
A tapolcai Parapatics Andrea azon kevés
Kárpát-medencei fiatal magyar pedagó-
gus közé tartozik, aki kutatómunkájáért
pályadíjat vehetett át a Magyar Tudo-
mányos Akadémián december 11-én.

A Pedagógus Kutatói Pályadíjat azok-
nak ítélik oda, akik legalább ötéves okta-
tói-nevelői munkájuk mellett olyan kutató
teljesítményt is fel tudnak mutatni, amely
előrelépést jelent egy tudományos téma
alaposabb feltárásában.

/Írásunk a 12. oldalon Örülhetnek az
Önök diákjai, hogy ilyen tanáraik vannak
címmel./

Tapolca Város Önkormányzata a Városi Strand felújításához 250 millió forint
vissza nem térítendő támogatást kapott a Kormánytól, amely ezzel nemcsak az
eddigi városfejlesztési tevékenységet ismerte el, de azt is kinyilvánította, hogy
egyetért a jövőre vonatkozó célkitűzésekkel.

Lasztovicza Jenő, a térség választott országgyűlési képviselője sikeres kormányzati
egyeztetésének köszönhetően a lakosság által régóta várt strandfejlesztés tavasszal
meg is kezdődhet. A már kész tanulmánytervek szerint gyermek-, oktató-, termál- és
egy sportmedence áll majd – kora tavasztól késő őszig – Tapolca és környéke ren-
delkezésére az ezekhez szükséges, korszerű létesítményekkel együtt.

– A struktúraváltó tapolcai Deák
Jenő Kórház 1.265.436.747 Ft összegű
támogatást nyert az Európai Uniótól
– jelentette be dr. Lang Zsuzsanna fő-
igazgató és Császár László polgármes-
ter a december 13-án megtartott saj-
tótájékoztatón.

A pályázatban kitűzött célok között az új
központi épület kialakítása, tömbösítés, a
belgyógyászat épületének átalakítása, a
radiológiai eszközpark bővítése, valamint
az Országos Mentőszolgálat tapolcai telep-
helyének a kórház területére történő be-
költöztetése is szerepel.

/Tudósításunk a 3. oldalon A Deák Jenő
Kórház fő fejlesztési iránya a struktúra-
váltás címmel./

Nagysikerű adventi koncertet adott
Beregszászi Olga december 15-én a pro-
testáns templomban.

A kristálytisztán felcsendülő énekszá-
mok mindegyikéből a magyarság, a haza
iránti olthatatlan szeretet áradt.

/Írásunk a 7. oldalon Szerelmem, Ma-
gyarország címmel./
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A művésznő olyan dalokat válasz-
tott műsorába, amelyeket az öt éve
elhunyt Ács János, Tapolca polgár-
mestere szeretett

Fotó: TVT

A díjat Németh Tamás, a Magyar Tu-
dományos Akadémia főtitkára és
Csépe Valéria főtitkár-helyettes adta
át Andreának. Gratulálunk mi is!

Fotó: Sulyok

– A kórházfejlesztés Tapolca egészségturizmusát is erősíti – mondta a sajtó-
tájékoztatón dr. Lang Zsuzsanna főigazgató és Császár László polgármester

Fotó: N. Horváth

A Mindenki Karácsonyára, a szeretet, a fény ünnepére készül a város
Fotó: Dancs

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 
és reményteli új esztendőt kívánunk Minden Kedves Olvasónknak!

100 perc 
100 emberért

Szép karácsonyi ajándék 
a Kormánytól Tapolcának

Tapolca ezernyi fényben ragyog

Több, mint 1,2 milliárd forint pályázati támogatás a kórháznak

Pályadíj 
kutatómunkáért

A szív hangjai
Még soha nem volt annyira rémisz-

tően zajos a bennünket körülvevő
világ, mint napjainkban. 

Éppen ezért most van a legnagyobb
szükségünk arra, hogy a belső csend,
a szívből jövő szeretet hangjaira fi-
gyeljünk.

„Szólhatok az emberek, vagy az
angyalok nyelvén, 

Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok, vagy zengő

cimbalom” – üzeni Szent Pál apostol
évezredek távolából a ma emberének,
azaz nekünk. A szeretet embert meg-
tartó és kiteljesítő parancsát hordozó
jó és igaz szavak ezek. 

Az év legboldogabb napja, a szüle-
tés, a lelkünket megtisztító Karácsony
közeledtével idézzük fel „messzerin-
gó gyermekkorunk világát”, a fenyőfa
illatú, harangszótól hangos, családot
összetartó szeretetünnepeket, hogy
azok iránytűként mutassák a XXI.
század labirintusából kivezető utat.

Ne a hibát keressük a másikban, de
önmagunkat lássuk benne. Ne ellen-
ségnek, testvérnek tekintsük egymást.
Ne a bizalmatlanságból, hanem a bi-
zalom tiszta forrásából merítsünk. 

Legyen életformánk a jó cseleke-
det, a megbocsátás, a másokra való
odafigyelés.

Halljuk meg a szív hangjait!
Képviselő-társaim és a magam

nevében Tapolca Minden Polgárának
kívánok a szerettei körében eltöltött,
áldott Karácsonyt és egészséget őrző,
álmokat beteljesítő új esztendőt.

Császár László
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2013-as év utolsó nyilvános
ülését december 20-án tartja. Császár
László polgármestert arra kértük, hogy
szóljon előzetesen az ottani napirendi pon-
tokról.

– Polgármester Úr! Miért van szükség
arra, hogy a Testület rendeletet alkosson a
2014. évi átmeneti gazdálkodásról?

– A városnak 2014. január 1-jétől, a költ-
ségvetésünk elfogadásáig, azaz február vé-
géig is zavartalanul kell működnie, ezért is
fontos, hogy az átmeneti időszakra olyan ren-
deletet alkossunk, amelynek segítségével ezt
biztosítani tudjuk. Az előző évi számok
alapján a költségvetés 1/12-ed részét kell biz-
tosítanunk ahhoz, hogy az Önkormányzat ál-
tal fenntartott intézmények, Kft-k, különböző
gazdálkodó egységek biztonságos működését
garantálni tudjuk. Az átmeneti időszakban
csak a biztonságos működést szolgáló (élet-
veszélyes helyzetek elhárítása miatti), vala-
mint pályázati kötelezettségekből adódó kar-
bantartási, felújítási feladatokat lehet meg-
kezdeni, illetve elvégezni. A folyamatos mű-
ködés érdekében a Tapolcai Média Közala-
pítvány részére is szükséges az időarányos
támogatás biztosítása.

– A Testület a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról szóló rendeletét is felülvizsgálja
a december 20-ai ülésén.

– A felülvizsgálatra a törvényi változások
miatt van szükség. A segélyfajták nagy része
már átkerült a Kormányhivatalhoz, ami pedig
itt maradt az Önkormányzatnál, azt Önkor-
mányzati segély néven fogjuk egységesíteni.
A törvényi megfeleltetést, a rendeletmó-
dosítást követően az új rendszer 2014. január
1-jétől már működni fog.

– A temetőkről és a temetkezésről szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata is a
napirendi pontok között szerepel.

– A rendelet felülvizsgálata most egyrészt
azért szükséges, mert a köztemetőkre vonat-
kozó díjak mértékét (temetési hely díja, te-
mető-fenntartási hozzájárulás díja, temetői lé-
tesítmények használati díja) évente felül kell
vizsgálni. Másrészről pedig azért van rá szük-
ség, mert 2014. január 1-jén hatályba lép a
szociális temetkezésre vonatkozó Kormány-
rendelet, amely kötelezettséget ró a helyi ön-
kormányzatokra is. Ki kell jelölni egy szo-
ciális parcellát, biztosítani kell az ingyenes
szociális temetések lebonyolításához szüksé-
ges feltételeket és rögzíteni kell annak te-
metői rendjét is.

– A Testület a decemberi ülésen fogadja el
a 2014. évi munkatervet.

– A Képviselő-testület működési alapja az
éves munkaterv, amelyet úgy kell összeállí-
tani, hogy július 15-től szeptember 1-jéig a

testületi munka szünetel. A munkaterv össze-
állításához nemcsak a Testület tagjaitól, de a
bizottságok nem képviselő tagjaitól, az
önkormányzati főtanácsadótól, a csoportve-
zetőktől, az irodavezetőktől és a civil szer-
vezetektől is kértünk javaslatot. A hónapokra
lebontott munkatervben – többek között – az
Önkormányzat által létrehozott alapítványok
működéséről, a városközponti rehabilitáció
keretében végrehajtott fejlesztések üzemel-
tetési tapasztalatairól, a tanácsnokok 2013.
évi tevékenységéről, a 2014. évi költségvetés
végrehajtásának ütemeiről szóló témák is sze-
repelnek.

– Már az előző interjúink egyikében is szó
volt arról, hogy a Hősök terén lévő kispark
átalakul. Hol tart a felújítás?

– A Balatoni Fejlesztési Tanácstól nyert tá-
mogatás és az önrész segítségével a felújítás
első üteme befejeződött. Úgy gondolom, hogy
várakozáson felüli lett a park képe. Kinyílt a
tér, megújult a növényzet. Az igazán szép
arcát tavasszal fogja mutatni, amikor kizöl-
dül, és virágba borul minden. Majd akkor
látja meg mindenki, hogy milyen gyönyörű
terünk lett itt, a város közepén.

– Sokan kérdezték, hogy milyen célt szolgál
a tér elején lévő faoszlop.

– Az egy olyan útbaigazító tábla, amelyen a
testvértelepüléseink tőlünk lévő iránya és kilo-
méterben mért távolsága fog szerepelni. A ter-
mészetes anyagból, fából készült oszlop har-
monikusan illeszkedik a városképbe.       NHE

A Virágos Magyarországért környezet-
szépítő verseny díjátadó ünnepségét a
közelmúltban Gyulán tartották.

Tapolca ebben a versenyben méltán vív-
ta ki a szakértő zsűri, valamint a szép és
rendezett környezetet szeretők elismerését.
A szervezőbizottság Tapolca Város Önkor-
mányzatának Arany Rózsa Díjat adomá-
nyozott.

Szinte nincs is a városnak olyan pontja,
amely ne a virágos arcát mutatná az itt
élőknek és az idelátogató turistáknak. A
közterületek, a megújult parkok, sétányok,
a családi házak udvarai, a társasházak
előtti kis terek, az erkélyek mind-mind
arról tanúskodnak, hogy a város polgárai
sokat áldoznak arra, hogy környezetüket
csinosítsák, széppé tegyék. A tapolcaiak
szeretik városukat. NHE
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közérdekű
Országgyűlési képviselő: Lasztovicza Jenő
Belvárosi Irodaház; Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9.00-12.00
óráig és a külön meghirdetett időpontokban
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
Fogadóórák:
Császár László polgármester
minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sólyom Károly alpolgármester
minden hónap második hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sági István alpolgármester
minden hónap harmadik hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn 14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság: 87/510-125, fax: 87/511-164
Jegyzői titkárság: 87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend valamennyi szervezeti egy-
ség tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: nincs ügyfélfoga-
dás, szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig, péntek: 8.00-12.00 óráig
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00-16.00 óráig
Helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A”
épület I. emelet 13. számú iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központ: 

87/511-150
Önkormányzati főtanácsadó:
Parapatics Tamás 87/510-125
Önkormányzati és Igazgatási Iroda:
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 87/510-126
Általános Igazgatási Csoport: Pápainé dr. Németh
Mária Anita csoportvezető 87/511-153
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda:
Hársfalvi József irodavezető 87/511-150
Városüzemeltetési Csoport:
Bakos Gáborné csoportvezető 87/511-150
Építéshatósági Iroda:
Ihász József irodavezető 87/511-155
Pénzügyi Iroda:
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető 87/511-161
Adócsoport: Dénes Emil csoportvezető 87/511-159
Anyakönyvvezető: 87/511-152
Polgári védelem:              87/511-150/179-es mellék
Német Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Molnár Attila
Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13-14 óráig
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapol-
cai Tankerülete: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.
Tankerületi igazgató: Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail: maria.toth@klik.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Já-
rási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatalvezető: Benczik Zsolt 87/511-410
Hivatalvezető-helyettes: 
Kisné Borbély Adrienn 87/511-415
Hatósági Osztály:   Tel.: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hatosag@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Kisné Borbély Adrienn  87/511-415
Okmányirodai Osztály:
Időpontfoglalás, információ: 
Tel.: 87/511-420; Fax: 87/511-410
E-mail: okmanyiroda@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Orbán-Molnár Henrietta 87/511-407
Tapolcai Járási Hivatal Járási Gyámhivatal:

Tel.: 87/511-430, Fax: 87/511-430
E-mail: gyamhivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Hivatalvezető: Szabóné Szakács Judit 87/511-418
Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel.: 87/510-903, Fax: 87/510-904
E-mail: tapolca-ker@nebih.gov.hu
Járási főállatorvos: Dr. Rausch Dorottya 87/510-903
Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel.: 87/511-280 ; Fax: 87/511-281
E-mail: tapolca@takarnet.hu
Hivatalvezető: Lesch Norbert 87/511-282
Hivatalvezető-helyettes: Hal Péter 87/511-284
Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kiren-
deltsége: 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.
Tel.: 87/413-222 ; Fax: 87/413-609
E-mail: VeszpremMTapolcaJH-MK@lab.hu
Kirendeltség-vezető: Simon Tünde 87/413-609/105
Kirendeltség-vezető helyettes: 
Zsadányiné Kovács Judit 87/413-609/108
Szervezetek:
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
Tel.: 87/322-977, 06-30/563-59-27, 
e-mail: csaladgondozas.tapolca@gmail.com
www.csaladgondozas.hupont.hu
Igazgató: Dr. Varga István
Igazgató helyettes: Horváthné Németh Edit
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány:
Telefonszám: 06-30/259-1593
Szent György-hegy Hegyközség:
Hegybíró: Szabados Béla
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. Pf. 96
Tel./fax: 87/510-245; 06-30/613-3357
Fogadóóra: Hétfő: 13.00-17.00 óráig, kedd: 7.30-
17.00 óráig, péntek: 7.30-12.00 óráig
Mentőszolgálat OMSZ: 8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 104, 87/414-247
Tűzoltók – Önkéntes Tűzoltók: 
8300 Tapolca, Hősök tere 11. 
Tel: 105, 87/510-352 Fax: 87/510-354
Rendőrség – Tapolcai Rendőrkapitányság: 
8300 Tapolca, Ady E. utca 2. Tel: 107, 87/412-322

Arany Rózsa Díj Tapolcának

Munkanapokról tájékoztatás
A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2012. (IX. 4.) NGM ren-
deletben foglaltak alapján:

2013. december 7., szombat MUNKANAP, 2013. december 24., kedd PIHENŐNAP;
2013. december 21., szombat MUNKANAP, 2013. december 27., péntek PIHENŐNAP.
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Tapolcai Közös Önkormányzat Hivatalban

2013. december 7-én, szombaton és december 21-én, szombaton pénteki munkarend szerint
lesz ügyfélfogadás.  Ughy Jenőné jegyző

A Hivatalok
Napján

A Veszprém Megyei Kormányhivatal
Tapolcai Járási Hivatala – csatlakozva
a „Hivatalok Napja” rendezvényhez –
november 28-án nyílt napot tartott.

Délelőtt a környék polgármestereit, dél-
után az érdeklődő középiskolásokat vár-
ták, hogy betekintést nyújtsanak a Hiva-
talban folyó munkába.

A polgármesterek a megnyitót köve-
tően Benczik Zsolt hivatalvezetőtől tájé-
koztatást hallhattak a Járási Hivatal mű-
ködéséről, a szakigazgatási szervekről, de
ezen szervek vezetői is bemutatkoztak.

Délután a középiskolások ismerkedtek
az intézmény felépítésével, betekintettek
egy-egy iroda munkájába, megnéztek egy
állatorvosi laboratóriumot munka köz-
ben, illetve az Okmányiroda ügyfélfo-
gadásának rendjéről is képet kaptak.

A nyílt napon 20 óráig fogadta a Hiva-
tal az ügyfeleket. Mint megtudtuk, az el-
múlt egy év alatt az ügyfélszám elérte a
100.000-es nagyságrendet, bizonyítva
ezzel azt is, hogy a 2013. január 1-jétől
bekövetkezett változásokra, a járási hiva-
talok létrejöttére szükség volt. 

N. Horváth Erzsébet

Fotó: Minorics

Császár László polgármester az elis-
merést igazoló Arany Rózsa Díjjal

A 2014. évi költségvetés 
megalkotásáig is biztosítani kell
a város zavartalan működését



A FIDESZ országos választmánya
december 9-én ülést tartott. Ennek
az ülésnek az egyik napirendi pontja
a 2014-es választáson induló egyéni
jelöltek névsorának véglegesítése
volt.

A Veszprém megyei 3. számú válasz-
tókerület egyéni jelöltje Lasztovicza
Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnöke, aki már 1998 óta képviseli a
térséget a Parlamentben. 

A 3. számú választókörzethez nem-
csak Tapolca, Ajka, Sümeg kistér-
ség tartozik, hanem a veszprémi rész-
ből is néhány település, mivel a vá-
lasztási kerület és a járási nem esik
egybe.

A december 9-ei ülésen vette át
mandátumát Császár László, Tapolca
polgármestere, aki ez év őszén került
be az országos választmányba. 

2013. december    3Új Tapolcai Újság

AKTUÁLIS

Fotó: Internet

A FIDESZ
jelöltje

Fejlesztések a Pannon Reprodukciós Intézetben

A Deák Jenő Kórház fő fejlesztési iránya a struktúraváltás

A Pannon Reprodukciós Intézetet 2000.
október 20-án nyitotta meg dr. Gógl Árpád
egészségügyi miniszter. Az elmúlt tizenhá-
rom év alatt nemzetközi hírnévre szert te-
vő Intézet épülete mára már szűknek bi-
zonyul. Dr. Török Attila igazgatót arra
kértük, hogy szóljon arról, milyen lehető-
ségek álltak rendelkezésre a fejlesztéshez.

– Intézetünkben annyira megnőtt a beteg-
forgalom, hogy már kulturált körülmények
között nem tudtuk ellátni a betegeket. Ehhez
még hozzátartozik az is, hogy jelenleg csak
egy 16 m2-es fektető helyiségünk van, és
sajnos, előfordul olyan nap, amikor egy
délelőtt a 4 ágyas helyiségben 20 beteg is
megfordul. Mivel altatott betegekről van szó,
ez nemcsak nekik nem megfelelő, de orvosi
szempontból is veszélyes, hiszen az altatást
követő rövid időn belül el kell hagyniuk az
ébresztő helyiséget. Ez a szükség szülte azt a
szándékot, hogy az épületet bővíteni kell. Ez
egy olyan új épületrész felépítését jelenti, amely-
ben nem lesz más, csak egy 4 ágyas, illetve
négy kétágyas, hogy sokkal kulturáltabb körül-
mények között tudjuk ellátni a betegeket.

– Az új épületrész kialakításához igénybe
tudnak venni pályázati támogatást is?

– Igen. Az Új Széchenyi Terv Gazdaság-
fejlesztési Operatív Program támogatási rend-
szeréhez benyújtott „A PANNON REPRO-
DUKCIÓS INTÉZET Kft. komplex fejlesz-
tése” című, GOP-2.1.1-12/B-2013-0302 je-
lű pályázatunkkal az Irányító Hatóságnál
54.664.782 Ft támogatást nyert. A támogatási
intenzitás 40%, az elszámolható összköltség
136.661.957 Ft. Az új épületrész kialakításán
kívül a pályázat lehetővé teszi a műszer-,
illetve az informatikai fejlesztést is.

– Mikor indul a beruházás és mikorra vár-
ható a befejezése?

– Az építési naplót a mai napon, azaz de-
cember 12-én nyitottuk meg. Az előkészü-

letek még az ünnepek előtt megtörténnek.
Maga az építkezés, az első „kapavágás” ja-
nuár 6-án lesz. A befejezés határideje május 31.

– Az intézet váróhelyiségében már felállí-
tották a karácsonyfát, de a legcsodálatosabb
„dísz” mégis az a „fotóalbum”, amely a fa-
lakon van.

– Ez valóban így van. Már nincs is olyan
szabad felületünk az intézményben, ahová a
mi segítségünkkel született újabb és újabb
gyerekek fényképét kitehetnénk. Majd az új
épületrész erre is lehetőséget fog adni.

– Nemcsak a fotókon gyönyörködhetünk a
csodálatos eredményekben, de az évről-évre meg-
rendezett babatalálkozók a személyes jelenlétre
is alkalmat adnak. Míg kezdetekben az intéz-
mény udvara volt ezeknek a helyszíne, aztán a
rendezvénycsarnok adott nekik otthont.

– Úgy tűnik, hogy mára már azt is kinőt-

tük. Az idei babatalálkozó már egy egész
napos, városi programmá nőtte ki magát.
Valójában már nem is lehet babatalálkozóról
beszélnünk, hiszen a legidősebb „gyere-
keink” jövőre már 13 évesek lesznek.

– Karácsony közeledtével, a születés, a sze-
retet ünnepére várva mit üzen azoknak a med-
dő pároknak, akik a legnagyobb csodát, a
gyermeket nem kaphatták meg eddig?

– Karácsony a legnagyobb családi ünnep.
Úgy gondolom, egyetlen család sem teljes
gyermek nélkül. Akinek ilyen problémája
van, keressen meg bennünket, mi tárt ka-
rokkal várjuk őket és ahol tudunk, segítünk.
A mai lehetőségek mellett már a betegek
90%-ánál lehet eredményt elérni. A legfon-
tosabb az, hogy időben szánják rá magukat,
mert 40 év felett csökken az eredmé-
nyesség.

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruk-
túra Operatív Program támogatási rendsze-
réhez a tapolcai Deák Jenő Kórház 2013
májusában pályázatot nyújtott be „Struktú-
raváltás a 100 éves Deák Jenő Kórházban”
címmel. A pályázatot 1.265.436.747 Ft ösz-
szegű támogatásra érdemesnek találta az Irá-
nyító Hatóság vezetője. Az európai uniós
támogatással megvalósuló projekt Támoga-
tási Szerződését 2013. november 26-án írták
alá. A munkálatok 2014 tavaszán kezdőd-
nek, a beruházás fizikai befejezésének
tervezett záró időpontja 2015. február 28.

A projekt számokban: összköltsége:
1.265.436.747 Ft (saját forrás bevonása nincs);
épített, bővített nettó alapterület: 2330 m2;
felújított, átalakított nettó alapterület: 940 m2;
megszüntetett telephely, illetve terület
nagysága: 1300 m2; radiológiai eszközrend-
szer-fejlesztés költsége: 165.989.000 Ft.

Dr. Lang Zsuzsanna, a kórház főigazgatója
a december 13-ai sajtótájékoztatón a struktú-
raváltás következményeiről és a fejlesztésről
az alábbiakat mondta:

– A kórházunkban 2012. július 1-vel meg-
szűnt az aktív ellátás, vele a belgyógyászati és
sebészeti osztályok is, és maradtak a króni-
kus, ápolási és rehabilitációs osztályok, a 24
órás sebészeti ellátás, az egynapos sebészet és
a járóbeteg szakellátás.

Új és fő fejlesztési célként határoztuk meg
egy olyan struktúra kialakítását, amely segít-
ségével hosszútávon is fenntartható infra-
struktúra fejlesztése valósulna meg. 

Ebben a formában elsődleges célként a
krónikus és ápolási szolgáltatások bővítését
és megtartását, a rehabilitációs szolgáltatás
fejlesztését, az egynapos sebészeti ellátás
profilbővítését és a megerősített járóbeteg
szakellátást találtuk fontosnak. 

A funkcióváltás első lépéseként a kórház-
nak sikerült a természeti adottságait is ki-
használva megnyerni a KDOP-5.2.1/C-11

azaz „A rehabilitációs szolgáltatások fejlesz-
tése a Közép-dunántúli régióban” című pá-
lyázatot, amelyben egy új épületben a tüdő-
gyógyászati rehabilitáció fejlesztése mellett
új szolgáltatásként az ambulans kardiológiai
rehabilitáció is megjelenne.

A pályázat megvalósításában szerepe van
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő
úrnak, Császár László polgármester úrnak és
a korábbi kórházigazgatónak, dr. Flórián
Csabának is. Köszönet érte. 

A jelenlegi TIOP pályázat azaz a „Struktú-
raváltás a 100 éves tapolcai Deák Jenő Kór-
házban” az előző pályázathoz szakmailag és
struktúrájában is szorosan kapcsolódik.

A pályázatban megvalósítandó célként tűz-
tük ki az új, központi épület megvalósítását,
a tömbösítést, a belgyógyászat épületének
átalakítását, a radiológiai eszközpark bővíté-
sét, valamint az OMSZ tapolcai telephelyé-
nek a kórház területére való beköltöztetését.  

A tömbösítés oly módon valósulna meg,
hogy a jelenlegi sebészeti osztály épülete és a
KDOP új rehabilitációs épülete közt kerülne
kialakításra egy új épület, amelyben súlyponti
beteg érkeztető, betegfogadó rész lenne, egy
függőleges közlekedő maggal, és körülötte
lennének elhelyezve a települő osztályok és
kórházi egységek.

Ezáltal a jelenlegi diagnosztikai és therá-
piás egységek fizikai elaprózódása megszűn-
ne, a régi és elavult, rossz állagú épületek
bontásra kerülnének.

Ennek megfelelően az épület földszintjére
kerülne be a fiziotherapia és a vizes keze-
lések, valamint ennek részeként a vizes me-
dencét is itt alakítjuk ki. A kislabor is ide
kerülne és a betegirányítás, betegfelvételi pont
is működne. Az ápolási osztályt is a 30 ággyal
a földszinten helyeznénk el, az átalakításra
kerülő régi sebészeti osztály helyére. 

Az alagsorban kerül kialakításra a köz-
ponti kórlaptároló.

Az emeletre kerül a belgyógyászat 20 ágya.
Itt lesz az egynapos sebészeti ellátás 12 ággyal
és korszerű műtőblokkal, amelynek profil bő-
vítését tervezzük az eddigi általános sebészeti,
nőgyógyászati és traumatológiai műtétek mel-
lett, így a későbbiekben alkalmassá válna akár
urológiai, szemészeti és ortopédiai egynapos
műtétek ellátására is. A műtő mellé az új köz-
ponti steril kerül.

A pályázat részeként a belgyógyászat alag-
sorában kerül kialakításra a nappali belgyó-
gyászati részleg.

A radiológiai osztályon régi, elavult gépek-
kel dolgozunk, kivéve az emlő vizsgálatára
alkalmas gépet. Az átvilágító gépünk koránál
fogva elhasználódott, elöregedett, alkatrész
utánpótlása egyre nehezebb, ezért sokszor ja-
vítani kell. A pályázat keretében új radiológia
géppark, digitális rtg. berendezések és PACS-
rendszer kiépítése válik lehetővé. 

A pályázat keretén belül nyílik lehetőség a
tapolcai mentőállomás beköltöztetésére a
kórház területére, mégpedig úgy, hogy itt egy
új, korszerű, magasabb komfort fokozattal
rendelkező épületben dolgoznának a mentős
kollégák. A pályázattal új, igényes  központi
tér kerül kialakításra, új mentőbejáróval.

A  kórház jövőre lesz 100 éves, és hosszú
távú stratégiai célként tűzte ki az intézet a
várossal együtt, hogy a későbbiekben a kór-
házat gyógyhellyé minősítse, és a gyógyturiz-
must az egészségturizmus részeként is meg
tudja valósítani – fejezte be tájékoztatóját 
dr. Lang Zsuzsanna főigazgató.

Császár László polgármester a sajtó képvi-
selőinek arról szólt, hogy bár a tapolcai kórház
– éppúgy, mint a többi önkormányzati – állami
tulajdonba került, nem szűnt meg a szoros
kapcsolat a város és az intézmény között.
Nemcsak azért nem, mert a település területén
van, de azért sem, mert az itt és a környéken
élők kórházi ellátásáról gondoskodik.

– Örvendetes tény, hogy a kórház területén

két nagy volumenű, több, mint 1,8 milliárd
forint értékű beruházás valósul meg a közel-
jövőben. Az első pályázathoz, amelynek segít-
ségével a tüdőgyógyászati rehabilitáció fejlesz-
tése valósul majd meg, a Képviselő-testület
önrészt is biztosított. A mostani, több, mint 1,2
milliárdos projekt fő célja a funkcióváltás és az
országos, valamint a régiós rendszerhez való
igazítás mellett, az itt élők és a nyaranként ide
érkező turisták maximális ellátása és a mun-
kahelyek megőrzése. A fejlesztésekkel XXI.
századi feltételeket tud majd biztosítani a kór-
ház a betegeknek. Lasztovicza Jenő elnök úrral
korábban azért küzdöttünk sokat, hogy Tapol-
cának megmaradjon a kórháza. Ma pedig már
az a cél, hogy ezek a nagyléptékű beruházások
zökkenőmentesen megvalósuljanak, hogy az
elkövetkezendő másfél, két év építésfejleszté-
sével, úgy mint másutt is, a helyi vállalkozók
munkához jussanak, munkahelyek teremtődje-
nek és szilárduljanak meg. Úgy gondolom, hogy
egy egészségügyi intézmény működése az adott
térségben jelentősen tudja alakítani a közhangu-
latot. Ezért is nagyon fontos a mindenkori poli-
tikai vezetésnek, hogy milyen a kapcsolata az
adott intézménnyel. A város továbbra is szoros
kapcsolatot kíván fenntartani a kórházzal, és ha
bármilyen segítséget nyújthat az elkövetkezen-
dőkben, azt megteszi. Nagyon fontos az együtt-
működés azért is, mert Tapolca stratégiai céljai
között szerepel a település egyes részeinek
gyógyhellyé minősítése. Ezek között a Hotel
Pelion, a Deák Jenő Kórház, a barlangjaink és
a Tópart környéke szerepel. A minősítés előké-
szítésének munkálatai már régebben megkez-
dődtek és jó ütemben haladnak. Reményeink
szerint ez a minősítés 2014-ben megtörténik, és
Tapolca annak a tizenvalahány városnak a sorá-
ba kerülhet, amely büszkélkedhet ezzel a cím-
mel. Ez pedig már újabb pályázati lehetősé-
geket fog generálni és Tapolca egészség-
turizmusa továbbfejlődhet – mondta tájékoz-
tatója végén Császár László polgármester.

Fotó: N. Horváth

Dr. Török Attila igazgató az épületbővítés szükségességéről és lehetősé-
geiről is szólt Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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KRÓNIKA

Karácsony ünnepén 
az a kívánságom.

Legyen boldog mindenki
ezen a világon.

Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.

/Pálfalvi Nándor: Karácsony/

Áldott, békés karácsonyt és 
boldog új évet kívánok 
minden tapolcai polgárnak!

Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő,

a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke Fotó: N. Horváth

„Az élet szövedékében vannak időlegesen
egymás mellé rendelt szálak. Nőnek, talál-
koznak, egymás mellett futnak, talán ösz-
szeforrnak, szétválnak. Ha ezt a folyama-
tot lerajzolnánk, az egy fához hasonlítana.
Száz és száz gyökér kapcsolódik így egy
törzzsé.”

Így kapcsolódott meg-
bonthatatlan egésszé
Ács Jánosnak és hőn
szeretett városának, Ta-
polcának a sorsa is az
elmúlt évtizedek alatt.
A város polgáraival
együtt vallotta: „Élni
ott jó, ahol számítanak
Rád, ott, ahol neked is
van jogod, ott, ahol
őszintén embernek és
polgárnak érezheted
magad.”

Jövőre, 2014-ben len-
ne még csak 60 éves,
de ama földi életút so-
rán, amelyet a Teremtő
kijelölt számára, annyi,
de annyi érték létre-
hozásában járt elöl,
amelyek akár évszáza-
dokra is meghatározzák ennek a dunántúli
kisvárosnak az arculatát.

Független jelöltként 1998-ban választották
Tapolca polgármesterévé. Polgármesterségé-
nek tíz éve alatt óriási fejlődésen ment ke-
resztül a város. Méltó külsőt kapott a mediter-
rán hangulatú Malomtó partja, megújultak az
utak, terek, virágba borult a város, elkészült a
szennyvíz- és csapadékelvezetés, körforgal-
mak, kerékpár- és elkerülő út épült. Négy-
csillagos szálloda és közösségi ház létesült.
Művelődési központhoz, Belvárosi Irodaház-
hoz jutott a város, fecskeház épült. Törté-
nelmi emlékhelyek létesültek,  értékkel gaz-
dagodott Tapolca kulturája, sportja és gazda-
sága. A gyermektelen házaspárok megsegíté-
sére Pannon Reprodukciós Intézet létesült a
városban. Beruházások, fejlesztések egész
sora indult meg az Ő vezetése alatt. Amikor
megkérdeztem Tőle, hogy melyikre a leg-
büszkébb, így válaszolt: „Mindegyikre az va-

gyok, nincs kedvencem. De talán a legna-
gyobb élményem mégis az volt, amikor az
iskolák tornatermében megtörtént a felújítás,
és láthattam annak a sok kisgyereknek a
boldogságát.”

Ács Jánost Tapolca polgárai 2002-ben,
majd 2006-ban is pol-
gármesterré választot-
ták. A választás arra a
kölcsönös bizalomra
épült, amely ritka aján-
dék a XXI. század el-
idegenedő világában.
Ezt a bizalmat a tettei-
vel, a város polgárai
iránt érzett mérhetetlen
szeretetével érdemelte
ki. Abban, hogy a
város 2004-ben meg-
kapta a Hild János-
díjat, óriási szerepe és
érdeme volt. Tevé-
kenységéért 2005-ben
a Magyar Önkormány-
zatok Szövetsége Pol-
gármesteri Ezüstlánc-
díjjal tüntette ki. Hívő
emberként, református
presbiterként Istennek

mondott köszönetet azért a hitért, erőért,
amellyel a földi küldetését végezhette.

2008 adventjében ajándékot vitt a rászoru-
ló kárpátaljai, aknaszlatinai gyerekeknek.
Küldetéses útjáról már nem térhetett vissza
otthonába, Tapolcára. 2008. december 10-én
elhunyt. Hőn szeretett városa méltán emelte
posztumusz a díszpolgárai sorába, és lett
Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára.

Mivel is emlékezhetnénk rá méltóbban
most, 2013 Karácsonya előtt, mint azokkal a
gondolatokkal, amelyeket az utolsó földi útja
előtt, 2008 adventjében ránk hagyott:

„Hiszem és vallom, hogy a XXI. század
emberének a megértés és a beleélés ké-
pessége a legnagyobb kihívás. Az utat lel-
kiismeretünk fénye mutatja, megerősítve
bennünk, hogy feladataink a mában van-
nak. Az együvé tartozás szükséglete nem a
jövő ígérete, hanem a jelen szent paran-
csolata.”

Az idei évben is azzal kezdődött az adventi
várakozás időszaka Tapolcán, hogy a Fő
téren megnyílt a szabadtéri betlehem
kapuja, felragyogtak az ünnepi fények és
meggyújtották az első gyertyát a Szent-
háromság-szobor köré és a Malomtó kö-
zepére készített adventi koszorún.

December 1-jén, advent első vasárnapján
Szabó Ábel szavalatát követően Császár
László polgármester köszöntötte a nagyszá-
mú ünneplőt. Szólt arról, hogy már ötödik éve

él ez a szép hagyomány, amely 2013-ban
azzal is kiegészült, hogy a Dobó Városrész
„bejáratánál” lévő körforgalomba is adventi
koszorú került, amelynek gyertyái egyidő-
ben gyulladtak ki a Belvárosban lévőkkel. Az
idei év újítása az is, hogy advent vasárnapjain
nem együtt, hanem mindegyiken más törté-
nelmi egyház képviselője szól annak jelentő-
ségéről. – A december 22-ei Mindenki Ka-
rácsonya ünnepe lehetőséget nyújt arra, hogy
a város polgárai együtt ünnepeljenek, a cso-
dálatos, óriási karácsonyfa alatt – mondta a
polgármester. Majd áldott, békés, szeretettel-
jes adventi vasárnapokat kívánva felkapcsolta
a várost ünnepbe öltöztető fényeket.

Szabó Emőke református lelkész az ember
és a mesék kapcsolatáról szólva hangsúlyoz-
ta, hogy szeretjük ezeket a csodálatos történe-
teket, bennük mindig győz a jó, mindig dia-
dalmaskodik az igazság, és elhihető az, hogy
ebben a sokszor olyan sötét, nyomorúságos
világban minden adventben meggyúlnak az
emberi szívekben azok a gyertyák, amiért az

Úristen megkegyelmez az embernek. – Azzal
a hittel és reménységgel adom áldásomat a
mai napra, hogy bízom benne, nemcsak kívül
ragyog és csillog a világ, de a mi szívünkben
is, és a hozzánk érkező angyal ezt meg is látja
– mondta a lelkészasszony.

Advent első vasárnapja ünnepének fényét
Mészáros Erzsébet és Vince hegedűjátéka, a
Kazinczy-iskola növendékeinek műsora és a
Rézangyalok fúvós együttes zenéje tette még
emelkedettebbé.

Advent második vasárnapján Honthegyi
Zsolt evangélikus lelkész beszélt a születés,
Jézus eljövetelének misztériumáról.

Advent harmadik vasárnapján, az ezüst
vasárnapon a római katolikus egyház képvi-
selői, Csernai Balázs és Szakács Péter atyák

teljesítettek szolgálatot és gyújtották meg a vá-
ros adventi koszorúján a harmadik gyertyát.
Ezen az esten a Nagyboldogasszony Római Ka-
tolikus Általános Iskola tanulói népi betlehemi
játékukkal örvendeztették meg az ünneplőket.

Az oldalt készítetteN. Horváth Erzsébet

Fotó: N. Horváth

Ács János 6 évvel ezelőtt a Babatalál-
kozón a jövő ígéretét tartotta a karján

Fotó: Sajcz

A második vasárnapon a Mikulás is
megérkezett a Fő térre

Fotó: Sajcz

Advent első vasárnapján a Kazinczy-iskola tanulói adtak műsort

Fotó: Sajcz

Advent második vasárnapján a Batsányi-iskola tanulói működtek közre

Az öt éve elhunyt Ács János 
polgármesterre emlékezünk

Advent vasárnapjain



Több, mint száz ember gyűlt össze novem-
ber 30-án a Tapolca-diszeli Csobánc Kul-
túrházban, hogy részese legyen az immár
ötödik alkalommal megrendezett András-
napi újbor-mustrának.

A tradicionális programot Borbély Bálint, a
Széchenyi István Szakképző Iskola diákjának
szavalata nyitotta, majd a szép számú részt-
vevőt Knolmajer Ferenc szervező, a Szent
György-hegy Hegyközség elnöke köszön-
tötte, kiemelve a hagyományok tiszteletét, a
borosgazdák áldozatos munkáját: – Aki a tra-
díciókat nem becsüli, nem építi be napjaink
szemléletébe, az igazán nem is érti a minden-

napokat, a múlt által meghatározott jövőt.
Márton-napjára a must átváltozása befe-

jeződik, a letisztuló ital ilyenkor már megmu-
tatja önmagát, befejeződik a nagy átváltozás.
A mai napon az asztalunkra tett poharakban a
borosgazdák egész évi fáradozása, munká-
juknak gyümölcse mutatkozik meg, amely-
ben benne van a szakértelem, tudás, tapasz-
taltság, leleményesség és újítóképesség is. Az
igényes borosgazda, mint az anya kisdedét,
úgy gondozza az újborát, figyelve minden
rezdülését – hangsúlyozta.

Rámutatott, hogy a borok mögötti emberi
tartás, teremtés és újrakezdés köteléke is
fontos, majd Szent Andrásról, a vele kapcso-
latos népszokásról is szólt, miszerint ez a nap
zárja az őszi munkákat és mulatságokat, mert
kezdetét veszi az adventi időszak.

Bakos György, a település önkormányzati
képviselője örömének adott hangot, hogy
immár ötödik alkalommal is sikerült megren-
dezniük az András-napi újbor ünnepséget,
majd kitért arra is, hogy a hegyek lankáin
évszázadok óta meghatározó szerephez jutott
a szőlő és bor az itt élők számára.

– Tapolcán sok „boros” program várja min-
den évben az érdeklődőket, de jól illeszkedik
a képbe a diszeli András-napjához kötődő
hagyományos újbor mustra is – szólt elisme-
rően megnyitó gondolataiban Császár László
polgármester. Külön is hangsúlyozta: az itt
élő borosgazdák egyre szebb, jobb minőségű
nedűket termelnek, mindenki örömére.

A következő percekben dr. Renner Sándor
plébános megáldotta és megszentelte Isten
ajándékát, a bort, valamint az ünnepi étket is.

Az idei rendezvényen Istvándy Gergő mu-
tatta be pincészetük borait, majd kezdetét
vette az ínycsiklandozó lúdvacsora. A talpalá-
valót Berki Barna szolgáltatta.  Dancs István
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Fotó: Dancs

Knolmajerné Szigeti Gyöngyi az
Istvándy Pincészet nedűjéből tölt a
poharakba

András-napi újbor-mustra ötödször

Új esély 
egy jobb jövőért
Iskolarendszerű képzés a felnőttoktatásban

A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola
és EGYMI a TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0001 azonosítószámú
pályázatán belül iskolarendszerű felnőttoktatás keretében az
alábbi képzéseket indítja: 

* 8 általános végzettség rész-szakképesítés megszerzésével az
alábbi szakmákban:

• kerti munkás
• sütőipari és gyorspékségi munkás
• számítógépes adatrögzítő

Felvétel feltétele: 
• 16 éven túli /tankötelezettségen
túli/ életkor és legalább elvégzett 6
osztály
• egészségügyi és pályalkalmasság

– A képzés ingyenes
– Diákigazolvány igényelhető
– Esti munkarend hétfőtől
csütörtökig
– Szakmai vizsga tervezett
időpontja 2015. február-már-
cius közepe

Jelentkezés 
az alábbi elérhetőségeken 

személyesen vagy levélben:

Szász Márton Iskola és EGYMI
8297 Tapolca (Diszel), 

Templom tér 3.
Tel./fax: 

87/411-294
E-mail:

szaszmarton.iskola@gmail.com
(x)

A Közös Képviselők Országos Napjának
november 20-án Budapest adott otthont.
Ezen a rendezvényen díjazták azokat a
társasházi lakóközösségeket, amelyek ha-
tékonyan, takarékosan gazdálkodtak az
energiával.

A társasházi szaklap által 2011-ben alapí-
tott Energiahatékonysági Díjat azok a lakás-
szövetkezetek és társasházak kapták meg,
amelyek a felújítás előtti energiafogyasztá-
sukat a következő évben minimum 20%-kal
tudták csökkenteni.

A tapolcai Juhász Gyula utca 41-es, 43-as,
45-ös és a 47-es számú társasházak méltán
érdemelték ki ezt a rangos elismerést, mert

példaértékű módon figyeltek arra, hogy a
megtakarítás nagy százalékban legyen mér-
hető. 

A házak felújítása, a napkollektorok el-
helyezése, a külső homlokzat szigetelése
már évekkel ezelőtt megkezdődött. Az ered-
mény látványos. 

Az elismerő okleveleket és az aranyér-
meket Horváth Gyula, a 41. számú társasház
közös képviselője és a 45. számú házé, Kiss
László Ferenc vette át. 

Mint mondták, ez a díj az egész lakókö-
zösségé, mivel az ő összefogásuk nélkül nem
lett volna elérhető ez a kimagasló eredmény.        

NHE

Díj a takarékosságért

Fotó: veol.hu

Képünkön (balról-jobbra) Horváth Gyula és Kiss László Ferenc közös
képviselők az elismerést jelentő díjakkal

A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület 40 évvel ezelőtt jött létre.

A jubileum alkalmával a honvédség bada-
csonylábdi bázisán ünnepséget tartottak. Nacsa
Ferenc, az Egyesület elnöke köszöntő beszé-
dében a kezdeteket is megidézte. Szólt arról,
hogy a jogelőd, a Honvéd Nyugdíjas Klub
1973-ban alakult. A mostani nevét 2007-ben
kapta. Az új névvel együtt új tervek, elképze-
lések is születtek.

Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a jubileumi
rendezvény vendége méltatta az Egyesület-
ben folyó munkát, azt az áldozatos tevékeny-
séget, amelyet a nyugállományú bajtársak és

a katonaözvegyek érdekében kifejt. – Tiszte-
letre méltó a Tapolcai-medencében található
II. világháborús katonasírok felkutatásáért,
ápolásáért és megőrzéséért folytatott tevé-
kenységük – mondta.

Az ünnepségen Esküdt Lajos nyugállomá-
nyú ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetségének alelnöke is méltatta az Egye-
sület tevékenységét.

A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület
szervezésében fegyveres alaki bemutatót tar-
tottak a Magyar Honvédség vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyőrség Dandár díszal-
egység katonái.                         Forrás: Napló

Negyven év 
a bajtársiasság szolgálatában

Fotó: Nacsa

A köszöntőket követően a tagok az elmúlt évtizedek történéseit idézték fel



A tapolcai Szociális és Egészségügyi Alap-
ellátási Intézet az Új Széchenyi Terv Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez benyújtott „Egész-
ségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságá-
ért” pályázaton 2013 májusában 115.869.659
Ft-ot nyert. Ennek a támogatásnak a se-
gítségével az elkövetkezendő két évben
valósul meg a kistérség Egészségfejlesztési
Terve. Az egészségfejlesztési programról
készített sorozatunkban most dr. Huberth
János szakmai vezetővel beszélgettünk.

– Nem mindegy, hogy az emberek milyen
minőségben élik az életüket. Kitolódott az élet-
kor határa, ugyanakkor az egészségben eltöltött
évek száma csökkent, azaz az emberek betegen
élik le életük jelentős részét. 1981 óta vagyok
körzeti orvos, háziorvos Tapolcán. Emlékszem
arra az időre, amikor szinte – bocsánatot kérek
– úgy kellett „kirugdalni” az embereket a táp-
pénzes állományból, mert minden szíre-szóra
betegszabadságra mentek. Ez különösen vonat-
kozott azokra a tavaszi vagy őszi időszakokra,
amikor munka volt a szőlőben, vagy otthon.
Mára már megváltozott a helyzet. Szinte alig
van beteg a rendelőben, mert az emberek még
betegen is bemennek dolgozni, mert féltik az
állásukat, a munkahelyüket.

– Miként lehet ezt a helyzetet megváltoztatni?
– Ezt a paradoxont is szeretnénk feloldani

az Egészségfejlesztési Irodával. Azt szeret-
nénk elérni, hogy az emberek ne betegedje-
nek meg. Erre a jelen pillanatban a háziorvosi
rendelőben egyszerűen igény sincs – és mond-
juk meg őszintén – lehetőség sincs. A házi-
orvos napi betegforgalma nem teszi lehető-
vé, hogy a még magukat egészségesnek gon-
doló embereket is fogadjuk, és kiderítsük a
legnehezebb diagnózist, hogy egészségesek.

Erre hivatott az Egészségfejlesztési Iroda,
amelynek a profilja a betegség-megelőzés.

– Milyen módszerekkel fog dolgozni ez az
Iroda?

– Nagyon egyszerű, kérdőíves szűrő mód-
szerével, amelyen fenn lehet akadni, de olyan
utat tud mutatni az egyénnek, amihez nem
orvoslásra van szükség. Természetesen olyan
betegségekre is „ráláthatnak” az Irodában,
amelyek orvosi ellátást igényelnek. Ilyen pél-
dául a cukorbetegség. Nem tudjuk és nem is
akarjuk a háziorvos nélkül megoldani azokat
a problémákat, amelyekhez rájuk van szük-
ség, de minél kevesebb orvoslást szeretnénk
elérni a második év végére.

– Mennyit segíthet az eredményességben
az Irodában jelentkezők hozzáállása?

– Az egyik legfontosabb tényező az, hogy
a hozzánk forduló mennyire hajlandó együtt-
működni. A háziorvosi rendelőmben is azt
hirdetem, hogy én nem gyógyítom, hanem
menedzselem a pácienst, igyekszem vissza-
vezetni az egészségesek közé. Ehhez azonban
arra is szükség van, hogy a tanácsaimat – még
csak véletlenül sem az utasításaimat – elfo-
gadja. Régen úgy éreztük mi, a háziorvosok,
hogy csak adjuk a parancsokat, a beteg pedig
– így-úgy – végrehajtja azokat. Ma már ezt
nem fogadom el. Ma már azt mondom, hogy
a beteget a társunkká emeljük, mert csak így
lehet eredményesen dolgozni. Nem tudok va-
rázsolni, nem vagyok mágus. Azt tudom, amit
részben az iskolában tanultam meg és részben
a hétköznapi életben. Hogy egy beteg vissza-
terelődjön az egészség felé, egyedül nem
tudom megoldani. Ha időben észlelünk dolgo-
kat, nagyon szép eredményeket tudunk elérni.

– Tudna erre példát is mondani?
– Természetesen többet is, de most csak

egyet említek. Egy 35 éves kedves férfiis-
merősöm – nem én vagyok a háziorvosa és
nem is tapolcai – azzal keresett meg, hogy
fáradékony és egyre több folyadékot fogyaszt

naponta. Megnéztük a vércukrát és az nagyon
magas értéket, 20-at mutatott. Arról kezdtünk
vele beszélgetni, hogy életmódváltásra lenne
szüksége a változáshoz. Tanácsaimra meg-
változtatta az étrendjét, a folyadékivási szo-
kásait, mozogni kezdett. Eltelt 2 hónap, a vér-
cukra 20-ról 6-ra csökkent, csökkent a súlya.
Belátta, hogy még fiatal, és sok időt szeretne
még eltölteni jó életminőségben. Ilyen ered-
ményeket szeretnénk elérni az Egészség-
fejlesztési Irodában is a két év elteltével. Még
egy adalék ahhoz, hogy miért keressék fel
minél többen az Irodát. Rendelkezik egy
olyan arteriográf-készülékkel, amely rendkí-
vül sok adatot szolgáltat az érrendszer álla-
potáról. Míg a városban időnként felbukkanó
szűrési lehetőséghez a páciensek 7.500 Ft-ért
juthatnak hozzá, addig azt az Egészségfej-
lesztési Irodában térítésmentesen, azaz ingyen
kapják.

– Sokan, sokszor próbálkoztak már az élet-
módváltással. Van, akinek sikerült, de van,
akinek nem. Mivel lehet bíztatni az újra és
újra nekiindulókat?

– Az életmódváltás nagyon nehéz dolog.
Határidőket tűzünk ki magunk elé, aztán min-
dig találunk rá okot, hogy azokat kitoljuk.

– Talán a motiváció hiányzik?
– Lehet, hogy nem is az hiányzik, de

mindenképpen erős akarat kell ahhoz, hogy
az életmódváltó tervünket véghezvigyük.
Amikor a tapolcai Egészség- és Aerobik-
napokat figyelem, azt látom, hogy az em-
berek hosszú sorban állnak a szűrővizsgá-
latok előtt. Arra döbbenek rá, hogy igenis
szeretnének törődni az egészségükkel. A kér-
dés az, hogy tudnak-e? Kérdés, hogy a házi-
orvosi rendelők alkalmasak-e ebben a rohanó
világban arra, hogy ott egészségmenedzselést
végezzünk? Szerintem nem. De ha meg-
teremtődik annak a színtere, ahol erre lehe-
tőség is van, ha megfelelő tartalommal ta-
lálkozik az állampolgári igény, akkor a

szükség és lehetőség is találkozik egymással.
Ezt a célt szolgálja az Egészségfejlesztési
Iroda, amely a tapolcai kórház (Ady Endre u.
1-3. sz.) központi háziorvosi ügyeletének
épületében van. Nagyon fontos az is, hogy az
ott lévő munkatársakkal, a háziorvosával
együttműködjön az életmódot váltani akaró.
Hogy ez mennyire fontos, arra legyen itt az
én egyik betegem példája, akinél az általam
felírt koleszterin-csökkentő gyógyszerek el-
lenére sem javultak az eredmények. Miután
rákérdeztem, hogy rendszeresen szedi-e,
mondta, hogy nem, mert a szomszédasszony
a káros mellékhatásairól beszélt neki. Miután
megkérdeztem, hogy nekem miért nem szólt
arról, hogy nem szedi a gyógyszert, azt vála-
szolta, hogy félt megmondani nekem. – Tő-
lem tetszik félni?! – kérdeztem tőle. – Az
infarktustól, az agyvérzéstől nem?! Ez a pél-
da is bizonyítja, hogy csak együttműködve
lehet eredményt elérni. Amikor az Egészség-
fejlesztési Iroda munkatársai lehetőséget
kínálnak a hozzájuk fordulóknak, azt is
elmondják, hogy az életmódváltástól milyen
eredmények várhatók. Egy biztos: a szóra-
kozva gyógyulás még mindig sokkal izgal-
masabb, mintha szirénázó mentőautó vinne
bennünket valamelyik kórházba. Tudom,
hogy nem könnyű feladat az életmódváltás,
de higgyék el, megéri!  N. Horváth Erzsébet

Elhunyt Szöllősi Pál térfelügyelő, a ta-
polcai polgárőr egyesület tagja. 

Talán nincs is olyan tapolcai, aki ne
ismerte volna Őt, aki ne találkozott volna
vele nyáron a Tóparton a virágot öntözve,
a rendre ügyelve. Munkáját nagy odaadás-
sal, lelkiismeretesen végezte, őrizte, óvta
városunk értékeit. 2008-ban „Tapolca
közszolgálatért” kitüntetésben részesült.

A kitüntetés átadásakor így méltatták:
– Szöllősi Pál közterület-felügyelő mun-

káját leginkább egy Seneca idézettel tud-
nánk jól jellemezni: „Nem az a boldog, akit
a tömeg annak nevez, akihez özönlik a pénz;
hanem az, aki minden javát a lelkében hor-

dozza, szálegyenesen kimagaslik, eltapossa
a bizonytalanságot, senkivel sem cserélne
sorsot, embernek egyedül emberi oldalát
értékeli. A természetet fogadja el tanítójául,
az ő törvényei szerint formálódik, és úgy él,
ahogy a természet előírta: biztos ítéletű,
rendületlen, rettenthetetlen; megmozdíthat-
ja valamilyen erő, de fel nem kavarhatja.
Ha a sors hatalmas erővel a lehető leg-
ártalmasabb dárdát röpíti felé, eltalálja
ugyan, de nem sebzi meg.”

Szöllősi Pált az Újtemetőben helyezték
örök nyugalomra november 25-én. Emlékét
megőrizzük.    

N. Horváth Erzsébet

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM

ITTHON TÖRTÉNT

6    2013. december Új Tapolcai Újság

Évfordulók
1958. december 4. 55 éve
Ünnepélyesen átadták a körkemen-
cés rendszerű új téglagyárat.
1963. december 6. 50 éve
Emléktáblát helyeztek el Linzben,

Batsányi János egykori lakóházán.
1973. december 7-9. 40 éve
Czárosi L., Katonka I., Plozer I., Szirtes Gy.
búvárok térképezést végeztek az addig ismert
vízalatti és száraz járatokban.
1948. december 8. 65 éve
Megszűnt a Tapolcai Takarékpénztár Rt.
1890. december 15. 123 éve
Megnyílt az újonnan felállított vincellériskola.
Igazgatója Deák Tamás szõlészeti vándortanító
lett.
1883. december 20. 130 éve
„Balaton” címmel megjelent Tapolcza, Sümeg és
Balatonfüred helyiérdekű hetilapja.
1897. december 24. 116 éve
„Báró Hornig Károly megyéspüspök a Tapolczai
Rk. Nõegylet rendelkezésére bocsájtott 16 méter
hasábfát a helybeli szegények közt való kiosztás
végett.” – adja hírül a helyi lap.
1848. december 25. 165 éve
Perczel Mór hátvéd csapatai Tapolcán át Nagy-
vázsony felé vonultak.
1948. december 25. 65 éve
Szőlővessző-szaporító és kísérleti telep létesült
Tapolcán.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
– Szabálysértési értékre dolog elleni erőszak-
kal elkövetett lopás vétségének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2013. november hó 19. nap 15,00
óra és 2013. november hó 20. nap 10,00 óra
közötti időben a Déli elkerülő út melletti
konyhakerteknél található tárolót lakat-levá-
gás módszerével feltörte, onnan egy metsző-
ollót és fél liter pálinkát tulajdonított el. Lo-
pási kár: 11.000 Ft., rongálási kár: 2.000 Ft. 

– Szabálysértési értékre erdőben jogellenes
fakivágással elkövetett lopás vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt indult eljárás helyi
lakos ellen, aki 2013. augusztus hó 15. nap
12,00 óra és 2013. október hó 19. nap 11,00 óra
közötti időben a Halyagos-hegy alatt található,
a sértett tulajdonában lévő akácerdőből, meg-
közelítőleg 3 köbméter élő fát, a sértett engedé-
lye nélkül kivágott és el is szállított. A bűncse-
lekménnyel okozott lopási kár: 45.000 Ft.

– Kisebb értékre elkövetett lopás vétségé-
nek megalapozott gyanúja miatt indult el-
járás ismeretlen tettes ellen, aki 2013. de-
cember hó 09. nap 06,30 és 15,00 óra
közötti időben a Sümegi úton található la-
kóházba a postaládában lévő kulccsal be-
ment, onnan laptopot, dohányt és parfümöt
tulajdonított el. A bűncselekménnyel oko-
zott lopási kár: 125.000 Ft. 

Molnár András r. százados

Aki hiányozni fog a Tópartról

A kitüntetést Ács János polgár-
mester adta át

„Nem könnyű feladat az életmódváltás, 
de higgyék el, megéri!”

Kvízjáték
Mi az arteriográf?
1. Építőiparban használatos mérőeszköz.
2. Orvosi diagnosztikai eszköz.
3. Golyóstoll fajta.

A helyes megfejtők között jutalmat
sorsolnak ki. 

A beküldés címe: Egészségfejlesztési
Iroda, 8300 Tapolca, Ady Endre u. 1-3.



„Amiket szem nem látott, fül nem hallott,
ember szíve meg nem gondolt, azt készítette
el Isten az őt szeretőknek” 1. Korintus 2,9

Advent idején, már jóval Karácsony előtt
„mintha” egy kicsit megváltozna a világ. TV,
rádió, boltok, fényárban pompázó utcák,
feldíszített házak, üzletek, csodálatos dalla-
mok, mintha néhány napra idevarázsolnák a
mennyet. 

Valaki úgy fogalmazott, hogy legalább
addig a néhány napig úgy érezhetem magam,
mintha tényleg ott lennék az Isten közelében,
abban a fényárban úszó, gyönyörűnek képzelt
világban, az Isten országában, ahol angyalok
énekelnek, ahol boldogságot, békét, szerete-
tet, harmóniát sugároz minden.

Néhány nap csupán a Karácsony, ami
„mintha” idevarázsolná a mennyet, a Krisztus-
ban közénk érkezett Istent. Aztán ismét jön-
nek a szürke hétköznapok, a napi terhek és
gondok, és újra várja az ember az ünnepet,
hogy legalább néhány napra úgy érezze –
találkozott az Istennel. 

Görög Tibor: Csendes szobák – nyitott ab-
lakok című könyvében olvasható a történet a
csodás ígéretről. Miszerint két szerzetes
csodás ígéretet talált egyszer egy pergamen-
lapon. E szerint a világ ezer útjának végén
van egy ajtó, ahol összeér a menny és a föld.
Aki ezen az ajtón bekopogtat, az előtt meg-
nyílik, s küszöbén átlépve meglátja az Istent. 

A két szerzetes hosszú szabadságot kért.

Elhagyták a kolostort, s útnak indultak, hogy
megkeressék azt az ajtót… Egy napon célhoz
értek. Ott volt az ajtó, ahogy a régi írás ígérte.
Ott a küszöb, azon túl … majd az Isten. Hogy
a várva várt pillanat itt volt, az ajtó megnyílt,
szemüket behunyták, úgy lépték át meghatot-
tan a küszöböt. Amikor kinyílt ismét szemük
– kolostorukban találták magukat pont
ugyanott, ahonnan sok évvel azelőtt csoda-
váróan elindultak. Asztalukon nyitott Biblia
feküdt, kint megszólalt a harang reggeli imára
és napi munkára. 

Szeretnénk tényleg meglátni Istent, szeret-
nénk, hogy ne csak néhány napig tartson az
öröm, a békesség.

Isten Krisztusban eljött közénk, nekünk
nem kell több ezer kilométert megtennünk,
hogy találkozzunk vele, ahogy a két szerze-
tesnek. De ahhoz, hogy ne csak néhány napig
érezzük magunkat a közelében, ki kell nyit-
nunk – olvasnunk kell naponta a Bibliát, az ő
igéjét, meg kell hallanunk a harangok hívó
szavát, és akkor minden gond, baj, nehézség,
tengernyi feladat és munka közepette is úgy
érezzük majd, hogy nemcsak karácsonykor, de
az év minden napján „Velünk van az Isten”. 

Istentől áldott Karácsonyt kívánok minden
kedves Olvasónak, olyan találkozást lélek-
ben, imádságban a Megváltó Krisztussal, ami
a hétköznapokat is szebbé, boldogabbá teszi
majd. Szabó Emőke

református lelkész

Csodás ígéret

Advent a készület, a várakozás ideje.
Rohanó világunkban azonban nem szere-
tünk várni. 

Mindent azonnal (vagy inkább tegnapra)
szeretnénk megkapni. Ezért az adventből
megpróbálunk megfelelő hangulatot vará-
zsolni, olyan időt, amikor legalább kifelé úgy
teszünk, mintha nem rohannánk és kapkod-
nánk. Titokban pedig arra várunk, hogy végre
valóban megnyugodhassunk, megtaláljuk a
békét, a harmóniát. S ehhez rengeteg dolgot
kell elintézni – bár gyakran megsejtjük, hogy
az igazi békét nem lehet sem megvenni, sem
saját kezűleg elkészíteni. Mert a béke mindig

Isten ajándéka, Istené, akinek a jövetelére
emlékezünk ezekben a napokban. S ha a dol-
gok lényegét nézzük, észrevesszük, hogy az
első lépést mindig Isten teszi meg felénk:
Gyermekként jött közénk, amikor mi még
nem vártuk, s ő is arra vár nap mint nap, hogy
észrevegyük, hogy elfogadjuk ajándékait. Ha
észrevesszük és befogadjuk őt, nem lesz ke-
vesebb a tennivalónk, viszont egészen más-
hogyan állunk hozzá ahhoz, amivel foglal-
koznunk kell. Kívánjuk Városunk minden
lakójának, hogy ebben a békében tölthesse az
advent és a közelgő ünnep napjait. 

Csernai Balázs, Szakács Péter atyák

A karácsonyváró zenei műsorok egyik je-
les alkalma volt a december 14-én elhang-
zott hangverseny. A Boldog Özséb Alapít-
ványtól szervezett műsor az ünnepi szent-
misét szolgálta és keretezte be a Nagybol-
dogasszony Római Katolikus Templomban.

A szentmise állandó részeit a hívő sereg
együtt énekelte a Tapolcai Kamarakórussal.
Majd éneklés közben az oltár elé vonult az
énekesek imponáló csoportja – kb. 25 fő – 
s Török Attiláné karvezető irányításával –
áhitatból, igényességből formált műsort nyúj-
tott át a közönségnek.

Kerényi György művében a bibliai ígéret
Messiásáról szóltak. Bárdos Ave Maria-ja
már az üdvtörténet beteljesülését hirdeti –
nagy énekívek finom egységével, ill. a szö-
vegtelen dallamívek tisztaságával. Kodály:
Harmatozzatok igényes szopránjai erőltetett-
ség nélküli fényesek, tiszták, a bársonypuha
altoktól kísért. G. Fauré: Maria, Mater gratiae-
ban a legfinomabb halk énektől az erőteljes
fortékig zeng énekük. Mária dicsőítő éneke, a
Magnificat magasba szárnyaló, akárcsak
Bárdos Jubilate-je: hatásos, szárnyaló, míg
Harmat: Alma Redemptoris Mater-je megnyug-
tató, akárcsak a vers-áhitat a megváltói ígéretről.

A hívekkel közösen énekelt Boldogasz-
szony Anyánk-kal zárult a méltóságteljes
adventi zenés áhitat.     G. Dr. Takáts Gizella

A béke Isten ajándéka Adventi 
zenés áhitat

December 15-én zsúfolásig megtelt a pro-
testáns templom. A nagy érdeklődés egy-
részt Beregszászi Olga adventi koncertjének
szólt, másrészt az 5 éve elhunyt karizmati-
kus városvezető, Ács János emlékének.

Szabó Emőke tiszteletes asszony – bemu-
tatván vendégét – az adventi koszorú 4 gyer-
tyájának jelentését boncolta, majd Wass
Albertre hivatkozva szólt: minden embernek
van egy titkos küldetése Istentől. Ezt tel-
jesítette be Ács János – Aknaszlatinára ado-
mányt vivő utolsó útjával, és ezt teljesíti
Beregszászi Olga évente 100 perc 100 em-
berért gálaműsorával.

A művésznő egyéni élete, iskolázottsága jó
alap lett arra, hogy ilyen magas színvonalon
betöltse kultúrszerepét. Számtalan díjat elért
műsorával minden kontinens közönségének
énekelt. Mint mondta, azokat a dalokat válo-
gatta műsorába, amelyeket Ács János szeretett.

Színész, táncos, énekes. Együtt van mind-
ez mozdulataiban, arcjátékában, átlényegült
szereplésében. Száz alakot ölt – szerepe
szerint; más mosolyt, fintort, pillantást. Tud
erőteljes, elszánt, de méla, fájdalmas is lenni
– törékeny testben erős lélek.

Virít már a szarkaláb dalában fáj-fáj-fáj
szavak teljesen átélt fájdalmat hordoznak;
ezért tud annyira hatni. Szép vagy, gyönyörű
vagy, Magyarország dala közben szép lesz,
gyönyörű lesz ő maga is. A Nem felejtünk-ben
sírásra késztet. A Dalra, fiúk, dalra! közben
hazafias kiskatona. Viszontlátásra, hadnagy
úr szerepét eljátssza: az ajtóig megy, ott bú-
csúzva int. Nem éltél hiába – énekli és éli.
Turulmadár sebes szárnyon… ő is végigrepül
az elszakított országrészeken. Vallja, a dalnak
ereje van (politikai is).

Bájosak közvetlen beszólásai (szuverén
alakja a színpadnak). Lesz még magyar nyár
– dalolja és reméli – bátor, merész remény-
séggel, szókimondással. A sok érzésváltás
közül kizeng a legharsányabb élmény: a ha-
zaszeretet. Benne a táj, a vergődő nép, a
határon kívül rekedtek sikolya, mélyre teme-
tett bánata vagy foggal-körömmel kapaszko-
dó, élni kívánó magyarok titkolt – nem titkolt
vágya. Isten ajándéka ő és nagy ajándékozó.

Választott jelmondata legmélyebb érzését
fejezi ki: Szerelmem, Magyarország.

S tesz is érte.            G. Dr. Takáts Gizella

Szerelmem,
Magyarország

2013. december      7Új Tapolcai Újság

ADVENTI VÁRAKOZÁS

ADVENT! – Mire várakozunk, kit várunk
ekkor? A Kisdedet? A Gyermeket? Nem!
Jézus Krisztust várjuk! Az Ő eljövetelét,
tetteit, szeretetét várjuk! Azt is, amiről a
következő ige beszél:

„51Amikor közeledett felemeltetésének ide-
je, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe,
52és követeket küldött maga előtt. Azok útnak
indultak, és betértek a samaritánusok egyik
falujába, hogy szállást készítsenek neki. 53De
nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szán-
dékozott menni.” (Lk. 9, 51-53.)

Jézus úton van, s egyre-másra megtapasz-
talja azt, amivel már születése pillanatában
szembe kellett néznie: nem fogadják be.
Mielőtt Jeruzsálembe felmenne, hogy a
Golgotán életét értünk adja, még van ereje
arra, hogy újbóli kísérletet tegyen arra, hogy
a samáriaik között evangelizáljon, azaz jobb
belátásra bírja őket. Sokszor válunk mi is
ilyen samáriai emberekké, akik valami miatt
nem tudnak előtte megnyílni. Nem tudnak
neki helyet biztosítani az ÉLETÜKBEN.

Ő sosem ront be senkihez sem ajtóstól.
Egyre csak vár! Isten lelke adott Neki erőt,
hogy ellenálljon a kísértésnek, bölcsességet a
farizeusok furfangos kérdéseivel szemben,
értelmet, hogy mindhalálig Isten akaratát kö-
vesse. A te életedbe sem akar berontani, ha-
nem arra vár, hogy te vedd Őt észre, és te hívd

Őt be életedbe. Isten lelke ma is Jézussal van.
Felemelő üzenet számunkra, hogy nem kell
kétségbeesve ideig-óráig tartó megoldásokért
nyúlnunk, ezeket kimerülésig hajszolni. Biza-
lommal fordulhatunk Jézushoz bölcsességért
oktalanságunkban, tanácsért életünk remény-
telennek tűnő pontjain, erőért erőtlenségünk-
ben, mert ő nem erőszakkal akar valakinél
megszállni, és ő nem ítélkezni jött, hanem,
hogy megkeresse az elveszetteket, amilyenek
mi is vagyunk, lehetünk Jézus nélkül.

Miért lennék nélküle elveszett? Mert Jézus
nélkül tele van az életem olyan örömökkel,
amit a világ próbál velem elhitetni. Hajszo-
lom ezeket az örömöket, aztán meg rádöb-
benek, hogy ezek csak ideig-óráig okoznak
nekem boldogságot, de valójában sohasem
töltik ki az űrt bennem. Ha van néha olyan
érzésed, hogy az örömök után futkosol, s
ahogy egy ilyen örömöt megszerzel, ismét új
örömre vágysz, tudd meg, hogy elvesztél a
szemfényvesztő világ sűrűjében.

Elveszett reménytelenségedben vedd észre
Őt, aki ott van melletted, s csak arra vár, hogy
nyiss felé. Tökéletes szeretetében önmagával
szeretne megajándékozni minket. Nem kell
megkerülnünk az egész világot azért, hogy
rátaláljunk, hiszen Ő itt jár közöttünk.

Honthegyi Zsolt 
evangélikus lelkész

Jézus itt jár közöttünk

A bibliai vak ezt kérte a csodatevő Jézus-
tól: Uram, add, hogy lássak. December 
3-a a fogyatékkal élők világnapja. Mint-
egy erre rímelt a december 4-én tartott
összejövetel az Önkormányzat udvari ter-
mében. A Vakok és Gyengénlátók Tapolca
Körzeti Csoportja családias keretben, ka-
rácsonyváró műsorral ünnepelt.

Az Önkormányzat képviseletében Pápainé
dr. Németh Mária is köszöntötte a jelenlévőket.
Áldott ünnepeket kívánt és felajánlotta a min-
denkori – lehetőség szerinti – támogatásukat.

A karácsonyi hangulatú környezetben:
gyertyafény, feldíszített karácsonyfa, szolid
vendégasztal – Gábor Istvánné elnökasz-
szony köszöntötte a sorstársakat és a vendé-
geket. Említette: nagyon idős a tagság. Ta-
valy karácsony óta 5 sorstársuk távozott el az
élők sorából. Megható-időszerű verseket is
mondott, olvasott (5-6 cm közelről! Gyen-
génlátó. Valóban sorstárs). 1992 óta szolgálja
elnökként a csoportot, megyei elnökségi tag,
országos küldött. Fáradhatatlanul szolgál. Ez
a szerep nem csillogva reprezentatív; ehhez
nagy szív, szolgáló szeretet szükséges.

Énekszóval, égő gyertyával lépett a terem-
be a TÁI Batsányi János Tagintézmény tanára,
Legeza Magdolna 15-16 tanuló élén. Célsze-
rűen összeállított, színvonalas verses-énekes
karácsonyi műsort adtak. Bátor, tiszta szóló-
énekük, szavalatuk, páros-csoportos játékuk
élénk érdeklődést, tetszést keltett. A tanárnő
közös éneklésre szólította fel a jelenlévőket.

Mindegyik tag kis karácsonyi csomagot ka-
pott. Az elnökasszony felhívta társai figyel-
mét, hogy a borítékban vakírással készült szö-
veg található karácsonyi szöveggel. A posta
díjmentesen kézbesíti az ilyen küldeményt.

Uram, add, hogy lássunk… hol van ránk
szükség. G. Dr. Takáts Gizella

Uram, add, 
hogy lássak

December 7-én a Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Plébániatemplomban 6 kó-
rus énekelt.

Császár László polgármester méltatta az ad-
vent jelentőségét, majd Istentől áldott adventet,
a mai programból feltöltődést kívánt.

A Haga Kálmántól vezényelt Tapolcai
Protestáns Énekegyüttes gazdag műsort ho-
zott. Kis létszámuk ellenére tömör, átható,
tiszta énekük hatásos volt.

A Szombathelyi Szentháromság Vegyes-
kar mind igényes műsorában és éneklésében,
mind létszámában és hangszerkíséretében
imponáló benyomást tett. Darvas Zsolt kar-
vezető biztos kézben tartja a kórust.

A Batsányi Népdalkör (7 fő) vezetője,
Füstös Mária jelezte: az Advent mellett a
december 8-ai Mária-ünnep is sugallta mű-
sorválasztásukat.

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola gyermekegyüttese valósá-
gos karácsonyváró ujjongást énekelt a temp-
lomi csendbe. Karvezetőjük-tanáruk Bányai
Barbara csupa lendület és mosoly; lelkesülés
ragyog a gyermekarcokon; a hangszeres kí-
séret lendít és erősít.

A Kocs Ida vezette Csobánc Népdalkör népi
történetek verses-énekes bemutatását vállalta.

A Batsányi Vegyeskar Tapolca legrégeb-
ben működő kórusa. Nagy elődök alapoz-
ták hírnevét (Borsányi Gábor… dr. Kovács
László…) A hatvanas évektől működő kórust
ma Dér Krisztina vezeti. J. Candido: Ave
Maria és Üzenet a kék bolygónak című mű-
sorszámukhoz csatlakoztak a szigligeti és
badacsonytomaji gyermekek.

Az egyesített kórus közös éneklésének el-
ső száma Az úton ír népének volt: Isten a ke-
zében tartson meg – szólt a dal. Majd a Dona
nobis pacem, ill. a Csendes éj hangzott el.

Végül dr. Csernai Balázs lelkész útravaló
áldást adott. G. Dr. Takáts Gizella

Adventi
kórustalálkozó
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TAPOLCAI PORTRÉ - KITEKINTÉS

Lehet-e nagyobb öröm annál, mint az, hogy
valaki a gyermekkori álmát megvalósítva,
egyre nagyobb sikereket elérve élhet a vá-
lasztott hivatásának? Ugye az Önök válasza
is az, ami az enyém: nem. Hogy ez mennyire
így van, annak ékes bizonyítéka a mostani
interjúalanyom, Hangodi László történész-
muzeológus életútja.

– A pályaorientáció esetemben életkorilag
meglehetősen korán jelentkezett, amelyben
jelentős szerepet játszott az eredendően meg-
lévő egyéni érdeklődés mellett a családon be-
lüli szellemi szocializáció. Igazából már alsó
tagozatos koromban nagyapám, id. Hangodi
Tamás második világháborús harctéri élmé-
nyein nevelődtem, gyűjtögettem, írogattam,
bár sajnos már csak nagymamám emlékezé-
sei révén. Fontos szerepe volt annak is, hogy
ezen éveim állandó háttérdíszei Csobánc, He-
gyesd és Szigliget várai voltak. Utca- és ke-
belbéli cimboráimmal nagyon sokszor indul-
tunk gyalogos, biciklis felfedező expedí-
ciókra. Magam alig tízéves voltam, amikor a
máig legkedvesebb helyen, Csobánc várában

már az 1707-es kuruc várvédelem három
ágyújának valamelyikét szerettük volna meg-
találni, valamelyik várfalomladék alatt.
Ágyút ugyan nem, de különféle leleteket,
köztük korabeli ágyúgolyókat tényleg talál-
tunk. Gondolhatod, hogy ez micsoda hatás-
sal volt mindannyiunk kalandvágyó kiska-
masz lelkületére! Veress D. Csaba hadtör-

ténész barátom mondta egyízben, hogy a
histórikus-literátus lelki alkat öröklődhet.
Néha akár hetedízen át is szunnyadhat, de
előbb-utóbb ismétlődik egy kései utódban.
Ezt aprólékos családfa-kutatással lehet – ha
lehet – kibogozni. Ő ezt egy-két évszázaddal
korábban élt egyetemi tanár ősében vélte felfe-
dezni. A magam esetében ükapámra, Hankovszky
János evangélikus lelkészre gyanakszom.
Nos, eme előzményekre épült mindaz, amit
kiváló tanítóimtól és tanáraimtól kaphattam
ezután. Általános iskolás koromban Reindl
Erzsébet tanítónőmtől, batsányis gimnazista
koromban pedig Tóth József, Czuczor Sándor
és Kenderesi István tanáraimtól. S ugye anno,
Te is a tanáraim között voltál. Később a

szombathelyi tanárképző főiskolán, majd az
ELTE-n is számos ragyogó tanár és profesz-
szor neveltje lehettem, akik közül talán Bona
István, Gerics József, Kubinyi András és
Pölöskei Ferenc professzorok voltak rám a
legnagyobb hatással.

– Gyönyörűen festesz,rajzolsz. Miért nem a
képzőművész útját választottad? Mennyiben
segíti a rajztehetséged a választott hivatásod?

– Az egyik tanári szakom a rajz. Ismét az
otthonról hozott minta: édesanyám rajz-föld-
rajz szakos tanárnőként dolgozott aktív korá-
ban. Első mesterem ő volt. Amikor alkotott,
hamarosan én is megjelentem mellette egy
rajzlappal és rajzszerszámmal a kezemben. A
rajzkészség is jelentős részben hozott adott-
ság. E téren anyai őseim emlékei között talál-
tam bizonyítékokat. Gyermekeim közül Júlia
leányom örökölte e készséget, aki most a zirci
képzőművészeti gimnáziumban tanul, grafi-
kus szakirányon. Általános iskolás diákko-
romban Kis-Horváth Domonkosné tanárnő,
majd a gimnáziumban Barcza Tibor tanár úr
szárnyai alatt csiszolhattam e rajztudásomat,
aminek érthető folytatása lett a tanári szak-
pár-választásom. Sokat köszönhetek nekik is.
Szószerinti értelemben vett képzőművészi
létre igazából sohasem gondoltam, de azt tud-
tam, hogy mindig művelni fogom e területet
is. Amíg tanítottam, de most, a múzeumpe-
dagógiai tevékenységemben is, nagy segít-
ségemre volt és van mindez. Alkalmazott gra-
fikaként pedig mások és saját köteteimnek
illusztrálásában használom mindazt, amit el-
sajátítottam. Egyéni és csoportos tárlatokon
jónéhány ízben voltam már kiállító – Tapolca
mellett például Szombathelyen, Veszprémben
és Dorogon −, de nagyobb öröm számomra,
ha egy verseskötet vagy történeti munka képi
anyagában tárulhat a közönség elé egy vagy
több rajzom, illetve festményem.

– Mi a kutatási területed?
– A röviden áttekintett előtörténet alapján,

gondolom nem meglepő, hogy tulajdonkép-
pen már diákfejjel frigyre léptem városom és
szűkebb környéke, a nyugati Balaton-felvi-
dék történelmével. E hely és e táj múltjának
egy-egy történeti korszakát, időszeletét kuta-
tom, azokat, amelyek érdeklődésem mellett
beleférnek abba a vélt idővallumba, amit ak-

tív kutató-történészként remélek megélni s
végigdolgozni az előttem álló időben.

– Könyvek, publikációk?
– Eddig tíz önálló kötetem jelent meg, több

könyvben társszerzőként dolgoztam, a tudo-
mányos és ismeretterjesztő folyóiratokban,
periodikákban megjelent cikkeim és tanulmá-
nyaim pontos számát magam sem tudom, de
a számuk 200 felett van. Könyveim sorában a
legkedvesebbek a Csobánc váráról írt két
kötetem, valamint a szigligeti vár történetét
bemutató munkám. Jelenleg három nagyobb
lélegzetvételű kéziraton dolgozom. Csobánc
vára és a Gyulaffyak (1300-1669) az egyik,
Tapolca város első világháborús emlékköny-
ve, illetve Tapolca környéke első világhá-
borús emlékkönyve a két másik. Ez utób-
biban a Tapolcai-medence és a Káli-me-
dence valamennyi községének világháború
alatti történetét feldolgozom. A Csobánc 
könyvvel már nyárra szeretnék elkészülni, az
emlékkönyveket 2018-ra, a világégés befe-
jezésének 100. évfordulójára tervezem befe-
jezni és megjelentetni.

– Hol tartasz most a pályádon? Milyen
„felfedező útra” indulsz a közeljövőben?

– Hol tartok most? 46 évesen, a remélhető
legszerencsésebben alakuló életidő esetében is
már a félúton túl. Egy gazdag muzeális érték-
anyagot őrző munkahelyen, megbecsült szak-
emberként dolgozom. Múzeumi tárlatvezeté-
seim, előadásaim, múzeumi óráim és a Mú-
zeumbarát diákkör foglalkozásain keresztül,
felnőttek és diákok sokaságával ismertethe-
tem meg szűkebb honunk múltjának tanulsá-
gos emlékeit. Tulajdonképpen mindig is erre
készültem. S a közeljövő tervei? Tavasszal
folytatódik a csobánci vár régészeti feltárása,
amelynek a Csobánc Váráért Alapítvány tag-
jaként a kezdő évtől részese vagyok, a VDK,
a Német Népi Hadisírgondozó Szövetség mun-
katársaival a város belterületén és határában
több jelöletlen második világháborús német
katonasír exhumálását tervezzük, mint leg-
utóbb a Hegyesden feltárt két – egy norvég
önkéntes és egy német − SS katona esetében.
Talán sikerül valami eredményt elérni a Szent
György-hegy fennsíkján rejtőző középkori
kolostorrom régészeti kutatásának folytatása
terén is. NHE

Életút a történelem vonzásában – Interjú Hangodi Lászlóval

Fotó: Archív

Barátok között Csobánc várában

Puliszka Éva neve ismerősen cseng a leg-
több tapolcai polgár körében. A kárpát-
aljai Aknaszlatinán működő Szent Anna
Római Katolikus Óvoda vezetője, aki so-
kat tett a magyarság nemzeti összetarto-
zásáért, kultúrájának megmaradásáért, a
keresztény óvodai nevelés terén is kima-
gaslóan tevékenykedett. Karácsonnyal
kapcsolatos élményeit, gondolatait osztja
meg Önökkel.

– Karácsony a szeretet ünnepe. Hogy em-
lékszel vissza gyermekkorod karácsonyaira?

– Gyermekkoromban édesapám sokszor
elvitt bennünket szánkózni a nővérem-
mel együtt. Addig édesanyám készülődött.
Mire sötétedéskor hazaértünk, megérkezett a
Jézuska. Letérdeltünk, imádkoztunk, csak
utána nézhettük meg az ajándékokat. Utána –
mint minden aknaszlatinai bányász családban
– fogadtuk a kántálókat, majd  a karácsonyi
vacsora… és az egész családdal éjféli misére
mentünk. Van még egy felejthetetlen élmé-
nyem: egész pici lányként volt egy kedvenc
karácsonyfadíszem: egy parasztház… ott
csüngött a földíszített fán. Mindig csak néz-
tem, végül egyszer csak levettem, kicsi lyukat
fúrtam rá, mert azt hittem, a kis Jézust így
föltétlenül látni fogom.

– Számodra dupla ünnep a Karácsony, hi-
szen fiad mellett egy kedves közösség vezetője
is vagy. A szeretet ünnepén adni jobb, vagy
kapni, hiszen a gyermek hálás, ragaszkodó,
ha érzi, hogy szeretet veszi körül?

– Igen. Edvin bárhol lenne, Karácsonyra és

Húsvétra is hazajön. Minden családtagnak
ajándékkal kedveskedik. A Szent Anna
Óvodában hogy telik az ünnep? Ez egy nehe-
zen megfogalmazható élmény. Karácsony
előestéjén a gyermekek pásztorjátékot adnak
elő a helyi zeneiskola növendékeivel, és ami
mindig meglepő- a szülőkön kívül rengeteg a
vendég. Itt vannak a szomszédok, barátok, az
egész magyar közösség. Délutánig mindenki
hazaviszi gyermekeit, így van egy kis időnk,
mikor a munkatársaimmal a szépen terített
asztalhoz leülünk, böjti ételt eszünk… én

előre elkészített kis papírokra leírom munka-
társaim nevét és kezdődik az „angyalkázás”-
ki kit húz ki… megajándékozzák egymást és
egész évben annak az angyalkája lesz. Na-
gyon meghitt ünnep ez a „Szent Annában”.

– Sokat jársz az „őshazában” is. Szerinted
mennyivel másabb egy aknaszlatinai Kará-
csony, mint pl. egy tapolcai?

– A mi Karácsonyunkról beszéltem. Ta-
polcán – nem tudom – nem töltöttem egyetlen
Karácsonyt sem. Nem titok, Tapolca szeretett
városom, sok minden köt oda, de a Kará-

csonyt mindenki a szerettei körében igyek-
szik eltölteni… másrészről az embereknek a
saját településük ünnepe a legszebb, a családi
Karácsony a legmeghittebb!

– Ezek a kiemelt ünnepek – köztük a Ka-
rácsony – szerinted veszítettek a varázsukból?
Vagy nálatok még ápolják a hagyományokat?

– Nálunk – Kárpátalján – a Karácsony az
ünnep a szó igazi értelmében, mindig együtt a
család. Este a gyerekek házról-házra járnak
kántálni (karácsonyi énekeket énekelnek). Az
ünnepi vacsora hal, gombás töltött káposzta,
majd ajándékok átadása. Az egész család
éjféli misére megy, előtte a helyi magyar
iskola diákjai pásztorjátékot adnak elő, a
végén meg a ministránsok gyertyával állnak
kint, amíg a fúvószenekar karácsonyi dalokat
játszik. Ezt követően kibővül a családi ünnep.
Asztalra kerülnek a finomságok, oldalas, füs-
tölt kolbász és egyebek…

– Hol töltöd a Karácsonyt, mit üzensz az
Új Tapolcai Újság olvasóinak?

– A karácsonyt mindig csak a szeretteim és
családom körében töltöm. Nemrég új roko-
nokra találtam Magyarországon, Pécsett,
akikről nem is tudtam eddig. Gyönyörű lenne
ez a Karácsony, ha személyesen is megismer-
hetném őket. Azt üzenem szeretett városom
olvasóinak: vigyázzatok egymásra, legyen
szent ünnep a Karácsony… és szeretetteink
körében énekeljük együtt a „Csendes éj”-t,
mert ki tudja, lesz-e még rá alkalom. A szí-
vem egy része mindig ott van Veletek. Áldott
Karácsonyi Ünnepeket, Tapolca!                  DI

Karácsony a kárpátaljai Aknaszlatinában

Fotó: Óvoda

Puliszka Éva az óvodásai körében



November 27-én zsúfolásig megtelt a
Kossuth L. utca 1. szám alatt található
helyiség, ahol az Életfa Kézműves Galéria és
Látványműhely tagjai nevében köszöntötte
az egybegyűlteket Füstös Zsuzsi, aki Zentai
Annával ötletgazdaként is említendő.

A civil szerveződés alakulásának nem
titkolt célja, hogy bemutatkozási lehetőséget
biztosítson a helyi és a vonzáskörzetben élő
alkotók számára. Természetesen a galéria
mellett – ahogy a nevük is utal rá – lát-
ványműhelyként is működnek. 

A rendezvényt Hangodi László történész-
muzeológus nyitotta meg, visszanyúlva a múlt
kézműveseinek jelentős szerepére is. – Az
elröppent évszázadokban mindig jeles és fon-
tos szerepet töltöttek be a kézművesek. Váro-
sunk történetében különösen nagy becsülete
és széleskörű művelő-gárdája volt e mester-
ségek közül a textillel, textíliával, bőrfeldol-

gozással foglalkozó iparágaknak – hangsú-
lyozta.

– A magyarság megélése, a hagyományok
ápolása, az ősök tisztelete közös bennünk.
Ezért nyúltunk vissza régi technikákhoz, az
ősi motívumvilághoz, és tettük ezt a saját sze-
mélyiségünkön keresztül élővé – mondta
Zentai Anna. 

A kezdeteknél nyolc kézműves alkotásai-
ban gyönyörködhetnek a látogatók: Füstös
Zsuzsi gyöngy-kristály ékszerekkel, Drei
Kata gyöngy-ékszerekkel, Külkey Erika bőr-
ékszerekkel, Mészáros Róza egyedi képesla-
pokkal, Páhi Károlyné rongyszőnyegekkel,
Zentai Anna szőttesekkel, Lengyel János pi-
rografikai képekkel, valamint Tóth Rajmund
bőrmíves használati tárgyakkal színesíti a
színvonalas tárlatot.

A tárlat nívóját Mészáros Róza és Mayer
István zenés előadása emelte.    Dancs István
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Régi tapolcai fényképek, dokumentumok
után kutatva jutottam el a 94 éves özvegy
Cs. Varga Jánosné Manci néni otthonába,
aki leányával, Tóthné Cs. Varga Erzsébettel
együtt kedvesen fogadott. Miközben né-
zegettük, válogattuk a féltve őrzött kincse-
ket, egy olyan mélyről jövő, szeretettel teli
vallomásnak a tanúja lehettem, amelyet 
most megosztok Önökkel.

– Fantasztikus és isteni adomány, hogy ide,
ebbe a családba születtem és Tapolcán élhet-
tem 18 éves koromig – mondta Erzsike, aki a
szegedi egyetem gyakorló iskolájában tanított
nyugdíjba vonulásáig. – Most már, hatvan
évesen tudom, mit jelent, ha egy életre szóló
indíttatást, értékrendet kap az ember a családja
által. Édesapám, Cs. Varga János a Batsányi
János Művelődési Központ, a VOGE igaz-
gatója volt a ’60-as, ’70-es években. Édes-
anyám is ott dolgozott mellette adminisztrá-
torként. A munkájukat ma már szinte hihetet-
len elhivatottsággal, szeretettel, szorgalom-
mal és alázattal végezték. Ezt láttam tőlük, ez
volt az útravalóm, hiszen gyermekként én is
ott nőttem fel a kultúrotthonban, sok cso-
dálatos élményben volt részem. Édesapám
egy rendkívül szeretetreméltó ember volt. A
tettei emelték ebbe a magasságba. Minden-
kivel szót tudott érteni. Legendásan pezsgő
kulturális élet volt akkor Tapolcán; a szó leg-
nemesebb értelmében élt a kultúrotthon. Az
előcsarnokban egy pingpongasztal fogadta a
játszani akarókat, a hátsó termekben hosszú
hajú zenészjelöltek gyakoroltak, világot
jelentő deszkákról álmodva. A könyvtárban
az olvasni szeretőket gazdag könyvállomány
várta. Még ma is emlegetik azokat az előadá-
sokat, operetteket, amelyeket édesapám ren-
dezett tehetséges tapolcai amatőrökkel. De
több, mint fél évszázad távlatából olyan dol-
gokról is be tudok számolni, hogy Buda-
pestre, az Erkel Színház előadásaira szerve-

zett utakat, sok tapolcainak bérlete is volt.
Alig 6 évesen már én is részese lehettem
ezeknek a csodáknak. Miután Győrben elvé-
geztem a tanítóképzőt és Szegedre kerültem,
nekem is kézenfekvő volt, hogy csak úgy
lehet tiszta szívvel és lélekkel munkálkod-
nom, ha én is átadom, továbbadom az embe-

reknek mindazt a kincset, amit kaptam a szü-
leimtől. A tanítványaimat én is elvittem az Ope-
rába, igyekeztem őket rácsodálkoztatni arra a
csodálatos világra, ami körülvesz bennünket. 

– De visszatérve a ’60-as, ’70-es évek kultúr-
otthonához! Volt ott felnőtt- és gyermek nép-
tánccsoport. A nagyszerű néptáncost, Németh
Lászlót is édesapám indította el az útján. Mű-
ködött bélyegszakkör és képzőművészkör is.
Felejthetetlenek az író-olvasó találkozók.

Lelkes szavalóként Simon István Mirza című
versével megnyertem egy versenyt, és mon-
danom sem kell, micsoda óriási élményt je-
lentett, hogy egy alkalommal maga a költő
dicsért meg és simogatta meg a „buksimat”.
A nekem dedikált könyvét ma is a kincseim
között őrzöm. 

– Az első ének-zene tagozatos általános
iskolai osztályba jártam 1959-ben. Annak
idején a szülőket szolfézsra oktatták a szülői
értekezleten, hogy a tanulásban segíteni tud-
janak a gyerekeiknek. Mivel az ének-zene
bűvöletében nőttem fel, nem véletlen, hogy
még ma is hű útitársam. Nemcsak képzős-
ként énekeltem kórusban, de aktív pedagó-
gusként – és most nyugdíjasként is – Sze-
geden. Olyan közösséggé formált bennünket

az ének-zene, a közös alkotás öröme, amely-
nek az értéke szavakkal alig kifejezhető. 

– Tapolca, a szülővárosom ma is a „szívem
csücske”. Amikor jövök haza és meglátom az
Y-házakat, hevesebben dobog a szívem. Az
internet segítségével mindig megnézem a
városi televízió műsorát, olvasom az Új Ta-
polcai Újságot, és egy kicsit fáj a szívem, hogy
egy nagy városban, mint amilyen Szeged,
nem lehet megvalósítani olyan dolgokat,
amelyekre csak egy kisváros, Tapolca kö-
zössége képes. Emelt fővel tekintek az itt élő
emberekre, a város vezetőire, a sport, a szín-
játszás, a zenei közösségek, a civil szerveze-
tek vezetőire, mert a tevékenységük nyomán
él és fejlődik a város. Fantasztikus, hogy
mennyi tehetséges ember él ebben a kisváros-
ban! Bár mások voltak a viszonyok édesapá-
mék idejében, de ők is hasonló élmények
részesei és megalkotói voltak.

– Milyen boldog és büszke lenne az Apu,
ha még itt lehetne velünk és látná mindazt,
ami történik ebben a városban – tette hozzá
elérzékenyülve Manci néni, aki lelkes olvasó-
ja a helyi újságnak, de a tapolcai televízió
egyetlen adását sem mulasztja el. Minden ér-
dekli, ami a világban és szűkebb környezeté-
ben történik. – Nagyon sok a tehetség ebben
a városban és nagyon büszke vagyok arra,
hogy itt élhettem le az életem – hangsúlyozta.

Miközben hallgattam Manci néni és
Erzsike szívből jövő szavait a kötődésről, a
szülőföld, a család iránt érzett szeretetről, arra
gondoltam, hogy azoknak, akik nem veszik
észre – vagy nem is akarják észre venni –
mindazt a hétköznapi csodát, ami bennünk és
a bennünket körülvevő környezetben van,
egy kicsit el kéne menniük a városból, „vilá-
got kéne látniuk”, majd visszatérniük, hogy
az otthont adó Tapolca értékeit újra fel-
fedezhessék magukban, körülöttük és az itt
élőkben. N. Horváth Erzsébet

„Isteni adomány, hogy ebbe a családba születtem”

Fotó: Dancs

A tárlatot Hangodi László történész-muzeológus nyitotta meg

Fotó: Archív

Régi, kedves fénykép: a születésnapos János bácsi felesége, leánya és
szeretett unokái körében
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részére felajánlották. Alapítványunk a támogatást a Wass Albert Könyvtár és Múzeum javára
eszközfejlesztésre fordította.

Kérjük, felajánlásaikkal az elkövetkezőkben is támogassák Alapítványunkat.
Számlaszámunk: 73200079-11200352; Adószámunk: 19261155-1-19
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma

N. Horváth Erzsébet - Parapatics Tamás

MÚLTIDÉZŐ
TAPOLCAI KÉPES LAPOK

című könyve korlátozott számban ismét kapható 
a Kölcsey Nyomdában (Tapolca, Batsányi u. 1.)

Tel.: 06-20/980-8059
Ára: 5.000 Ft



Húsz éves múltra tekint vissza a Katolikus
Karitász Tapolcai Csoportja. Tagjai azokon
segítenek, akik leginkább rászorulnak.
Szeretetszolgálatukkal arra adnak példát,
hogy a jótettek csendben születnek. Önzet-
len tevékenységük legnagyobb elismerése a
hálás tekintet, az idősek, az elesettek arcán
megjelenő mosoly.

– Nagyon sok az olyan egyedülálló rá-
szoruló ember, aki soha sehová nem megy el
kérni – mondta Takács Istvánné Klári, a cso-
port vezetője azon a kis ünnepségen, amelyet
november 5-én a plébánián tartottak a kerek
évforduló alkalmából. – Őket kell legelőször
megkeresnünk. De megkeressük a nagycsalá-
dosokat is, akiknek szintén nagyon jólesik az
odafigyelés, a segítség. Lelkes tagjaink áldo-
zatos és önzetlen tevékenységükkel a kör-
nyezetükben kutatják fel mindazokat, akiket
támogatni szükséges. De a családsegítőktől is
kapunk információt a rászorulókról.

– Hány tagja van a csoportnak?
– Jelenleg 18 aktív tagunk van, de a mai

ünnepségünkre elhívtam a „régieket” is, hogy
az eddigi munkájukat egy-egy emléklappal,
könyvvel köszönjem meg. Bár Ők már a napi
tevékenységben nem vesznek részt, de a hát-
térmunkában mindig ott vannak. Ha kell, süte-
ményt sütnek, vagy egyéb feladatot vállalnak
el. Szeretnénk, ha több aktív tagunk lenne, de
a fiatalok nem érnek rá. Hiszen akkor, amikor
szükség lenne a segítségükre, éppen dolgoz-
nak. Valójában az lenne a jó, ha fiatal nyugdí-

jasokkal tudna kiegészülni a csoportunk. Min-
denkit nagy-nagy szeretettel várunk közénk.
Nagyon jó a közösség, mindenki tiszta szívvel
és alázattal végzi az önként vállalt feladatát.
Nagyon büszke vagyok a csoportunkra.

– Közeledik a Karácsony. Bizonyára ilyen-
kor még nagyobb szükség van arra, hogy
odafigyeljetek a szegényekre, a rászorulókra.

– Ez valóban így van. Karácsony előtt közel
100, egyenként 14-15 kg-os csomagot osztunk
szét. A csomagok összeállításakor külön figyel-
met fordítunk arra, hogy egyénre szabottak le-
gyenek. Hiszen más kell a nagycsaládosnak, az
egyedülállónak, a cukorbetegnek. De a kará-
csonyi csomagjaink mellett vannak kis cso-
magjaink, „látogató csomagjaink” is. Ezekkel
az egyedülálló időseket keressük fel.

– Hogyan, milyen módon gyűjtitek az ado-
mányokat?

– Mi nem megyünk el könyörögni. Advent
idején kitesszük a kis kosarainkat és a jószán-
dékú, segíteni akarók beleteszik az adomá-
nyaikat. Hála Istennek, az adakozók között
vállalkozók, üzletláncok is vannak. Tőlük na-
gyobb mennyiségű adományt kapunk. Olyan
jó látni és megtapasztalni, hogy még vannak
olyanok, akik nemcsak magukkal törődnek,
de odafigyelnek azokra is, akiknek kevesebb
jutott, akiknek egy-egy adománycsomag akár
a jobb életet is jelentheti. Nekünk pedig óriási
öröm, hogy mi közvetíthetjük ezt a fajta
odafigyelést a rászorulóknak, az elesetteknek,
a szegényeknek.

– Az előző lapszámban adtunk hírt arról,
hogy Caritas Hungarica-díjat kaptál, amelyet
Spányi Antal püspök adott át Budapesten.
Ahogy hallgatlak és figyelem a tekinteted, egyre
inkább megerősödik bennem, hogy a legjobb
helyre került ez az elismerés, mert a küldeté-
ses úton a legnagyobb alázattal és odaadással
jársz. Hogyan érintett ez az elismerés?

– A mai napig nem tudok meghatottság nél-
kül beszélni róla. Mi nem azért dolgozunk,

hogy elismerést kapjunk, de halandó emberként
nagyon jólesik, ha észrevesznek bennünket.

– Gratulálok a nagyon is megérdemelt díj-
hoz. Isten éltesse a csoport minden tagját a
születésnapon! Járjátok tovább a várost és vi-
gyétek a segítséget, a reményt mindazoknak,
akiknek a Ti segítségetek kell ahhoz, hogy
mosoly derüljön az arcukon – ne csak ilyen-
kor decemberben.

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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SZERETETSZOLGÁLAT

A Tapolcán 23 évig tevékenykedő, nyug-
díjba vonult Csere Sándor kanonok-plé-
bános az augusztus 25-ei szentmisén bú-
csúzott el a város polgáraitól. Szolgálati
helyére Csernai Balázs és Szakács Péter
atyák kerültek. Ismerkedjenek meg ve-
lük Önök is!

Péter atya: – Az előző szolgálati helyem
Veszprém volt, az érsek úr hivatalában, a
titkárságon dolgoztam különböző munkakö-
rökben. Nagyon örülök, hogy Tapolcára
kerültem. Már előtte is megismertem több
tapolcai családot, hiszen tavaly adventben itt
tartottuk a családi lelkinapot. A várossal vi-
szont folyamatosan ismerkedem.

Balázs atya: – Az előző szolgálati helyem
Pápa volt. Azt sem és Tapolcát sem én válasz-
tottam, ezekre a helyekre az érsek úr küldött
engem. Ebben egy nagy ajándékot látok,
hiszen nem kell azon gondolkodnom, hogy
jól választottam-e, vagy rosszul. Itt vagyok és
itt tudom megtenni azt, amire éppen szükség
van. Tapolcát az idekerülésem előtt csak át-
utazóként láttam, most viszont szinte napon-
ként rácsodálkozom arra, hogy milyen cso-
dálatos, akár a természeti, akár az emberi
adottságait tekintve.

– Bizonyára már többen és többször
megkérdezték, hogy mi vezérelte Önöket a
papi pályára?

Péter atya: – A papi hivatás Isten kegyel-
me. Húsz évvel ezelőtt éreztem először, hogy
– Isten hívására válaszolva – a papi hivatást
válasszam. Isten és az emberek közötti kap-
csolat közvetítésére, a szentmise bemuta-
tására, a lelki vezetésre éreztem elhivatottsá-
got.

Balázs atya: – Már középiskolás korom-
ban foglalkoztatott az a kérdés, hogy mit is
kezdjek magammal, mi szeretnék lenni.
Akármilyen irányba lépegettem gondolatban,
arra a következtetésre jutottam, hogy szép
dolgokat lehet véghezvinni orvosként, tanár-
ként, vagy más pályán, de úgy éreztem, hogy
valószínűleg egy életen keresztül nem tudnék
azokon a pályákon maradni. Ugyanakkor fo-
lyamatosan éreztem egyfajta hívást Istentől.
Meg kell vallanom, hogy sokáig igyekeztem
ezt félretenni magamban. Aztán rá kellett jön-
nöm, ha Istennek adom az életem, ha egészen
bízom benne és nemcsak azon a szinten, hogy

„Jaj, Istenem segíts meg!”, akkor az az én
életemet nem tönkreteszi, hanem kiteljesíti.
Azóta, amióta Isten hívására igent mondtam,
azóta azt tapasztalom, hogy a helyemen
vagyok.

– Miként fogadták Önöket Tapolcán?
– Nagy-nagy szeretettel fogadtak bennün-

ket. Sok jószándékú emberrel találkozunk,
akik várják, hogy együttműködjenek velünk
– válaszolja a kérdésre Balázs atya. – Azt
tapasztaljuk, hogy arra, amit hozunk, az 
Úr Jézus üzenetére óriási szükség van. Ez
nemcsak a hívőkre, de a nem hívőkre is
vonatkozik, hiszen minden emberben ott van

a vágy arra, hogy valami istenivel, illetve
Jézussal találkozzon.

– Önök szerint milyen a hívők és a nem
hívők aránya a világban?

– A statisztika azt mutatja, hogy Európában
és itt Magyarországon is csökken a hívők
száma, ugyanakkor összességében növekszik
a keresztények száma. Ez talán éppen amiatt
van, hogy most egy latin-amerikai pápát vá-
lasztottak a bíborosok – veszi át a szót Péter
atya. – Néhány napja jelent meg az a több,

mint 200 oldalas írás, amelyben a Szentatya
arról értekezik, hogy az Evangéliumot miként
lehetne elvinni hívőkhöz és nem hívőkhöz
egyaránt. Hogy a hívők elmélyüljenek a hi-
tükben, a Krisztussal való kapcsolatuk meg-
erősödjön, illetve azok, akik még nem ismer-
ték meg Isten szeretetét, vagy félreértelmezik,
vagy nincs róla elég információjuk, találkoz-
zanak vele. Nagyon sok nyitottságot látok az
emberekben, itt Tapolcán is, olyanokban is,
akik nem járnak templomba. Tehát azt mond-
hatom, lehet, hogy nem nő a hívők aránya, de
nagyon sok jóakaratú, jószándékú ember van
a Földön vallási hovatartozásától függetlenül.

– Ferenc pápát a szegények, az elesettek
pápájának nevezik. Cselekedetei ezt erősítik
meg a hívőkben és a nem hívőkben egyaránt.
Ha a római katolikus egyház ennek a sze-
gényekhez való lehajolásnak az útját, az Ő
példáját követi, a megítélése is változik a
világban.

– Úgy gondolom, hogy mindenképpen kö-
vetendő az Ő példája, az Ő útmutatása, az Ő
élettörténete. Nem véletlen, hogy a Szentlélek
éppen Őt szánta az egyház élére – mondja

Péter atya. – Szeretnék ezzel kapcsolatban
elmondani egy kezdeményezést. Az egyház-
megye családpasztorációs munkacsoportjá-
nak papi felelőse vagyok. Ősszel tartottunk
egy összejövetelt, amelyen átgondoltuk a kö-
vetkező év terveit. Ezek között szerepel, hogy
kiemelten fogunk figyelni a testileg-lelkileg
rászoruló családokra, a házastársi krízisben
szenvedőkre, az idősekre, az özvegyekre, a
gyermekeiket egyedül nevelőkre, az anyagi-
lag rászorulókra. Jövőre is tervezünk advent-
ben gyűjtést a szegényeknek. Az idein játék-
börzét is tartottunk. Erre több család ajánlott
fel játékot azoknak, akik nem tudnak venni a
gyermekeiknek.

– Sokakban felmerült, hogy míg eddig
Csere Sándor kanonok-plébános egyedül lát-
ta el a feladatot, most pedig ketten teljesí-
tenek itt szolgálatot.

– Csere Sándor kanonok úr egy hihetet-
lenül erős fizikai tehetséggel megáldott em-
ber – hangsúlyozza Balázs atya. – Ma is rá-
csodálkozom arra, hogy miként tudta egyedül
ellátni a teendőit. A szentmisék megtartása és
egyéb feladatok ellásán túl szeretnénk, hogy
minél közelebb kerüljünk az emberekhez.
Ehhez pedig sokszor még ketten is kevesen
vagyunk.

– Sokan megfogalmazzák a céljaikat,
mielőtt a hivatásukban megteszik az első
lépéseket. Önöket milyen célok vezetik?

– A célt nagyon egyszerűen és nagyon
általánosságban tudom csak megfogalmazni.
Az Úrjézus örömhírét szeretném elvinni az
emberekhez, ehhez viszont nagyon sok
találkozásra, sok beszélgetésre, jelenlétre van
szükség. Mert csak így érhetjük el a célt –
válaszolja Balázs atya.

– Nagyon szép élmény számomra, hogy
most, az adventi várakozás idején a hajnali
szentmiséken éppúgy tele vannak a templom-
ban a padsorok, mint ahogy egy-egy vasár-
napin. Nagyon jó lenne, ha máskor is, a min-
dennapi életben is jelen lenne az emberekben
ez a nyitottság Isten felé és egymás felé –
veszi vissza a szót Péter atya. – Meg kell
tenni a lépést a másik felé akkor is, ha úgy
érezzük, hogy ez nem könnyű. Mert csak így
nyílik meg az az út, amely a hiten keresztül
Istenhez, a reményhez és a szeretethez vezet.
Ennek segítése a legfőbb célom.

„Nagy szeretettel fogadtak bennünket, sok jószándékú emberrel találkozunk”

Fotó: TVT

Az első tapolcai szentmisén (balról-jobbra) Szakács Péter és Csernai Balázs
atyák

Fotó: N. Horváth

A jó tettek csendben születnek

Húsz éves a Katolikus Karitász Tapolcai Csoportja



A tapolcai véradó ünnepséget november 30-án
a Szent György Panzió és Étteremben tartották. 

Közel 30 önkéntes kapott elismerő okleve-
let és ajándékot (szegfű, toll és vacsora), me-
lyet a tapolcai vállalkozók (+ Varga Pincé-
szet) ajánlottak fel. 

Előtte, még november 27-én Budapesten a
Véradók Világnapja alkalmából PRO VITA-
díjban részesült Török Ferenc véradó, aki 106
alkalommal adott már vért (összesen 20 fő
kapott elismerést).

További kitüntetettek: Benács Lajos 90,
Szemerédi János 70, Kis Horváth Levente,

Farkas József és Szalai Norbert 60, rajtuk kí-
vül 12 fő ötvenszeres, 10 fő negyvenszeres, 6 fő
harmincszoros, 4 fő húszszoros + 1 fő tízszeres
véradót ismertek el. Az ünnepségen Baráth
Gábor, a Veszprém Megyei Vöröskereszt meg-
bízott igazgatója, és Sztrik Emilné, a Magyar

Vöröskereszt Tapolca Városi elnöke adta át az
ajándékokat és az okleveleket Heiligermann
Gábor területi vezető irányításával.

A délelőtt folyamán a HIT Gyülekezetében
volt véradás, ahol huszonhárman nyújtották
kezüket a felebaráti és a humanitárius szeretet
jegyében a rászorulók részére.  Dancs István
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December 15-én a Fő téren már a kora dél-
utáni órákban egyre nagyobb volt a nyüzsgés. 

A színpadon szólt a zene; a forraltbort ké-
szítő 12 csapat között hamar megtalálható volt
egy kis csoport, amely nem italt, hanem ételt
készített. A Tanúhegyek Egyesülete nagy üst-
jében főtt a gulyás 22 kg húsból, 12 kg bur-
gonyából, 4 kg hagymából, zöldségből (a tagok
pénzéből, jó emberek adományából).

Varga Edit készített hozzá csipetkét, Kabasz
Luti, albán pék/boltos szállította a kenyeret, a

zöldséget Buzás Imréék adták.
Az ételt elvitelre szánták, így nem lehetett

visszaélés. 3 órakor már sorakoztak ételhor-
dókkal a rászorulók. Hogyan toborozták őket
a szervezők? Értesítették a Hajléktalanok
Otthonát, a Családsegítő Szolgálatot, levelet
írtak a rászoruló családoknak.

Az Egyesület tagjai december 20-án a kór-
ház Ápolási Osztálya betegeinek visznek kará-
csonyi csomagot, és varázsolnak ünnepi han-
gulatot a kórtermekbe.      G. Dr. Takáts Gizella

100 adag gulyás a rászorulóknak

Eredményes esztendőt zárt a Tapolcai
Honvéd Kulturális Egyesület, derült ki
az évzáró ünnepi taggyűlésen Horváth
Gábor elnök beszámolójából.

A Szent György étterem-panzió különter-
mében a résztvevők hallhatták és a kivetítő
segítségével képekben is láthatták az elmúlt
év eseményeinek összefoglalóját, a jövő évi
terveket és a folyamatban lévő pályázati lehe-
tőségeket. 

Az Egyesület számos rendezvényen, ün-
nepségen képviseltette magát, s ez a továb-
biakban sem lesz másként. 2013 januárjában
a hagyományok folytatásaként megemlékez-
tek a doni katasztrófáról, májusban a tapolcai
Dobó István-lakótelep névadásának ünnep-

ségén, a Batsányi-évfordulón és Sebők János
vezérőrnagy, volt helyőrségparancsnok teme-
tésén. Ugyanabban a hónapban volt az egye-
sület addigi legnagyobb volumenű rendezvé-
nye is, az I. Országos Hadi Kulturális Fesz-
tivál, amelyre ezrek látogattak el. Júniusban a
Nemzeti Összetartozás Napján is részt vettek,
majd augusztusban Szent István király ünne-
pén Hévízen, Badacsonytomajon és Nemes-
gulácson. Az Egyesület javaslatára ketten
kaptak honvédelmi miniszteri kitüntetést, az
Egyesületet támogató Vörös Béla vállalkozó
és Földi István esperes, tábori lelkész.

Az ülés további részében – több más
mellett – a jövő évi tervekről és a pályázati
lehetőségekről esett szó.         (Forrás: Napló)

Évet záró beszámoló

A legtöbben énekelni, mintsem beszélni
hallották a legkülönbözőbb rendezvénye-
ken. Népszerű előadóművész, aki a zene
szerelmese is, de a család mindennél fon-
tosabb számára. Domján Tamás, a Calypso
Band frontembere nemcsak nagy termet-
tel, de hatalmas szívvel is rendelkezik. 

– Badacsonyban születtem; egészen 10
esztendős koromig ott laktunk. Mami az
egyik, mi a másik házban. Természetesen mi
is mindig nagyon vártuk az év legbensősé-
gesebb ünnepét. Talán még jobban is, mint
mások, mert állandó „látomásaink” voltak.
Egyszer Télapót láttuk járkálni, tömött
zsákkal a hátán, máskor meg a Jézuska röp-
ködött körülöttünk. Talán azt figyelte, meny-
nyire voltunk jó gyermekek? Utána meg is
osztottuk egymással ezeket a rendkívüli
élményeket. A másik dolog a fenyőfák illata,
amely megmagyarázhatatlan okból, de sok-
kal jellegzetesebb volt, mint a maiaké. Na-
gyon bensőséges, szeretetteljes ünnepek vol-
tak. Akkoriban nem az anyagiak, az aján-
dékok domináltak, hanem az összetartozás
öröme. Tízévesen volt egy törés az életem-
ben, akkor költöztünk be Tapolcára. Egy
Juhász Gyula utcai emeletes házban laktunk.
Karácsonykor mindig az ablakban lógtunk és
azt figyeltük, mikor és hol világít az égősor.
Ez kellőképpen megalapozta a mi ünnepi
hangulatunkat. Ma is mosolyognom kell, mi-
kor eszembe jutnak a karácsonyi evészetek,
amikor öcsémmel azon versenyeztünk, kinek
a bendőjébe fér több. Nem fektettünk nagy

hangsúlyt az ajándékozásra, de része volt az
ünnepi „forgatókönyvnek”. Hasznos dolgo-
kat kaptunk és adtunk, akkoriban a szeretetet
még nem forintban mérték. 

– Öt gyermeked van és egy unokád is.
Hatványozott öröm lehet a szeretet ünnepe
nálatok…

– Szó volt az ajándékozásról… nos, ilyen-
kor nem könnyű feladat, hogy elrejtsük a
gyermekeink elől. A meglepetés akkor az iga-

zi, ha nem tudnak róla. A karácsonyfa fel-
díszítésében is besegít az aprónép. Amíg nem
érkezik meg a Jézuska, addig kimegyek a
gyerekekkel a közeli erdőbe… utána felfris-
sülve visszamegyünk, majd a Csendes éj cí-
mű dalt közösen énekeljük el, közben csil-
lagszórót gyújtunk. Rossz idő esetén egy má-
sik szobában dalolunk ünnepi énekeket, így
várva a Megváltó érkezését. A gyerekek az
óvodában és az iskolában is készülnek, de

odahaza külön hangsúlyt fektetünk a Kará-
csony biblikus vonatkozására, mert valójában
a szeretetet is Jézus varázsolja a szívünkbe.
Mivel sokan ünnepelünk együtt, hatványo-
zottan is megélhetjük ennek a csodálatos ün-
nepnek a jelentőségét.

– Előadóművészként volt rá példa, hogy
karácsonyi vagy jótékonysági koncert miatt
nem a családdal töltötted az ünnepnapokat?

– A Szenteste tabu. Mindig a családom
körében töltöttem. Utána – ha minden kötél
szakad – azért eleget szoktunk tenni a fel-
kéréseknek, de bevallom, nehezen beszélnek
rá. Mivel ezek a napok tényleg a családról, a
szeretetről és a pihenésről szólnak. 

– Számodra mi a Karácsony üzenete?
– Karácsony = CSALÁD! Szent és sért-

hetetlen! Az együttlét öröme, a szeretet kitel-
jesedése, a család szentségének, ennek az
érzésnek a megerősítése. Kívánom, hogy a
Kedves Olvasók lelkét is járja át a szeretet, és
vigyük el – ha csak gondolatban is – azoknak
is, akik magányosan tengetik mindennap-
jaikat. Nem kerül pénzbe, csak sugározzuk
kifelé a pozitív impulzusokat. Talán furcsa a
szóhasználat, de „leszoktunk” egymásról. A
szocializációs tényezők, a megélhetésért foly-
tatott ádáz küzdelemben egyre kevesebb időt
töltünk szeretteink körében. Nehezen működ-
nek a kommunikációs csatornák. A remény
folyamatosan bennünk pislákol, ehhez kel-
lene társítanunk az esztendő minden napján a
Hitet és Szeretetet! Áldott, Békés Karácsonyt
kívánok Mindenkinek!             Dancs István

„Akkoriban a szeretetet még nem forintban mérték”

Fotó: Dancs

Együtt a Domján-család

Fotó: Dancs

A véradó ünnepség résztvevői

Fotó: Varga

„Jónak lenni jó”

Fotó: Óvoda

Ugye, szépek?

Önkéntes véradókat jutalmaztak

„Palotába, és kunyhóba nagy örömet vi-
gyetek” – énekelték a gyerekek nap mint
nap, Karácsonyt várva a Szent Erzsébet
Óvodában. 

Közben a csöpp kis kezek szorgosan és titok-
zatosan készítették az ajándékokat. Minden cso-
port éves terve szerint más-más népi kismester-
ségnek megfelelően készült az ünnepre. Agya-
goztak, fontak, és mézeskalácsot is készítettek.
A gyerekek örömteli várakozása mellett nekünk,
felnőtteknek is szép ez az időszak, látva rajtuk
a szinte kézzelfogható boldogságot! A készülő
mézeskalácsokat, a kiégetett agyagokat csil-
logó szemmel várták és csomagolták.           ZJ

Karácsonyra várnak az óvodások



Hatalmas sikert aratott a Tapolcai Musical
Színpad által bemutatott Légy jó mind-
halálig című musical a felújított Tamási
Áron Művelődési Központban. A társula-
tot három este (december 6-9-10-én) pót-
székes teltház köszöntötte, jelezve az ér-
deklődést a mű és a csapat iránt. 

Hosszú hónapok kemény munkája előzte
meg az előadást. Plakátok hirdették a város-
ban, ismét nagy dologra vállalkoztak a tapol-
cai fiatalok. A hirdetményeken olvashattuk,
hogy az adventi várakozásban a remekmű
musical változatának fájdalmas aktualitását a
nemrég elhunyt Miklós Tibor szövegíróra va-
ló emlékezés adta, akivel a társulat kivételes
munkakapcsolatot ápolt. A magyar musical-
játszás legfontosabb alakja egy korábbi
videóinterjújának bejátszásával kezdődött az
előadás, majd egymás után csendültek fel 
az ismert dallamok, elevenedett meg Móricz
Zsigmond örökérvényű története. Nyilas Misi
(Tóth Kiara) kisdiák szorgalmasan tanul a hí-
res debreceni kollégiumban. Pakkot kap hazul-
ról, de diáktársai még a csizmakenőcsöt is fel-
zabálják belőle. Valkay tanár úr (Báder Zoltán)
magántanítványt szerez neki Doroghyéknál, ké-
sőbb pedig felolvasást vállal a vak Pósalaky
úrnál (Haga Kálmán), hogy a fizetségből
szegény szüleit támogathassa. Török János
(Torma Tamás) és Doroghy Bella kisasszony
(Szarka Fatima) – akiért Misi kis diákszíve is

megdobban – egymásba szeretnek. Török
János ellopja a kisdiáktól Pósalaky úr nyertes
lutriszelvényét, hogy megszöktethesse Bella
kisasszonyt. A kollégium fegyelmi bizottsága
Misit vádolja a sikkasztással. Hiába derül ki
Misi ártatlansága: az átélt csalódások örök
nyomot hagynak a gyermek lelkében. Soha

többé nem akar debreceni diák lenni...
Napjainkig érvényes a történet, melyben az
iskola és a társak a kortárs társadalom
tükreként sorozatos próbák elé állítják a gyer-
meki hitet és bizalmat, majd a diáktársakkal
és tanárokkal szembeni konfliktusok végleg
szétporlasztják a gyermeki lét boldog nai-
vitását. Rendkívül jól eltalált szereposztást
láthatott a lelkes, meghatott közönség. A tár-
sulat vezetője, Halápiné Kálmán Katalin
facebook bejegyzésében írta, tíz évet várt
arra, hogy megfelelő főszereplőt találjon a
darabhoz. Megérte várni. Tóth Kiara olyan
átéléssel, magabiztossággal formálta meg
Nyilas Misi szerepét, hogy az minden lelket
megérintett. A tanárok szerepében tündököl-
tek az „öreg musicalesek” és szem nem ma-
radt szárazon a Török nénit alakító Kocs Ida
bájos szerepformálását követően. A gyermeki
lelkesedést és tánckoreográfiákat a Kazinczy-
iskola tanulóival kiegészült tánckar a tőle
megszokott színvonalon hozta. A két felvoná-
sos musicalt és a hatalmas munkát álló tapssal
köszönte meg a tapolcai közönség.          HG

A Magyar Állami Operaház idén indult
OperaKaland elnevezésű programja kere-
tében az általános és középiskolás diákok
jelentős kedvezménnyel tekinthetik meg a
magyar operakincs remekeit. Énektaná-
runk, Grünceiszné Józsa Zsuzsanna tanár-
nő élt is a lehetőséggel, és szervezése révén
a tapolcai Batsányi János Gimnázium és
Kollégium tanulói két ízben: 2013 májusá-
ban és októberében is meglátogatták a
budapesti Erkel Színházat.

Első alkalommal a színház névadójának
Hunyadi László című művét néztük meg,
ősszel pedig Kodály Háry Jánosát. A három-

felvonásos Hunyadi Lászlóban egyaránt
szerepel a tisztesség, a szerelem és az ármány,
így izgatottan figyeltük a mű kibontakozását.
Döbbent csend uralkodott a kétezer főt be-
fogadó színházi nézőtéren, amikor Hunyadi
László a vérpadra kerül, Szilágyi Erzsébet
pedig végignézi fia halálát. Látogatásunk al-
kalmával ráadásul éppen a mi gimnáziumunk
tanulóival készített interjút a közszolgálati
televízió.

Kodály daljátéka már könnyedebb darab
volt, több ismerős dallal. Háry János igazi
magyar vitéz, akinek nem kell semmi más,
csak Örzse, a szerelme. Hiába ajánlja fel neki
a császár a lánya kezét, a birodalmát, ő visz-
szatér menyasszonyával régi falujába. A gyö-
nyörű, szívhez szóló dallamok és a látványos
táncos jelenetek örök élményben részesítet-
tek bennünket. Nem csoda, hogy a csupa fia-
tallal megtelt nézőtér percekig tartó vastaps-
sal ünnepelte a színészeket.

Köszönjük a programot megálmodó Ókovács
Szilveszternek, az Operaház igazgatójának,
valamint kísérő tanárainknak, hogy mi is
eljuthattunk ide, és ebben a csodálatos él-
ményben lehetett részünk.          Szabó Csilla 
Batsányi János Gimnázium és Kollégium,
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FIATALOKRÓL-FIATALOKNAK

Már hagyomány, hogy a Kinizsi Táncegyüt-
tes és Kulturális Egyesület gyermek tánc-
csoportjai egy gála keretében kedveskednek
a szülőknek, hozzátartozóknak. December
1-jén a Tamási Áron Művelődési Központ
zsúfolásig megtelt színháztermében léptek
föl a táncos lábú fiatalok és meghívott ven-
dégeik az évzáró rendezvényen.

Színvonalas műsoruknak az „András-nap
után az idő…” címet adták. A közönség sorai-

ban helyet foglalókat Vajda Csilla, az egyesület
elnöke  köszöntötte.

A fellépők közt láthatta a nagyérdemű a
Tökmanók, Tökvirágok Gyermek-tánccsoport
(Vajda Csilla vezetésével), a Tökjófejek Gyer-
mek-tánccsoport (Tarjányi Bendegúz vezeté-

sével) a szigligeti Gyöngyvirágok Gyermek-
tánccsoport (Mezeyné Verő Katalin vezetésé-
vel) és a balatonedericsi Pipitér Gyermek-tánc-
csoport (Tarjányi Sándor vezetésével).

A gála záró szakaszában az együttesben öt,
illetve tíz esztendeje táncoló tagokat is köszön-
tötték a Kinizsi-babával, de minden résztvevő
táncos ajándékokban is részesült (több, mint 80
fő). Kiosztásra került az „Év legkiemelkedőbb
táncosa” díj is, amelyet Bukovinszki Gergő

kapott. Neki járt az a megtiszteltetés is, hogy
meggyújthatta az első adventi gyertyát.

A remek hangulató évzáró gála szervezésé-
ben Vajda Csillán és Mezeyné Verő Katalinon
kívül Káliné Király Korinna és Fekete Lajos
segédkeztek. Dancs István

Tökéletes gála

A fenti mondatot Németh Tamás, a Magyar
Tudományos Akadémia főtitkárának ab-
ból a köszöntőjéből idéztem, amellyel az
idei Pedagógus Kutatói Pályadíjakat adta
át az Akadémián december 11-én.

Parapatics Andrea, a Batsányi János Gim-
názium és Kollégium fiatal pedagógusa, a nagy-
sikerű Szlengszótár szerzője is a díjazottak
között volt. Arról, hogy milyen feltételei voltak
a pályadj elnyerésének, vele beszélgettünk.

– A pályázatra a 2013 júniusában megvé-
dett doktori disszertációmat nyújtottam be,
aminek a címe: Fiatalok nyelvi mentalitása és
a szleng. Ebben 320 magyarországi közép-
iskolás – köztük természetesen tapolcai gim-
nazisták – szlenggel kapcsolatos gondolatai-
ból kiindulva írtam a magyar beszélőközös-
ség nyelvhez való viszonyának és nyelvhasz-
nálati szokásainak az általános változásáról.
A megkérdezettek körét már a dolgozat ké-
szülése közben elkezdtem kibővíteni határon
túli magyar diákokkal. Az ő sajátos helyze-
tükből adódó, mások által eddig nem vizsgált
gondolataik jelentősen hozzájárulnak a téma
alaposabb, mélyebb feltárásához. Eddig Er-
délyből és Felvidékről vannak válaszaim, de
jó úton jár a kárpátaljai és a vajdasági adat-
gyűjtés megszervezése is.

– Bővült-e a kutatási területed a Szlengszó-
tár 2008-as megjelenése óta?

– Szívügyem még a nyelvjárástani isme-
retek tanításának módszertana. A nyelvjárá-
sok kérdése sajnos igencsak háttérbe szorult
az „alany-állítmány”, az „ige-főnév-mellék-
név” és a „képző-jel-rag” mellett, néhány
tankönyv pedig egyenesen téves ismereteket
sugall róla: azt, hogy tájszólásban a műve-
letlen, idős falusiak beszélnek. Holott ez ko-
rántsem igaz. Több millióan beszéljük vala-
melyik magyar nyelvjárást a tíz közül kisebb-
nagyobb mértékben, és ez nem szégyellni-
való, hanem büszkeségre adhat okot, hiszen
területi alapon változatossá, sokszínűvé teszi
a magyar nyelvet. Kéredzkedni helyett ké-
retőzni, magasabb tőlem helyett magasabb
nálam szerkezettel hasonlítani, Szeged he-
lyett Szögedet mondani, vagy a t hangot
erősebben megnyomni nem helytelen, nem
hibás, pusztán egy adott tájegység jellemzője.
Ha erről mindenki megfelelő ismereteket
szerezne már a kötelező iskolás évei alatt –
mint ahogyan teszik ezt régóta számos euró-
pai országban –, akkor rengeteg kellemetlen
élményt kerülhetnénk el. Nem beszélve arról,
hogy a nyelvnek azt a változatát használjuk a
legkönnyedebben, amelyet születésünktől ta-
nulunk, és ha a folytonos kijavítgatásunkból,
kinevetésünkből fakadó szégyenérzet miatt
egy másikhoz igyekszünk igazodni, oda az
otthonosságérzet. S végül: a határon túli ma-
gyarság számára a nyelvjárás az egyetlen bir-
tokolt magyar nyelvi változatot jelenti, ami
magyar identitásuk egyik legfőbb és olykor
egyedüli hordozója.

– Várható-e újabb könyv?
– Szlengszótár egyelőre nem, mert most

jobban foglalkoztat a szavaknál azok háttere:
hogy kik, miért és milyen mértékben hasz-
nálják, s hogy ez milyen nyelvi és társadalmi
változások jéghegyének a csúcsa. Erről most
hosszabb-rövidebb tanulmányok jelennek
meg konferenciakötetekben és folyóiratok-
ban. A legsürgetőbb feladatnak azonban a
nyelvjárási témakör elméleti és gyakorlati
módszertanának kidolgozását tartom, hogy
még addig javítsunk a magyar nyelvközösség
hozzáállásán, amíg egyáltalán beszélhetünk
erről a változatosságról. 

– Hogyan érintett az elismerés?
– Megtisztelő, és biztatást, motivációt ad a

továbbiakhoz.               N. Horváth Erzsébet

„Örülhetnek az Önök diákjai,
hogy ilyen tanáraik vannak”

Batsányis „OperaKaland”

Fotó: Dancs

Táncos lábú fiatalok – vastaps volt a jutalmuk

Fotó: Havasi

A XX. század eleji diákélet a tapolcai színpadon

Fotó: Sulyok

Arany János portréja előtt az Aka-
démián

Légy jó mindhalálig!
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SZABADIDŐ - KIÁLLÍTÁS - GASZTRONÓMIA

Advent közeledtével jómagam is előke-
resem a karácsonyi díszeket és a kedvenc
receptjeimet – elkezdek készülni az ün-
nepre. Megsütöm az első mézes sütemé-
nyeket és megtervezem a karácsonyi
menüt. Legyenek a társaim a karácsonyi
készülődésben. 

Tisztelt Olvasók, sütni-főzni szerető Höl-
gyek, Urak! Figyelmükbe ajánlom, ne ra-
gaszkodjanak mindenáron a megszokott ha-
gyományokhoz, hiszen akkor is beleadhatja
szívét-lelkét és a kitűnő alapanyagokat egy
ünnepi ételbe, ha egyszerűbb módon készíti
el, mint a nagyszüleink. Higgyék el, nincs
annál nagyobb öröm, mint amikor csak az
üres tányért kell az ünnepi asztalról leszedni. 

Természetesen, maradhatnak a jól bevált
menüknél a szenteste folyamán. Sőt ajánlom
is, hiszen a szeretet ünnepe arról szól, hogy
mindenki azt kapja, amit szeret! Furcsán
nézne mindenki, ha valami most próbálgatott,
kísérletezett ételt tennénk fel az asztalra,
hagyjuk azokat más napokra! Viszont a vál-
tozatosság soha nem árt, és ezért most a
karácsony másnapjára ajánlok egy ragyogó
menüsort.

Áldott, békés karácsonyt kívánok, sok sze-
retettel: Halász János (Jancsibá).

Karácsonyi almaleves
A kicsit elfeledett almából készítettem ezt

a ragyogóan finom, selymes, már-már a bécsi
karácsonyi vásárokban érezhető puncsok
illatát-ízét magában foglaló levest. A gyor-
saság is meghatározó volt, hiszen az ünnep-
napokon ne töltsünk órákat a konyhában, és
mégis egy nem mindennapi levest tegyünk az
ünnepi asztalra. Meglátják, nem fognak szé-
gyent vallani ezzel a finom, krémes, savany-
kás, nagyon kitűnő ízvilágú és jó illatú, kel-
lemes színű levessel.

Hozzávalók (4 személyre): 60 dkg ve-
gyes alma, 1 db zöld, 1 db sárga citrom, 
kb. 10 dkg barnacukor, csipetnyi só, 2 dl
főzőtejszín, 1 evőkanál étkezési keményítő,
1 mokkáskanál mézeskalács fűszer, 3 tasak
Glühwein filter (karácsonyi puncshoz való
fűszerkeverék), 10 dkg vörös áfonya, kb. 1
teáskanálnyi a fahéjas cukormalomból, kb.
1 desszertkanálnyi a karamellás-vaníliás
cukormalomból, habtejszín a díszítéshez és
citromfű.

Elkészítés: A citromból kivágunk pár
karikát a díszítéshez. Kinyomkodjuk, a levét
félretesszük. Felteszünk forralni kb. 1 liter
vizet a csipet sóval, és a citromok héját a
húsával együtt, és a mézeskalács fűszer ke-
veréket. Felhevítjük kb. 80°C fokra, lezárjuk,
a tűzet és hozzáadjuk a Glühwein tasakokat.
8 percig hagyjuk állni, majd eltávolítjuk a cit-
romokkal együtt. Hozzátesszük a cukrot, a
vörös áfonyát és felforraljuk. Közben meg-
tisztítjuk az almát, kockára vágjuk és meglo-
csoljuk a citromlével. Amikor felforrt az ala-
punk, akkor hozzáadjuk az almát és kb. 5
percig főzzük. Fűszerezzük a malmokból!
Elkészítjük a kötést, a tejszínt kikeverjük az
étkezési keményítővel és besűrítjük vele a
levesünket. Ne főzzük pépesre, figyeljünk
arra, hogy az alma még kicsit roppanós
maradjon. A keményítőtől szép és selymes
lesz a levesünk.

Tálaláskor az edényünk közepére teszünk
egy citromkarikát, majd tejszínrózsát, amibe
beleszúrjuk a citromfüvet, és a fahéjas ma-
lomból megszórjuk

Rántott borjú Cordon bleu Prosciutto
sonkával, Mozzarellával és paradicsom
lekváron tálalva, ünnepi kivitelben

Hozzávalók (4 személyre): 60 dkg bor-
júcomb (elkészíthető pulyka-, csirkemellből
is), 15 dkg Mozzarella, 10 dkg Prosciutto
(esetleg Feketeerdő, vagy jó minőségű hazai
füstölt sonka), só, őrölt bors. A panírozáshoz:
2 db tojás, 5 dkg liszt, 15 dkg zsemlemorzsa,
5 dkg reszelt sajt fele a liszthez és a másik
fele a morzsába keverve. A sütéshez étolaj,
vagy pálmazsír. Paradicsomlekvárhoz: 40
dkg koktélparadicsom (esetleg cherry, vagy
hasonló nagyságúak), 50 ml olíva olaj, 100 g
barna cukor (esetleg 2:1 zselés cukor), 2 ág
rozmaring, 1 evőkanál paradicsompüré, só,
őrölt bors, reszelt zöldcitrom héja.

Elkészítés: A húst 4 szeletre vágjuk, klop-
foljuk, sózzuk, borsozzuk. Rátesszük a sonkát
és a mozzarellát. Összehajtjuk, és a hagyomá-
nyos módon bepanírozzuk. (A hagyományos-
tól itt eltérünk, mivel a felvert tojásba, és a zsem-
lemorzsába is keverünk reszelt sajtot) Majd
közepesen meleg olajban arany barnára sütjük.
Tálalásig konyhai papírtörlőre szedjük ki!

A paradicsomokat félbevágjuk, és egy
kevés olívaolajban átfuttatjuk. Adunk hozzá
paradicsompürét, átkeverjük, majd rátesszük
a cukrot. Sózzuk, borsozzuk, mellérakjuk a
rozmaringágakat és reszelünk rá zöldcitrom
héjat. Kb. 5 percig összefőzzük!

Tálalás: a paradicsomlekvárt a tálra he-
lyezzük, majd a tetejére rakjuk a húst. Cit-
romkarikát bevágjuk ¾ részéig és a hús tete-
jére rakjuk egy rozmaringág kíséretében.

Zöldcitrom héjat reszelünk rá, és megszórjuk
kevés reszelt sajttal. Félbe vágott paradi-
csommal és zöldségzölddel díszíthetjük!

Tipp: a kisebb húsokból készítsünk rolá-
dokat és azt felszelve használjuk díszítésnek a
képen látható módon

Sült vanília parfé erdei gyümölcs öntettel
Hozzávalók: A parféhoz: 1 dl tej, 5 dl

tejszín, 3 tojássárgája, 1 csomag vanillin-
cukor, 1 rúd vanília kikaparva, 1/2 citrom
reszelt héja, 3-4 evőkanál cukor, 3 dkg aszalt
piros áfonya. Az öntethez: 15 dkg erdei gyü-
mölcs 1 evőkanál cukor. A díszítéshez: 10 dkg
málna és pár szem bogyós gyümölcs pl. áfonya,
citromkarika, tejszín, citromfű, arany cukor,
csoki figurák (karácsonyi) A sütéshez: 1 cso-
mag réteslap, 3 tojásfehérje és olaj a sütéshez.

Elkészítés: 1 dl tejet és 1 dl tejszínt a vanília
kikapart magjaival, szárával, a citromhéjjal
felforraljuk és kb. 10 percig lefedve állni hagy-
juk. A vaníliaszárakat kiszedjük, hozzáadjuk az
1 dl tejszínt, a tojássárgákat és a vaníliás cukrot.
Lassú tűzőn habverővel folyamatosan addig
keverjük, míg besűrűsödik, majd lehűtjük.
Hozzáadjuk az aszalt áfonyát. A maradék tej-
színt kemény habbá verjük és laza mozdula-
tokkal a kihűlt alaphoz keverjük. A krémet
olyan méretű formába öntjük, hogy a fagyasz-
tás után könnyen tudjunk belőle hasábokat
szeletelni a további felhasználáshoz.

Öntethez az erdei gyümölcskeveréket
összeturmixoljuk a cukorral, majd átszűrjük.
Feltesszük az olajat melegedni. A réteslapot
kiterítjük, megkenjük az egészet tojásfehér-
jével. Közben megdíszítjük a tálaló edényün-
ket. Amikor minden előkészület megtörtént,
akkor felvágjuk a parfét hasábokra, és becso-
magoljuk a réteslapokba. Figyeljünk a tálaló
edény és a sütőedényünk nagyságára! Leg-
alább kétszer hajtsuk bele a tésztába, a végét
szaloncukorhoz hasonlóan zárjuk le és azon-
nal tegyük a forró olajba. Pillanatok alatt
megsül a burkolat, és máris tálaljuk az
előkészített edényünkre.            Halász János

További 130 karácsonyi recepteket találhat-
nak a www.receptbazar.hu weboldalamon!

Főzzünk együtt karácsonyi menüt Halász Jánossal

A Nyudíjas Pedagógusok Klubja decem-
ber 11-én a 15. számú Y-ház 11. emeleti
közösségi helyiségében tartotta 15 éves,
jubileumi összejövetelét.

Mint Illés Mária klubvezetőtől megtudtuk,
a klub létrejöttét nemcsak az generálta, hogy
nyugdíjasok lettek, de az is, hogy megszűntek
az iskolákban a munkaközösségek, ugyan-
akkor annak az igénye, hogy találkozzanak
egymással, hogy beszélgessenek, egyre job-
ban megerősödött. A kezdeti létszám 30 fő
volt, de sajnos ez mára már a felére csökkent.
Ennek több oka is van, mondta Illés Mária, köz-
tük említve azt, hogy a vidéki nyugdíjas pe-
dagógusok a településük közösségeit válasz-
tották a tapolcai helyett. A mási ok ennél sok-

kal szomorúbb, többen elhunytak már közülük.
Színes programokkal, felejthetetlen élmé-

nyekkel teli tizenöt évet tudhat maga mögött
ez a kis közösség. A meghívott előadók,
könyvbemutatók, kirándulások, színház- és
múzeumlátogatások egész sora is jelzi ezt. Az
állandó helyet adó Wass Albert Könyvtár fel-
újítása miatt az elmúlt évet „vendégségben”
töltötték, de bíznak benne, hogy visszakapják
– mint ahogy Illés Mária mondta – az ott lévő
„kis kuckójukat”, hogy ismét rendszeresen
találkozhassanak.

A mostani, vendégségben megtartott szü-
letésnapi összejövetelnek különleges hangu-
latot adott a gyertyafényes, ének-zenés ad-
venti várakozás. NHE

Születésnap advent idején
A Batsányi János Művelődési és Okta-
tási Központban december 11-én nyílt
tárlat Somlai Julianna ikonjaiból.

A kiállításon Szakács Péter atya szólt 
az ikonok jelentősé-
géről. – Az ikon
tudatosan úgy van
elkészítve, hogy ha-
tással legyen ránk, a
lelkünkre, a szemlé-
lőkre. Ez a hagyomá-
nyos ikonfestészet
egyik kifejezett cél-
ja. Így nyit kaput az
örökkévalóság felé.
Kapcsolat jön létre
Isten és az ikon szem-
lélője között. Raj-
tunk múlik, hogy el-
fogadjuk-e ezt a fajta
kontaktust – mondta.

Péter atya magvas
gondolatait követően
a Musica Buffa rene-

szánsz zenét játszó formáció lélekemelő
játékát élvezhette a szép számú közönség. 

A kiállítás 2014. január 11-éig tekint-
hető meg.                              Dancs István

„...színekben imádkozom”

Fotó: N. Horváth

Színes programok, meghitt beszélgetések kötik össze a nyugdíjas pedagógusokat

A Kistónál történt. 
Hajnalban mentem a tóparton. Éppen

kelt a Nap. A tóban egy kiemelkedő kö-
vön állt „Fáni”, a hattyú: „mosakodott”.
Nyújtott nyakkal állt a kövön és a szár-
nyával verte magára a vizet, egész szö-

kőkutat képezve. A Nap is rásegített,
szivárványszínben pompáztak a víz-
cseppek. Utána többször lementem még
a tópartra, de már soha nem láttam ezt a
gyönyörű jelenséget.

Tóthné Péczer Mária

Régi tapolcai történet

Fotó: Dancs

Sokan tekintették meg Somlai Julianna ikonfestő
alkotásait
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Nekem köszönsz? Nekem nem köszönsz?
Múltkor, ünnepi alkalommal találkoztunk; bókolva köszöntél. – Ma kapával igyekeztem

a földre (nem ünneplőben!), elkerültél messziről. (Láttam, hogy tudatos!)
Lám, egyazon emberrel szemben is megtörténik a személyválogatás, hát még különböző

rendű-rangú-tudományú-külsejű-vagyoni állapotú-hatalmú emberek között!
A rangnak szól a köszönés, hízelgés, segítés? A gazdagnak? A hatalmasnak? Nem az

embernek, embertársnak, a rászorulónak?
Így a hivatalban, rendelőben, üzletben, közlekedésben mindig lesz protekciós és hát-

térbeszorult, szavakban is „megválogatott” ember.
Miért?
MIÉRT? Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 79. rész
Egy üstökös halála

Hivatalosan is „halottnak nyilvánították”
a kutatók a korábban az évszázad üstö-
köseként beharangozott ISON-t.

Sajnos, az üstökös nem élte túl a közeli
találkozást a Nappal, amikor  november
végén 1,17 millió kilométernyire közelítette
meg annak felszínét, vagyis csillagászati
értelemben gyakorlatilag súrolta életadó csil-
lagunkat.

Az üstökös napközelsége után a tudósok
egy ideig még reménykedtek benne, hogy
túlélte az ISON magja a Nap közelségét,
miután attól távolodva úgy tűnt, újra
fényesedni kezd. Végül bebizonyosodott,
hogy a kezdeti örömre nincs ok. Az üstököst
megfigyelő programot vezető Karl Battams
amerikai asztrofizikus szerint semmi látható
nem maradt az ISON-ból.        Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Lustig Manó fotográfus

(Tapolca, 1823. – Kővágóörs, 1877. november 27.)

Tapolca legelső, névről is ismert fotográfusa. Apja Lustig Fülöp Pinkasz tapolcai vándor-
ószeres, anyja Rechnitz Erzsébet. Nem tudjuk, hogy ki volt a mestere, de nagyon valószínű,
hogy valamelyik fővárosi fényképészműteremben tanulta ki a fotózás akkor ismert fortélyait. 

Nem volt állandó műterme. A 19. sz. közepén elterjedt általános szokáshoz igazodva ván-
dorfényképészként a lakásukon kereste fel ügyfeleit, megrendelőit. Egy-egy állomáshelyen
csak néhány napot töltött, ez időre egy-egy szobát, többnyire a helyi vendéglő helyiségét
bérelte ki felvételkészítés céljára. Érdeklődés fogytán odébbállt. Terjedelmes felszerelése,
szükséges kellékei, anyagai költöztetéséhez alkalmi társzekeret bérelt. Egy ilyen útján, 54 éve-
sen érte a hirtelen halál. Kővágóörsön temették. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Cukorrépa
A cukorrépa a cukornád

és a cukorcirok mellett a
világ legjelentősebb cukor-
tartalmú ipari növénye. Be-
lőle készül a fehércukor. Fe-
hér húsú, répa formájú nö-
vény, a föld alatt él, a répa-
testnek csupán egytizede
emelkedik ki a földből. Két-
éves növény, virágát a máso-
dik éven hozza. Általában
már az első évben felszedik,
majd feldolgozzák.

Közel 20% szacharóz ta-
lálható benne, diszacharidja
glükózból és fruktózból áll,

aminosav, betadin, triterpén-
szaponinok, gyümölcssavak
és ásványi sók is találhatóak
benne.

Mivel a betadin megaka-
dályozza a zsírok felszívó-
dását a májban, ezért beta-
din tartalma miatt májzsíro-
sodás kezelésére is alkal-
mazzák. Magas cukorkon-
centrációs tartalma miatt tar-
tósítószerként is alkalmaz-
zák, illetve köhögés elleni
szirupokban a cukor előse-
gíti a hörgők váladékter-
melését, ezáltal a tisztulását. 

Folyt. köv. HL

Gyógynövények 16. rész

Tamási Áron Művelődési Központ 
januári programjai

7. 17 óra: Szépség és egészség az Oriflame-mel; 20. 19 óra: Tamási Áron Színházbérlet:
Bánfalvy Stúdió – Vidám Kísértet; 22. 19 óra: Filharmónia: Mendelssohn Kamarazenekar.

Állandó programjaink: Életmód Klub: Havi egy alkalom; Bridzs Klub: szerda 16.30 óra;
Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat 09.00-12.30; Tapolcai Musical Színpad: szombat
09.00-14.00; Amatőr Képzőművész Kör: csütörtök 16.00-19.00; Baba-mama Klub: csütör-
tök 10.00-12.00; „Iciri-Piciri” baba-mama játszó: péntek 09.30-11.00; Hastánc: péntek
17.00-19.00, szombat 10.00-11.00; RINGATÓ: szerdánként 10.00-10.30. Énekes, mon-
dókás, ölbeli játékos foglalkozás babáknak és mamáknak. Foglalkozásvezető: Rompos
Patrícia; Grafo Klub: kéthetente keddi napon.

Lehullt a
Falevél,
Hidegen
Fúj a szél.
Tó vizén
Jégtükör.
Száz csillag tündököl.
Diófán
Ül a dér,
Ugye, hogy
Itt a tél.

Dr. Töreky László

Tél

A Csermák József Rendezvénycsarnok
adott otthont 2013. december 9-én a Mi-
kulás Kupa ovis focitornának. A prog-
ramon hét helyi és Tapolca környéki
óvoda nyolc csapata mérte össze foci-
tudását.

A csapatok a délelőtt fo-
lyamán körmérkőzéseket
játszottak egymással. Min-
den csapat kiválóan teljesí-
tett, a kicsik jókedve és a
lelkesedése is megmaradt
egészen a program végéig.

Az eredményhirdetés
énekszóval kezdődött, mely-
re, a „Hull a pelyhes fehér
hó” dallamait meghallva, 
a Mikulás is megérkezett 
a csarnokba a résztvevők
nagy-nagy örömére. Mind-
egyik óvoda csapata átve-
hette oklevelét, illetve egy

kis csomagot a Mikulástól, aki megdicsérte
a gyerekeket a tornán nyújtott teljesítmé-
nyükért, sportszerű játékukért, és megígér-
te, hogy jövőre is ellátogat hozzájuk.

Dancs István

Mikulás Kupa – focitorna óvodásoknak

Fotó: N. Horváth

Fotó: Dancs

Dicséret és Mikulás-csomag volt a jutalom

Fotó: ESA/NASA SOHO/LASCO C3

A Nap mellett elhaladó ISON üstökös
„halála”. Az utolsó, jobb felső felvé-
tel december 1-jén készült

November 22-én a VOKE Batsányi János
Művelődési és Oktatási Központ adott
otthont Giczi Béláné (Gyöngyi) porcelán-
ból készült babáiból nyílt tárlat megnyitó-
jának.

Szőcs Éva intézményvezető gondolatai
után Varga Károlyné megnyitójában utalt a
kiállító családi vonatkozású gyökereire,
babagyűjteményének kezdeti szakaszára is. 
– Nem a gyermekkorában indult, hiszen ek-
kor testvéreire való vigyázásból állt a baba-
játéka. Jóval később, már gyermekei is na-
gyok voltak, mikor a szomszéd udvarában
egy babát látott kidobva. Elkérte, megfür-
dette, rendbe tette. Ez volt az első baba… ami
elindított valamit. Biztos vagyok benne, hogy
aki ilyen szeretettel tud viseltetni az élettelen
bábuk iránt, az életben is hasonlóan cselek-
szik embertársával – mondta.

Gyöngyi kollekciója már 300 darabnál is
több babából áll, erre a tárlatra nagyjából a
kétharmadát hozta el.

A megnyitó után – Némethné Jobbágy
Anna szakmai irányítása mellett – gyermekek
és felnőttek csuhéból készíthettek babákat és
angyalkát. Dancs István

A porcelánbabák varázsa

Fotó: Dancs

Giczi Béláné Gyöngyi unokája és
babái társaságában

Izgatott gyermekek érkeztek szüleikkel
december 6-án a Batsányi János Műve-
lődési és Oktatási Központba. Ezen a
délutánon érkezett hozzájuk a „Vasutas”
Mikulás.

A szép számú közönséget
Szőcs Éva igazgató köszöntötte,
majd bemutatta a kulturális blokk
szereplőit, Zavaczkiné Fehér
Évát és Tóth-Rompos Patríciát,
akik zeneovis műsorukkal szóra-
koztatták a gyermekeket, de köz-
ben az apukák és anyukák közül
is sokan dalra fakadtak.

Utánuk a népszerű Basic
Táncstúdió tagjainak fergete-
ges fellépése is méltán kapott
vastapsot.

Nagy várakozás, feszült figye-
lem… majd besétált a várva-várt
Mikulás bácsi, zsákjában sok-
sok, névre szóló ajándékkal. 

A bátrabb gyermekek dallal kedveskedtek
a Télapónak, vagy éppen versikét szaval-
tak… azért a félénkebbek sem mentek haza
üres kézzel. Dancs István

Vasutas gyermekek 
Mikulás-ünnepsége

Fotó: Dancs

Kocsor Adrienn veszi át a bizonyára megérde-
melt csomagját Mikulás bácsitól



A Csermák József Rendezvénycsarnokban
november 30-án meghívásos labdarúgó
emléktornát szerveztek, amellyel Magyar
Mihályra, Misi bácsira emlékeztek a részt-
vevők. Két tornát is rendeztek ezen a
napon: női csapatoknak és öregfiúknak. 

Magyar Mihály a tapolcai női labdarúgás-
nak, valamint az öregfiúk focijának volt nagy
zászlóvivője hosszú éveken át. Az ünnepélyes
megnyitón Magyar Mihály sport iránti szere-
tetéről, elkötelezettségéről beszélt a barát, Paréj
József. A rendezvényen jelen volt Misi bácsi
özvegye, Erzsi néni és leánya a családjával.

A megható ünnepélyes megnyitót köve-
tően a délelőtti programban öt női együttes
lépett a küzdőtérre: Ugod SE, NLC Ajka,
Zalaapáti SE, Gyenesdiás SE, valamint a
tapolcai TVSE Honvéd. A tornán induló gár-
dák hatalmas csatákat vívtak a körmérkőzé-
sek során, melyből a legjobban a tapolcai höl-

gyek jöttek ki, hiszen tornagyőzelemmel
zárták a délelőtti programot. További sorrend:
Zalaapáti, Ajka, Ugod, Gyenesdiás. A kü-
löndíjakat a következő labdarúgók vehették
át az eredményhirdetésen: legjobb mezőny-
játékos lett a TVSE Honvéd játékosa, Magyar
Vanda. A torna legjobb kapusának az ajkai
Hídi Jennifert választották, a gólkirályi cí-
mért járó ajándékot pedig a zalaapáti Molnár
Nikoletta vehette át.

A nap délutánján, az öregfiú csapatok ver-
senye előtt Császár László polgármester
köszöntötte a meghívott labdarúgó együtte-
seket. Ő is megemlékezett Misi bácsiról, mél-

tatva munkásságát, emberi erényeit. Ezt
követően a focié lett a föszerep. Négy öregfiú
alakulat rúgta a bőrt. Mindenki játszott min-
denkivel. Az idei évben a két hagyományosan
részt vevő csapat ( Stari Beer Boys, Tapolca
Honvéd SE, Tapolcai Öregfiúk FC) mellett a
testvérváros, Umag együttese is elfogadta a
meghívást. A torna győztese a Tapolcai Öreg-
fiúk FC lett a Tapolcai Honvéd SE, a Stari és
Umag előtt. Különdíjasok: legjobb mezőny-
játékos: Csáki László Levente (Tapolcai
Öregfiúk SE), legjobb kapus: Hársfalvi
József (Tapolcai Honvéd SE), gólkirály Nagy
Béla (Tapolcai Öregfiúk SE).
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
Juhász Judit, a Tapolcai Sakkiskola kilenc-
éves versenyzője képviseli Magyarországot
az Egyesült Arab Emírségekben megrende-
zésre kerülő korosztályos sakk-világbajnok-
ságon a tíz éven aluliak korcsoportjában. A
dubaji világbajnokságra két edző készíti fel:
Mádl Ildikó és Istvándi Lajos. Mádl Ildikó
kíséri Juditot a megméretésre.
A Tapolca Rockwool VSE NB I/B-s sakk-
csapatra az utolsó őszi körben vereséget szen-
vedett a HSI SE Budapest csapatától 7:5 arány-
ban. A  3. helyről várják a tavaszi folytatást.
Az NB II Széchenyi csoportban Tapolca
VSE-Kölcsey Nyomda-Haladás II. 7,5:4,5.
Az NB II-es csapat a 4. helyen zárta az őszt.
A Zala megyei bajnokságban szereplő Ta-

polca VSE III. a listavezető otthonában, Zala-
karoson szenvedett vereséget szoros mérkő-
zésen. Az eredmény 5,5:4,5 lett.

LABDARÚGÁS:
A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság
utolsó őszi és első előrehozott tavaszi mér-
kőzésén 6 pontot gyűjtött be a Tapolca gár-
dája. Előbb a küzdelmes szomszédvári rang-
adót nyerte a Sümeg vendégeként 4:3 arány-
ban Tüske 3 találatával és Hegedűs öngóljá-
val, majd az előrehozott fordulóban hazai mér-
kőzésen Tapolca-Almádi 1:0. A gólt Bárány
szerezte. A 10. helyen állnak jelenleg.
Az alsóbb osztályokban is befejeződött az
őszi sorozat.
A megye III. osztály őszi végeredménye: 1.

Révfülöp, 2. Taliándörögd/Halimba, 3. Bala-
tonederics.
A megyei IV. osztály Déli körzetének őszi
végeredménye: 1. Káptalanfa, 2. Kolontár, 3.
Sümegprága. A Tapolca VSE az őszt a 8.
helyen zárta, egy meccsel kevesebbet játszva.
Az elmaradt mérkőzés eredménye:  Kápta-
lanfa-Tapolca VSE 3:1.

TEKE:
A megyei teke csapatbajnokság őszi féléve
véget ért. A záró fordulóban Szentantalfa-
Tapolca 4:2 (1580:1521). Az őszt a tapolcai-
ak az 5. helyen zárták.

KÉZILABDA:
Befejeződött az NB II-es női és férfi kézilabda-

bajnokság őszi szakasza. Mindkét felnőtt gárda
a tabella végén helyezkedik el. A legutóbbi for-
dulók eredményei. Férfiak:  Georgikon VSE-
Tapolca VSE 37:20, juniorok: 24:12, Hort SE.
Tapolca VSE 37:20, juniorok: 52:24, Treff 07
SE-Tapolca VSE 29:23, juniorok 32:23.
A hölgyeknél: Tapolca VSE-Körmendi DMTE
18:30, juniorok: 10:49, Büki TK-Tapolca VSE
21:15, juniorok: 22:16.
ERIMA-országos kézilabda gyermekbaj-
nokság: Elkezdődött az U-13-as kézilabdás
lányok 7 fordulóból álló versenysorozata,
melynek első állomása Szentgotthárd volt. 
A tapolcai lányok 1 győzelemmel és két ve-
reséggel kezdték a tornát (Győzelem Cell-
dömölk ellen, vereség Pápától és Szentgott-
hárdtól).       Az oldalt készítette: Antal Edit

A tapolcai Muay Thai Gym Klub remek
évet zárt, a november végén rendezett
amatőr harcművészeti világbajnokságról
fényes érmekkel tértek haza.

Mit kell tudni a tapolcai thai boxolókról? 
A Tapolcai Muay Thai Gym klub 2009-ben

alakult. Többszöri költözés után a tapolcai
Batsányi János Művelődési és Oktatási Köz-
pontban (VOKE) sikerült megfelelő helyet ta-
lálniuk az edzéseikhez.

Heti három alkalommal, hétfőn, szerdán és
pénteken este 6 órától várják a sportolni vágyó
személyeket nemre és korra való tekintet
nélkül. Mindenkinek biztosítani tudják a test-
hez álló terhelést, az egyéni sajátosságokat,  az
egyén céljait is figyelembe véve. Jelenleg két
edzővel dolgozik a klub. Szegvári Tamás
vezetőedző szerdán és pénteken, Lovas Imre
segédedző pedig hétfőn vezeti be a sportolókat
a thai box rejtelmeibe.  

Létszámukat tekintve az utóbbi időben
sajnos nagy a fluktuáció, legjobb esetben is
nyolc-tizenkét ember a klub létszáma – de
szerencsére van egy keménymag, akikre rend-
szeresen és hosszabb távon is lehet alapozni.
Közülük kerültek ki azok a versenyzők, név
szerint Gombás László és Gombás Attila, akik

kifejezetten szeretik és akarják a megméret-
tetéseket. 

A versenyfelkészülést tekintve az indulók-
nak az alap heti három edzésen kívül lehetőség
szerint beiktatnak az edzők még heti egy alka-
lommal személyi edzést is, ahol az adott
versenyző hiányosságait igyekeznek javítani, a

meglévő erősségeket pedig csiszolni. 
Napjainkig három küzdősport gálán és 

két, WAKF Hungary által szervezett ese-
ményen (egy világbajnokság és egy Euró-
pa-bajnokság) vettek részt. Az eredmé-
nyeket tekintve panaszra egyelőre nincs
okuk. A WAKF rendezvényekről arany-

ezüst- és bronzérmekkel tértek haza. 
Távlati céljaik között szerepel a minél ran-

gosabb rendezvényeken való részvétel és ter-
mészetesen az élvonalba kerülés. Ehhez azon-
ban rendkívül nagy segítséget jelentene, ha si-
kerülne szponzorokat találniuk.

Addig is igyekeznek töretlen lelkesedéssel
edzeni és megőrizni, javítani az eredmé-
nyeiket. 

Tekintsük át 2013-ban elért eredményeiket:
– március végén a IV. Koko Gym Küzdő-

sport Gálán Gombás László (85 kg) pontozásos
győzelmet ért el.

– június végén a WAKF Amatőr Harcmű-
vészeti világbajnokságon Gombás László (85
kg) aranyérmet, Gombás Attila (70 kg) ezüst-
érmet, Szőke Csaba (85 kg) bronzérmet szerzett.

– a november végén rendezett WAKF
Europen Open Európa-bajnokságról Gombás
László arany, Gombás Attila ezüstéremmel tért
haza. 

– a december eleji KI-MMA gálán is indult
Gombás László, ám szabálytalan technika al-
kalmazása miatt leléptették.

Ha valaki érdeklődik e küzdősport iránt, és
még többet szeretne a tapolcai thai boxolókról
megtudni, rendelkezésére áll a következő
weblap: tmtgym.hu

Arany- és ezüstérem a harcművészektől

December 1-jén országos karate verseny
helyszíne volt a tapolcai Batsányi János gim-
názium tornaterme.

Kernya József karate edző tanítványai
kiválóan helyt álltak a IV. országos karate ver-
senyen. A TVSE Seibukai Karate Szakosz-
tálya jó körülmények között jó hangulatú ver-
senyt rendezett gyermek korcsoportos és fel-
nőtt nyílt (súlycsoport nélküli) kategóriákban.

Eredmények: Gyermek leány I. korcsoport:
A győztes Pontyos Fanni, a TVSE versenyzője
lett. Gyermek fiú I. korcsoport: Szilágyi
Szilárd, a TVSE karatésa vehette át a győztes-
nek járó aranyérmet. Gyermek fiú II. korcso-
port: A dombóvári Koósz Olivér nyerte a
küzdelmeket. A serdülők és a juniorok korcso-
portjaiban a soproni versenyzők voltak a leg-
jobbak: Lukács Péter és Horváth Krisztián. A
felnőtt kategóriában a Tapolca VSE karatésa,
Fülöp Krisztián szerezte meg a győzelmet. 

Szép tapolcai
helyezések karatéban VIII. Magyar Mihály Labdarúgó Emléktorna

December 6-án, Mikulás napján került
megrendezésre a Mikulás-kupa elnevezésű
szivacskézilabda torna, melynek a bada-
csonytomaji Tatay-iskola adott otthont. 

A többéves múltra visszatekintő hagyomá-
nyos Mikulás-kupa az idei esztendőben is há-
rom iskola részvételével zajlott a badacsony-
tomaji Tatay iskolában. Alsó tagozatos fiúk és
lányok sorakoztak fel a megnyitóra, ahol a
rendező iskola szervezőjének köszöntője után
Badacsonytomaj polgármestere, Krisztin N.
László nyitotta meg a nemes küzdelmet.

Mindkét nemben a révfülöpi, a tapolcai
Batsányi iskola és a badacsonytomaji kézilabda
palánták mérték össze tudásukat a népszerű
sportágban. A tapolcai fiúk meggyőző fölény-
nyel nyerték meg a fiúk tornáját, sőt két
különdíj is a batsányisokhoz került Kretz Attila
révén, aki nemcsak a gólkirálynak járó címet
kapta meg, hanem a legjobb játékosnak is őt
választották. A kislányoknál a győzelmet a
házigazdák 1-es csapata szerezte meg. A továb-
bi sorrend: Révfülöp, Batsányi iskola, Bada-
csonytomaj 2.

Mikulás-kupa szivacskéziseknek

Fotó: Klub

A Zalaegerszegen rendezett Európa-bajnokságon Gombás László arany-
érmet, Gombás Attila ezüstérmet szerzett. Gratulálunk!

Fotó: Antal

A győztes Tapolcai Öregfiúk FC csapata. Gratulálunk!



A Csermák József Rendezvénycsarnok
és a Batsányi-iskola adott otthont de-
cember 13-a és 15-e között a Magyar
Speciális Olimpia Szövetség és a Szász
Márton Iskola és EGYMI közös évzáró
teremlabdarúgó tornájának, amely ismét
nemzetközi szintűvé vált a Csehország-
ból érkezett csapatnak köszönhetően.

Az ünnepélyes megnyitón dr. Jády
György országos igazgató köszöntötte a
csapatokat. A tornát követő ünnepségen az
érmeket Lengyel Lajos, az MSOSZ elnöke,
Sági István, Tapolca Város alpolgármes-
tere, Tóth Mária, a KLIK Tapolcai Tan-
kerületének igazgató asszonya, Janeba
Miklós, az MSOSZ régiós vezetője, va-
lamint David Belunek, a cseh SO labdarúgó
szakágvezetője adta át. 

Eredmények: Női: 1. Pápa, 2. Válogatott,
3. CSEFOSZ, 4. Homok; I. Divízió: 1. Cseh-

ország, 2. Győr-FÉS, 3. Tapolca, 4. Pápa I.;
II. Divízió: 1. Csákánydoroszló, 2. Pápa, 3.
Szentgotthárd, 4. Darvastó I., 5. Darvastó

III.; III. Divízió: 1. Zsira, 2. Budapest Gém
utca, 3. Drávatamási, 4. Darvastó II. 

Nyírő Krisztina

Észrevettük, szóvátesszük...Időutazás vonattal

4-én Balatonakali-Dörgicse-Zánka
11-én Vállus-Csóka-kő-Cserszegtomaj-
Keszthely
16-án Szakosztálygyűlés
18-án Sárvár-Gérce, OKT
25-én Diszel-Csobánc-Káptalantóti-Sal-
föld-Ábrahámhegy                 Für Ágnes

Változások:
ww.sites.google.com/site/tapterm/

Ismét eltelt egy esztendő, közeledik a
Karácsony. 

Ilyenkor nemcsak a lelkünkben gyúlnak
a szeretet fényei, hanem városunk is ezer
színben pompázik, az ablakokban is ün-

nepi díszek világolnak. Jó végigsétálni a
Fő téren is, majd egy pillanatra megállni és
gyönyörködni a feldíszített Mindenki Ka-
rácsonyfájában, a szemünk elé táruló szín-
varázsban. Dancs István

A Balatonedericsi Tájházba decem-
ber 13-ára hívták mindazokat, akik
Zentai Gábor Adalékok az észak-bala-
toni vasútról című kiállítására voltak
kíváncsiak.

A megjelenteket Tóth Péter, Balaton-
ederics polgármestere köszöntötte, hangsú-
lyozva, hogy a település életében mindig is
fontos szerepet játszott a vasút, hiszen a
Tapolca-Keszthely közötti szakasz legna-
gyobb állomása van ott. A kiállított képek,
régi, a vasútnál használt eszközök mind-
mind emlékeket idézhetnek fel mindazok-
ban, akik a sínpályához kötött „vaspari-

pán” utaztak, vagy még ma is utaznak.
Kocsor Ferenc, nyugdíjas tapolcai volt

állomásfőnök időutazásra hívta a kiállítás
résztvevőit. A XIX. század közepétől tartó
vasúttörténet állomásait, jellegzetes moz-

donyait megidézve méltatta azt a mérhe-
tetlen kitartást és odaadást, amellyel Zentai
Gábor a vasútról szóló, sokszínű fotó-
anyagot és dokumentációt összegyűjtötte,
illetve a fényképek egy részét maga is ké-
szítette.

A megnyitó résztvevőit a balatonedericsi
iskolások zenés műsorral köszöntötték.

N. Horváth Erzsébet
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A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály

decemberi túraterve

A Dobó Városrész körforgalmát először díszíti adventi koszorú
Fotó: Dancs

Képünkön (balról-jobbra) Kocsor Ferenc, Tóth Péter és Zentai Gábor.
Mögöttük a kiállítás anyagának egy „szelete”

Az ezerarcú Balaton kimeríthetetlen
tárháza, ihlető forrása a művészetek-
nek.

Németh István Péter tapolcai költő
Németh Anna képeskönyve című művében
a festészet és a költészet ad egymásnak
randevút. A balatonfüredi könyvbemuta-
tón Praznovszky Mihály irodalomtörté-
nész beszélgetett a szerzővel. A beszélgetés
nyomán egy olyan életút bontakozott ki a
résztvevők előtt, amelyben nemcsak a mú-
zsák, a kultúra, de a foci is fontos szerepet
kap. A költő szólt arról a sorsszerű virtuális

találkozóról is, amikor meglátta Németh
Anna festményeit, amelyek aztán kötetnyi
verset inspiráltak.     N. Horváth Erzsébet

A Balaton szerelmesei

Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna

Az előző év sikerén fölbuz-
dulva idén is megrendezték
a Tapolcai Esküvő Kiállí-
tást. A látványos rendez-
vénynek december 8-án a
Tamási Áron Művelődési
Központ adott otthont.

– Célom, hogy az ifjú párok
egy helyszínen találkozhas-
sanak a „nagy nap” szolgál-
tatóival, ötleteket tudjanak
meríteni, kérdéseikre a legille-
tékesebbektől kapjanak vá-
laszt – mondta Széllné Éva es-
küvő- és rendezvényszervező. 

A rendezvényt színesítette
a Basic Táncstúdió és a
szigligeti Kelet Fénye Has-
tánccsoport fellépése. 

Dancs István

II. Tapolcai Esküvő Kiállítás

Fotó: Dancs

Fotó: Nyírő

Haragos Katalin és Tóth Vivien a fantasztikus
ruhakölteményekben


