
A 820 éves fiatal város
Tapolca történelme a messzi múltba nyúlik vissza. Évezredek óta lakott hely.

Mezõvárosként, "oppidumként" Anjou Nagy Lajos király (1342-1382) említi elõször.
Természetesen a város akkori fogalma és mértéke nem egyenlõ a maival, de Tapolca
korabeli jelentõségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy vámhely, a kamarahaszna
beszedés egyik központja és a nemesi vármegye közgyûléseinek egyik állandósult
székhelye lett. Sõt, "királyi meghagyásból és tekintéllyel" gyakran bíráskodott itt maga a
nádor is. Évszázadok teltek, majd 1906-ban - egy tollvonással - megvonták Tapolcától a
városi rangot, és csak 1966-ban - 38 évvel ezelõtt - nyerte vissza. 

/Az évfordulóról készített összeállításunk a 3. oldalon A várossá nyilvánítás évfor-
dulójának ünnepén címmel./
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A zabolai Székelykapu üzenete Európa vár
bennünket
Kedves Polgártársaim!
Május 1-jén már hivatalosan is az

Európai Unió tagállama leszünk.
Megyünk oda, ahová egyébként mindig

is tartoztunk. Nemzetünk sorsa azonban
sokszor úgy  alakult, hogy talán még saját
magunkat is bizonytalanná tett a hovatar-
tozás tekintetében.  Hosszú idõ, sok év,
több kormány munkájának eredménye a
hivatalos megerõsítés. Elõször  csak mi
szerettünk volna mielõbb csatlakozni, a
történelem azonban - minket igazolva -
már  a régiek hívó szavát is hallatta.
Hosszasan kellett kopogtatnunk, de végre
valaki meghallotta,  és beengedtek ben-
nünket.

Jól tették. Mi magyarok nem leszünk
rossz lakótársak. Több mint ezeréves
nemzeti  hagyományunkkal, tetteinkkel,
eredményeinkkel, hitünkkel igazi kincset
viszünk  Európába.

Éppen ezért nem szabad cseppnyit sem
engedni abból a hozományból, amellyel
most  kínáljuk a többi tagállamot. Az
együtt munkálkodás, a közös gondol-
kodás, a biztonságosabb  jövõ kialakítása
nem követeli meg tõlünk, hogy megtagad-
juk eddigi történelmünket. Sõt, úgy  gon-
dolom, kötelez valamennyiünket arra,
hogy a nemzeti kultúránkat, a nyelvünket,
a  tudásunkat egyenrangú partnerként
ismerje el ezentúl egész Európa. Nem
szabad kishitûnek  lennünk, a saját ma-
gunkba vetett hitünk a legnagyobb erõnk,
és egyben megtartónk is.  

Reméljük, hogy olyan képviselõket tud
majd az ország az EU-ba választani, akik
ezeket az  értékeket hitvallásuknak érzik.
Természetesen a feladatokat és napi gond-
jainkat ezután sem  fogja más megoldani
helyettünk. Rajtunk múlik, hogy milyen
módon, mennyire intelligensen  vagyunk
képesek összefogni a közös és egyazon
célok eléréséért. Ha ez nem mûködik, a
siker elmarad.

Tudjuk, a városnak is számos feladata
van, amely a jövõben megoldásra vár.
Bízom abban, és  tudom, ahogy ez Tapol-
cán eddig is sikerült, a jövõben is megold-
ható lesz.

Kedves Barátaim !
Az Európai Uniótól nem szabad csodát

várni, csupán új lehetõséget biztosíthat
számunkra,  amelyet eddig külsõ szem-
lélõként csak ábrándnak tekintettünk.

Most itt a lehetõség. Úgy, ahogy tettük
itt Tapolcán eddig is, éljünk ezzel közösen
együtt azért,  hogy az esetlegesen külön-
bözõ nézeteket valló polgárok ebben a na-
gyon szép, és egyre  fejlõdõ városban
minél boldogabb európai polgárok
lehessenek.

Tapolca, 2004 áprilisában

Õszinte tisztelettel:
Ács János

Tapolca és Zabola polgárai a közös sors, a barátság és a szeretet jelképévé vált Székelykapu alatt

Április 23-án Tapolca ünnepelt. Ezen a napon került sor az erdélyi Zabolától kapott Székelykapu ünnepélyes avatására a
Köztársaság téren, és ekkor vette át a város a Magyar Urbanisztikai Társaság által adományozott Hild János-díjat.

/Összeállításunk a 4. oldalon Közös a múlt és biztató a jövõ címmel./

A lakópark harmadik épü-
letének ünnepélyes átadására
a közelmúltban került sor. 

A korszerûen felszerelt laká-
sokat boldogan vették birtokuk-
ba a tulajdonosok. A hamarosan
folytatódó lakásépítés új arcula-
tot ad a nyugati városrésznek. 

Ács János polgármester, Pál
Béla államtitkár, Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ és
Molnár István, a beruházó cég
igazgatója az új lakóépület elõtt.

/Írásunk a 3. oldalon Az
otthonteremtés újabb fejezete
címmel./

Folytatódik az új városrész építése

Merész álmokkal, vágyakkal indult el
Tapolcáról egy fiatal lány. Megasztárrá,
az Év hangjává akart válni. 
/Írásunk a 7. oldalon Az álmok néha valóra
válnak címmel./

A mi Tóth Veránk

Fotó: N. Horváth
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Az Európai Parlament tagjainak
választására 2004. június 13. napján
kerül sor, melyhez az Országgyûlésben
mûködõ politikai pártok állítanak listát.

A jelöltek nyilvántartásba vételét az
Országos Választási Iroda végzi. A jelölt-
lista állításához legalább 20.000 db aláírt és
szabályszerûen kitöltött ajánlószelvény
szükséges. Minden választópolgár csak egy
listát ajánlhat, a kettõs ajánlás érvénytelen.

A választópolgárok 2004. április 13. és
április 16. között kapták meg a választásra
vonatkozó értesítést és ajánlószelvényt.
Azok a tapolcai választópolgárok, akik a
fenti idõpontig nem kapták kézhez
értesítõjüket, jelentkezzenek Tapolca Város

Polgármesteri Hivatala Választási
Irodájában /Tapolca, Hõsök tere 15. "B"
épület I. emelet 60. ajtó/. Itt lehetõségük
nyílik meggyõzõdni arról, hogy a névjegy-
zékben szerepelnek-e, illetve az esetleges
lakcímpontatlanság miatt nem kézbesített
értesítõt átvehetik.

Azok a választójogosultak, akik a
szavazás napján elõre láthatóan nem
lakóhelyükön tartózkodnak és nem ott
kívánnak szavazni, a lakóhely szerint
illetékes jegyzõtõl igazolást kérhetnek. Az
igazolást személyesen 2004. június 11-én
16.00 óráig, vagy meghatalmazott útján, ill.
ajánlott levélben lehet igényelni, úgy, hogy
az ajánlott levél 2004. június 8-án 16.00
óráig megérkezzen a jegyzõhöz. A kérelem-
ben közölni szükséges a nevet, lakcímet,
személyi számot és annak a településnek a
nevét, ahol szavazni kíván. A kiállított iga-
zoláson feltüntetésre kerül az a település,
ahol a választójogosult szavazhat.

Azon választójogosultak, akik a szavazás
napján elõre láthatóan külföldön tartózkod-
nak, választójogukkal élhetnek a Magyar

Köztársaság valamely nagykövetségén. A
nagykövetségek pontos címének közlését a
Választási Irodánál kérhetik. A külföldön
történõ szavazásra csak akkor van
lehetõség, ha a választópolgár 2004. május
14-én 16.00 óráig a lakóhelye szerint
illetékes jegyzõnél kéri a külképviseleti
névjegyzékbe való felvételét.

Az uniós választópolgárok az Országos
Választási Irodától kaptak értesítést
választójoguk magyarországi gyakorlásá-
nak feltételeirõl és módjáról. Névjegyzékbe
vétel iránti kérelmüket 2004. április 30.
napjáig. terjeszthetik elõ a Választási
Irodán keresztül. Az adatok ellenõrzését
követõen a jegyzõ 2004. május 4-ig dönt az
uniós választópolgárok névjegyzékbe
vételérõl. 

További felvilágosítással szívesen áll az
érdeklõdõk rendelkezésére a Helyi
Választási Iroda és a Választási Infor-
mációs Szolgálat.

Lukács Ágnes
Önkormányzati irodavezetõ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Aktuális választási információk

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

Lasztovicza Jenõ 
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-
12 óráig és a külön meghirdetett idõpon-
tokban.

Fogadóórák:
Ács János polgármester

Minden hónap elsõ hétfõ: 13-16 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164

Horváthné Szalay Gyöngyi alpolg. mester
Minden hónap harmadik hétfõ: 13-16-ig. 

Császár László alpolgármester
Minden hónap második hétfõ: 13-16-ig.

Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164

A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!

Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-
16; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510-
444, 511-162

Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -
16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal “A”
épület I. emelet 13. sz. iroda

Önkormányzati fõtanácsadó:
Parapatics Tamás 510-125; 510-126

Önkormányzati irodavezetõ:
Lukács Ágnes 510-126

Pénzügyi irodavezetõ: 
Schönherrné Pokó Ildikó 511-161

Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil 511-159

Vagyongazdálkodási és Mûszaki iro-
davezetõ: Hársfalvi József 511-154

Építéshatósági csoportvezetõ:
Ihász József 511-155

Általános Igazgatási irodavezetõ:
Décseyné Raposa Mária 511-153

Hatósági csoportvezetõ:
Szakács Judit 511-151

Okmányirodai csoportvezetõ:
Ughy Jenõné 511-150

Anyakönyvezetõ: 511-152
Gyámhivatal vezetõ:

Mátyás Endréné 511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési

irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna 511-157

Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Szikszai János
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-
14-ig

Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. 
Tel./Fax: 510-740; 510-741

Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely

Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744

Falugazdász: Szabó Jenõ 8300
Tapolca, Kossuth u. 2.  Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: Szerda: 7.30-9.00, 13.30-
15.30
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00

Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

A Képviselõ-testület április 16-ai ülésére
Sólyom Károly, a Vízközmû Társulat
Szervezõ Bizottságának elnöke tájékoz-
tatót készített a Tapolca, Kertvárosi és
Déli városrészi utcák szennyvíz-
elvezetési beruházási pályázatairól és a
Vízközmû Társulatról.

Az elõterjesztés leírja, hogy a 40%-os
céltámogatás igénylésére határidõben
benyújtották a pályázatot, amelynek formai
ellenõrzése folyik a befogadó Magyar
Államkincstárnál.

Sajnos, a tervezett VICE (Vízügyi Cél-
elõirányzat) támogatás igénylésére nem
lesz mód, mert a kormány 2004. márciusi
döntése alapján a Vízügyi Célelõirányzatot
összevonva a Környezetvédelmi Célelõ-
irányzattal, KÖVICE támogatást írt ki,
amelyben a szennyvízcsatorna témakör
nem szerepel. A Veszprém Megyei
Területfejlesztési Tanács a megye összes
önkormányzata számára összesen 100 mil-
lió forint összegben pályázatot írt ki. A
Balaton Fejlesztési Tanács pályázati kiírása
április végére várható.

A lakossági befizetések bonyolítására -  a
Képviselõ-testület döntése alapján -  már-
cius 5-én megalakult a Vízközmû Társulat
Szervezõ Bizottsága, amelybe Sólyom
Károlyt, Koppányi Ferencet és Barbalics
Antal képviselõt delegálta. A 11 fõs
Szervezõ Bizottság - társadalmi munkában
- az elvégzendõ feladatokat felosztotta,
felkereste az érintett ingatlantulaj-
donosokat. Az érintettek informálására
lakossági és televíziós fórumot szervezett.

Az összegyûjtött elõzetes szándéknyi-
latkozatok száma már most meghaladja a
70%-ot. A felmérés lezárása még nem
történt meg. Mivel a lakossági támoga-
tottság a 2/3 -os többség részérõl fennáll,
így a Vízközmû Társulat alakuló ülésére
május 12-én 18 órakor a Városi
Rendezvény-csarnokban kerül sor. Minden
érintettet várnak.

A 40%-os céltámogatás és a lakossági -
önkormányzati 20%-os saját erõ összege
biztosítható belátható idõn belül, a többi
pénzalap támogatása kiírás hiányában
egyelõre bizonytalan.

Helyzetkép

A jót könnyû megszokni. Bizonyára így
vannak ezzel azok az ügyfelek is, akik
már a korszerûen felszerelt Okmány-
irodában intézik ügyes-bajos dolgaikat.
Ughy Jenõné, az Okmányiroda cso-
portvezetõje a szolgáltatások rendjérõl is
tájékoztatta lapunkat.
- Mindenképpen szükség volt az új
okmányirodára. A régiben annyira szûk volt
a tér, hogy szinte semmilyen adatvédelem
nem tudott megvalósulni. A mostani rend-
kívül korszerû, nem hiszem, hogy túl sok
ilyen van az országban. Tágas ügyfélvárónk
van. Külön irodákban dolgoznak a kol-
légák. Egyszerre csak egy ügyfél ügyét
intézik, így senki más nem hallja az õ
adatait.
- Miért van két bejárata az irodának?
- Az okmányiroda ügyfelek részére nyitott
bejárata a Keszthelyi út 1. szám alatt van. A
Polgármesteri Hivatal udvarából nyíló úgy-
nevezett "hátsó bejáratot" a mozgáskorláto-
zottak részére alakítottuk ki. Erre nemcsak
azért volt szükség, mert július 1-jétõl a
mozgáskorlátozottak parkolási iga-
zolványát is az okmányiroda állítja ki, de
azért is, mert a törvény elõírja, hogy aka-
dálymentes közlekedést kell biztosítani a
rászorulóknak.
- Bõvült az okmányiroda feladatköre?
- Jelen pillanatban még nem, de
nagymértékben korszerûsödött a munka-
végzés. Ügyfélhívó rendszerünk van, amely
azt jelenti, hogy sorszám alapján hívjuk be

egy-egy ügytípusra az ügyfeleket.
- Lehet bejelentkezni Interneten keresztül
is?
- Még nem, de ha a Belügyminisztérium
bennünket is bekapcsol az XR-programba,
akkor igen. 270 okmányiroda mûködik az
országban, közülük hatvanban valósult már
meg. A bekapcsolás folyamatos.
- Változott az ügyfélfogadás rendje?
- Nem. De a telefonszámainkra érdemes
odafigyelni. Fontos még, hogy az ügyfelek
az ügyintézés céljától elõre egyeztetett
idõpontot kérhetnek, azaz bejelentkezhet-
nek egy adott idõpontra. Az ügyfélhívó-
rendszer ezt kezeli és tárolja, és pontosan
hívja az ügyfelet. 
- Május 1-jétõl EU-tagok leszünk. Milyen
okmányokkal utazhatunk külföldre?
- A Magyar Közlönyben megjelent a
törvény, amely szerint május 1-jétõl kül-
földre utazni személyazonosító igazolvány-
nyal is lehet. A törvény nem tesz különb-
séget a személyigazolványok között.
Egyedül azt írja elõ, hogy annak érvé-
nyesnek kell lennie. Fontos felhívni a
figyelmet, hogy a 14 év alatti gyermekek
nem utazhatnak mással csak útlevéllel most
is és a csatlakozás után is. Minden ügyfél-
nek viszont figyelnie kell arra, hogy az EU-
tagországok nem ismerik a magyar
okmányokat kellõképpen, éppen ezért az
elsõ idõszakban elõfordulhat némi fenn-
akadás. Ajánlatos tehát az útlevelet is kivál-
tani. N. Horváth Erzsébet

Korszerû ügyfélszolgálat

Címerben élõ történelem
A történelmi múlt és a hagyományok köteleznek bennünket arra, hogy az ország közigaz-
gatásának dekoratív jelein keresztül is ismerkedjünk a küzdelmes magyar sorssal.

Goda László Ferenc a magyar királyság 1867-1918 közötti vármegyéinek címereit faragta ki
fából. A millennium tiszteletére készített faragott címergyûjtemény elkészítése mögött hét év
kemény munkája húzódik meg. Az alkotásokból nyílt vándorkiállítás megnyitójára március 31-
én került sor a Városi Mûvelõdési Központban. Rainer Pál nemcsak a kiállítás aprólékos mû-
gonddal kifaragott címereit mutatta be, de bepillantást engedett a közönségnek a címertan és a
heraldika történelmébe is. Akiállítás június 6-ig tekinthetõ meg munkanapokon 9.00-16.00 óráig. 
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KRÓNIKA

A várossá nyilvánítás évfordulójának
ünnepén - március 31-én - Tapolca pol-
gárai ünnepelni gyûltek össze a Városi
Mûvelõdési Központban. Arra az évfor-
dulóra emlékeztek, amikor 38 évvel ezelõtt
a település hivatalosan is visszanyerte
városi rangját.

Az ünnepi esemény két kiállítás meg-
nyitójával kezdõdött. Reindl Erzsébet fotó-
iból összeállított Tapolcai Képes Krónikát dr.
Görcsös Mihályné dr. Takáts Gizella, Goda
László Ferenc fafaragó címereit pedig
Rainer Pál régész méltatta. 

Az ünnepi beszédet mondó Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ a város tör-
ténelmi múltját megidézve nemcsak a kezde-
tekrõl szólt, de azokról a jelentõs idõsza-
kokról is, amelyek a település életében
meghatározóak voltak. - A XIX. század
végére polgárvárossá lett Tapolca példája
máig hat - mondta. - Lakói olyan arculatot
adtak a település központjának, amely 100 év
távlatából is  példát ad arra, hogy milyennek
kell lennie annak a városnak, amelynek léte
polgárainak hitébõl táplálkozik. A "Merj
álmodni, és bízzál önmagadban!" - üzenete
és a keresztény-polgári  értékeket valló XX.
századvégi tapolcaiak törekvése nem volt
hiábavaló. Az elmúlt évek alatt olyan
fejlõdés indult meg a városban, amelyhez
fogható még  soha nem volt. A Széchenyi-
terv támogatásával megépült a Városi
Rendezvénycsarnok. Az önkormányzat a
Bakonyi Bauxitbánya Kft-tõl megvásárolta a
volt Fehérházat és az Irodaházat. Az egyik a
település kulturális életének központja lett,

míg a másik regionális és térségi feladatokat
is ellátó intézményeknek, hivataloknak ad
otthont, ezzel is segítve és erõsítve Tapolca
térségi szerepkörét. Utak, korszerû körfor-
galmi csomópontok épültek, megújult a
vasútállomás elõtti tér is. 

- A város kitörési pontja a termálvízre
épülõ gyógyturizmus - mondta beszédének
következõ részében Lasztovicza Jenõ. - A ter-
málvizû  strandfürdõ, a nemrég felújított,
korszerûsített gyógybarlang és az Európában
is  egyedülálló szolgáltatásokat kínáló, tavaly
átadott négycsillagos gyógyszálló, a  Hotel
Pelion is ennek a törekvésnek a biztos zálo-
ga. A Tavasbarlang üzemeltetési jogának a
megszerzése újabb  távlatokat nyithat a város
elõtt. 

Ezt követõen szólt arról, hogy a város gon-
dot fordít a hagyományok õrzésére, a múlt
értékeinek a védelmére is.  A szépen felújított
belvárosi polgárházak, a Tópart rekonstruk-
ciója is ennek bizonyítéka. Az erdélyi Za-
bolától kapott Székelykapu, a hamarosan
felállítandó Trianoni Emlékmû is hirdeti,
hogy a város nemcsak barátságokat ápol, de
a magyar történelem sorsfordító eseményeit
is mementóként õrzi. A városépítés- és
szépítés kimagasló eredményeiért kapott
Hild János-díjhoz gratulálva az értékek
õrzésére és védelmére hívta fel a figyelmet.
Az otthonteremtéshez nyújtott önkormány-
zati segítségrõl, a felépült bérlakásokról, a
fecskeházakról, a kialakított lakótelkekrõl, a
város ifjúságpolitikájáról, az oktatási intéz-
mények felújításáról  és a felsõoktatási intéz-
ményekben tanulni akarókat támogató

ösztöndíj rendszerrõl is beszélt a megem-
lékezõ.  

A közelgõ európai uniós csatlakozással
kapcsolatban hazánk földrajzilag és törté-
nelmileg betöltött európai szerepére és érté-
keink nagyságára figyelmeztetve a nemzeti
identitás megõrzésének fontosságát hangsú-
lyozta Lasztovicza Jenõ. - A globalizáció
megállíthatatlan és megfékezhetetlen -
mondta. - A fennmaradás és megmaradás
"titkát" már Kossuth 163 évvel ezelõtt a Pesti
Hírlapban megfogalmazta: "A magyar euró-
paias legyen, s az, amit európainak nevezünk
e korban, mindig magyar  maradjon."

Manapság sokat beszélünk az értékek
fontosságáról. Tegyünk hozzá még egy
másik, kiveszõben lévõ szót: az erényt.
Ennek birtokában tudunk csak felkészülni  az
európai útra, mert csak ez fog segíteni ben-
nünket a hazatalálásban. A nem kívülrõl,
hanem a belülrõl tudott Szózat lesz az, ami
utat mutathat minden  európai polgárrá lett
magyarnak.

Az "Itthon vagyunk" érzését semmi nem
pótolhatja. A táj szépsége, a család, a  bará-
tok, az ismerõsök, a joggal elvárható bizton-
ság, a munkahely, az otthon melege  olyan
erõ, ami bennünket, tapolcaiakat is mindig
visszahív és visszavár, bárhol is  legyünk a
világban. Ehhez a hazataláláshoz "Egy pol-
gár vallomása", Márai Sándor megélt és
megszenvedett hite legyen a vezérlõ csilla-
gunk:

"Az életben nem történnek "nagy dolgok" .
Igazából nincs is más élmény, csak a  család;
s nincs más " tragédia ", csak a pillanat,

mikor döntened kell, megmaradsz-e a
családban, s annak nagy, széles sugárkörben
táguló változataiban, az "osztályban ", a
világnézetben, a fajtában - vagy mégy a
magad útján, s tudod,  hogy most már örökre
egyedül maradtál, szabad vagy, de mindenki
prédája, s csak  te segíthetsz magadon "...

Az ünnepi megemlékezést követõen
kitüntetések átadására került sor. Elsõként -
50 éves közéleti munkásságáért - Tóth József,
a Városszépítõ Egyesület elnöke kapott elis-
merést. Tapolca Városért kitüntetést kapott
még a Szlovákiában élõ és tevékenykedõ
Hegedûs László mérnök is. A szakembernek
komoly szerepe van abban, hogy a kom-
munális iszap kezelésének technológiáját -
túljutva a kísérleti szakaszon - Tapolca is si-
keresen tudta alkalmazni. Horváth Gábor
honvéd törzszászlós a Katonai Emlékpark
megvalósításában, a helyi katonai ha-
gyományok ápolásában nyújtott tevékeny-
ségéért vehette át az elismerést. 

Tapolca Városfejlesztésért és Városren-
dezésért kitüntetést Sáry Lajosnak adomá-
nyozott a Testület. A közel 10 éves kutató-
munkája eredményeként kidolgozott mikro-
biológiai technológia nemcsak Tapolca
környezetvédelmi fejlõdését segíti, de
nemzetközileg is elismert és alkalmazott. 

Tóth Mária és Somogyi Sándor Tapolcai
Testnevelési és Sport kitüntetésben részesült. 

Az ünnepi mûsorban felléptek a Járdányi
Pál Zeneiskola tanárai, a Kinizsi Tánc-
együttes, valamint a Török Attiláné vezette
Tapolcai Kamarakórus. 

A Tapolcai Lakópark harmadik
épületének ünnepélyes átadásán Molnár
István, a beruházó Alaszka Group Kft
igazgatója köszöntötte a megjelenteket.
Mint mondta, nehéz feladat napjainkban
építkezni, de az összefogás meghozta a
várt eredményt.

A mély garázzsal és lifttel ellátott épület
átadása egy újabb fejezetet nyitott az
otthonteremtés történetében. A további ter-
vekrõl szólva az igazgató elmondta, hogy
hamarosan újabb beruházásba kezdenek,
nem messze a mostani helyszíntõl. Az új
projekt szintén több lakóépületbõl fog állni. 

- A város - épp úgy, mint eddig - továbbra
is partner lesz ebben - mondta Ács János
polgármester -, hiszen ezekkel az

épületekkel egy új városrész kialakítása
történik meg. Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõ az otthonteremtés
fontosságát hangsúlyozva kiemelte, hogy
egy település csak akkor tud fejlõdni, ha ott
mindig olyan új dolgok születnek, amelyek
közös érdekeinket szolgálják. A lakásépítés
ilyen.

Pál Béla politikai államtitkár -
emlékezve arra, hogy alig másfél évvel
ezelõtt történt meg ennek a lakóépületnek
az alapkõletétele - annak adott hangot, hogy
bár minden ilyen gyorsan és jól történne. -
A lakásépítés olyan speciális dolog - mond-
ta -, amely nem köthetõ kormányzati ciklu-
sokhoz. 

Az otthonteremtés újabb fejezete

A FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
Veszprém Megyei Önkormányzati Tago-
zatának Elnöksége aktuális belpolitikai
kérdésekrõl tartott sajtótájékoztatót
április 7-én a Városi Mûvelõdési Köz-
pontban. 

Ács János, a Tagozat elnöke tájékoz-
tatójában elsõként a tervezett közigazgatási
reformról szólt. Mint elmondta, ez az
elképzelés olyan, mintha a régi tanácsi rend-
szer dinamizmusát kívánnák visszaállítani,
ugyanis akkor mûködött külön a város
vezetése és titkárokon keresztül a Végrehajtó
Bizottság. A mostani közigazgatási reform
egyik variációja is az, hogy szeretnék, ha újra
felállna a térségekben egy jegyzõi kar, amely
teljesen független lenne az önkormányzatok-
tól. Sõt, van olyan elképzelés is, hogy a
jegyzõket esetleg a közigazgatási hivatal
nevezné ki. A reformtervezet elsõsorban a
kistelepülések önállóságát veszélyeztetné, azt
az autonómiát, amelyet az elmúlt tíz évben
elértek. A Tagozat úgy határozott, tiltakozik a
tervezet ellen, és kéri az elõterjesztõket, hogy
a kérdésben konzultáljanak az érintett önkor-
mányzatokkal.

A másik kérdéskör, amelyrõl Ács János
szólt, a Kistérségi Fejlesztési Tanácsok
megalakulása. - Ezek létrejötte szintén em-
lékeztet egy régi, járási típusú rendszernek a
visszaállítására - mondta. Ugyanakkor
bizonytalanság is jellemzi õket, nincsenek
konkrét feladataik, és nem önkéntes alapon
jöttek létre. Itt sem kérdezték meg az érintet-
teket. Milyen forrásokat biztosítanak ezek
mûködéséhez, mert az "elõre beharangozott"
20 millió forint kistérségenként nevetséges
összeg, fõleg ott, ahol 30 település tartozik
össze - hangsúlyozta. Az Önkormányzati
Tagozat ezt is átgondolásra javasolja, különös
tekintettel arra, hogy a tervezet szerint egy
térségi központú település - lélekszámtól
függetlenül - azonos szavazattal rendelkezne. 

A harmadik felvetés a pályázatok elbírá-

lásával kapcsolatos volt. - Nem szabadna
ezeket pártfüggõvé tenni - mondta az
elnök  -, és Medgyessy Péter miniszterelnök
Tapolcán tett azon ígéretére emlékeztetett,
amikor 45 polgármester elõtt jelentette ki,
hogy az Õ személye lesz a garancia arra,
hogy ne csak a kormányzat pártján lévõ
települések kapjanak kormányzati pénzeket.
Úgy tûnik, ez az ígéret elfelejtõdött, mert
Tapolca az elmúlt másfél év alatt 1,2 milliárd
forintra nyújtott be pályázatot, de mindössze-
sen 30 millió forintot nyert, holott nem
készítenek rosszabb pályázatokat ma sem a
városban. - Ne a polgármestereket és a
Képviselõ-testületet büntessék, hiszen õk
csupán képviselnek egy olyan települést, ahol
õket törvényesen és tisztességesen - kisebb
vagy nagyobb többséggel - megválasztottak,
mert ez volt az ott élõ emberek akarata. És az
ott élõ emberek akaratát a miniszterelnöknek
és a minisztereknek is tiszteletben kell tarta-
niuk. Az szeretnénk kérni - mondta végezetül
Ács János -, hogy ennél korrektebben, ügye-
sebben, becsületesebben bírálják el a jól
elõkészített pályázatokat. 

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ -
folytatva a tájékoztatást - nemcsak a
közigazgatási reformtervezet hibáiról - az egy
polgármester - egy szavazat hátrányairól
szólt, de arról is, hogy a regionális tanácsok-
ban a turizmus képviselõi csak tanácskozási
joggal vehetnek részt, a pénz elosztásában
már nincs beleszólásuk, holott a turizmus a
magyar gazdaság húzó ágazata. A pályázatok
elbírálásának korrektségével kapcsolatban
elmondta, hogy az európai uniós csatlakozás
napját, május 1-jét az ország majd minden
települése szeretné emlékezetessé tenni. A
kormányzat pályázatokat is írt ki ennek támo-
gatására. A legkisebb, a 100 fõs települések is
kaptak a pénzösszegbõl. A megyében  csak 3
pályázó város nem kapott: Pápa, Sümeg és
Tapolca. Mindegyik élén jobboldali vezetés
áll.                                    N. Horváth Erzsébet

Adatok és érdekességek
- Tapolcán a világ legnagyobb Székelykapuját állítottuk fel, talán bekerül a Guiness re-
kordok könyvébe is - mondta Both László fafaragó, a kapu készítõje. - A juharafából
készült Székelykapu nagy nyíló része 10 méter és 30 centiméter. Magassága, a keresztig
7 méter. A kiskapuk mérete 1,50 méter, a fa vastagsága 25 x 25 centiméter. Négy-öt
fafaragó dolgozott rajta két és fél hónapig. A régi, õsi mintákat; a tulipánt, az életfát a ma
még élõ öreg faragómesterek útmutatásának segítségével, tanácsaival készítettük.

Dr. Cséri Tamás háziorvos a Május 1.
utcai lakópark egyik épületében orvosi
rendelõt nyitott. A rendelõ avatására
április 7-én került sor. 

Ács János polgármester köszöntõ
szavaiban hangsúlyozta, hogy a korszerûen
felszerelt magánrendelõ garancia arra, hogy
a beteg a legjobb körülmények között  kapja
meg a orvosi ellátást. Medgyaszai Melinda,
a megyei egészségbiztosítási pénztár veze-
tõje az egészségügy örömteli pillanatának
nevezte az eseményt, mint mondta a finan-
szírozás szívesen támogatja ezt a módszert,
amely már nem egyedülálló a megyében

sem.
Végezetül a fiatal háziorvos mondott

köszönetet mindazoknak, akik hozzá-
segítették a rendelõ kialakításához, az
önkormányzatnak külön azért is, mert a
bútorzat vásárlását támogatta. - Az ÁNTSZ
elõírásainak megfelelõen egy kicsit át kel-
lett alakítani a helyiségeket - mondta -, de
az eddigi tapasztalatok is azt bizonyítják,
hogy jó döntés volt ennek a rendelõnek a
létrehozása. Bár kisebb, mint az Alkotmány
utcai, de a betegeknek biztosított elõjegyzés
segítségével elkerülhetõ a zsúfoltság.

Új rendelõvel a betegekért

Pályázatok és elbírálások

A várossá nyilvánítás évfordulójának ünnepén
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Közös a múlt és biztató a jövõ
Napsütéses, verõfényes napra ébredt
Tapolca április 23-án. Még az égiek is
örömmel tekintettek a városra, amely
ismét tanúbizonyságát adta annak, hogy
nem a szavak, hanem a tettek az emberi
kapcsolatok igazi fokmérõi.

A Köztársaság téren hatalmas tömeg
gyûlt össze már kora délután, hogy részese
lehessen az ünnepnek. Az ünnepségsorozat
elsõ részében a Hild János-díj átadására
került sor. 

A díjátadás után Ács János polgármester
a város nevében mondott köszönetet a
zabolaiaknak azért, hogy Székelyföld üze-
netét Tapolcára hozták. 

"Hallottunk ájtatos, régi faragókat,
kik mindent egyforma türelemmel róttak,
nem törõdve, ki mit lát belõle s mit nem:
tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az

Isten."

Tisztelt  Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim! 

Õszinte szeretettel köszöntöm Önöket.
Külön öröm, hogy együtt ünnepelhetünk
zabolai testvéreinkkel, akik Ádám Attila
polgármester úr vezetésével jöttek közénk
azért, hogy ismét együtt lehessünk. Nagyon
hosszú utat tettek meg azért, hogy a mai
ünnepünk fõszereplõi lehessenek. De
tudom, hogy ezt  szeretettel, õszinte
lélekkel tették. 

Nagyon szép, igaz ünneplésre jöttünk ma
itt össze. Ajándékot kaptunk erdélyi
testvéreinktõl, Zabolától. Itt áll, mintha
csak innen nõtt volna ki, ez a gyönyörû
Székelykapu. 

Azért ilyen, mert a szeretet, az igaz barát-

ság, a közös sors, a történelmünk, a közös
szenvedésünk jelképe. Benne van a múl-
tunk, minden, amit ez a nemzet
elszenvedett. De ahogy törekszik az ég felé,
benne van a bíztató jövõ is. Karcsúságával,
szépségével, bájával a város örökös szim-
bólumává válik. Kapu és mégis nyitva
azért, hogy bármikor-bárki átmehessen alat-
ta.

Jelkép, mely emlékeztet bennünket
közös és elválaszthatatlan múltunkra.
Nyitva áll,  azért, mert most azt szeretnénk,
ha mielõbb erdélyi barátaink is a nagy
család  asztalánál mellettünk foglalhatná-
nak helyet. Nyitva áll azért, hogy mielõbb
Õk is a határok nélküli Európa polgárai
legyenek. Nyitva áll azért, hogy hirdesse a
népek  megbékélését.  A városnak pedig
kötelessége, hogy mindig is nyitva marad-
jon. 

Amikor télen Zabolán jártunk, ott meg-
csodálhattuk gyönyörû székelykapujukat,
mondtam polgármester úrnak, hogy milyen
jó lenne, ha egyet Tapolcán is állíthatnánk.
Õ azt mondta: János, meglesz, és a leg-
szebb, a legnagyobb lesz. S ez  így történt.
A hitelessége pedig abban rejlik, hogy  az a
fa az erdélyi havasokban növekedett több,
mint 120 éven keresztül azért, hogy elhozza
Erdély üzenetét, melyet a fában mesterien
örökített meg Both László fafaragó bará-
tunk. 

Köszönet Zabolának az ajándékért. 
Köszönet az  alkotónak, Both László-

nak.
Köszönet mindenkinek, aki a kapu

elkészítésében, felállításában részt vál-
lalt. 

Igaz, ez a fa itt már gyökeret nem verhet,
de legyen  a tapolcaiaknak az a dolga, hogy
ez az erdélyi  juhar itt mindig életben ma-
radjon. 

Erdély levegõjében van valami láthatat-
lan, megnevezhetetlen erõ, amely mintha a
földbõl sugározna elõ, s belenõtt a fákba,
hegyekbe, meg az emberi gondolkodásba.
Ez az erõ csodákra alkalmas. Vannak a vilá-
gon szebb vidékek, magasabb hegyek,
gazdagabb vizek, fényesebb városok. De
békésebb esték, szelídebb szellõk, kékebb
égbolt, színesebb  virágok,  békésebb
emberek sehol nincsenek Isten szabad ege
alatt, vallotta  Vass  Albert. 

Isten óvja Zabolát és Tapolcát !
Isten éltessen minden Zabolait és min-

den Tapolcait! 

Az üdvözlõ szavak után Ádám Attila,
Zabola polgármestere mondott köszönetet a
fogadtatásért. Mint mondta, bár 1000 km-re
vannak Tapolcától, de lélekben, érzésben,
kultúrában egy helyre tartoznak az itt
élõkkel. - Mit jelent a kapu? SSzékelyember

elsõ dolga, amikor családot alapít és bízik a
jövõben, hogy kaput állít. A kapuban benne
van az élet, a remény, a család, a szeretet és
az összetartozás jelképe.

Az ünnepi beszédeket követõen a
Székelykapu megáldására került sor. Csere
Sándor kanonok a magyar gyökerek, a ma-
gyar jelen és a magyar jövõ jelképének
nevezve a kaput arra figyelmeztetett, hogy
sok magyar él a Csonka Magyarország
határain kívül, éppen ezért az anyaország
szent kötelessége példát mutatni haza-
szeretetbõl, szolidaritásból. 

Szabó Emõke református lelkész a
történelem kegyetlenségét idézve kért
áldást arra a népre, amelynek fia mindig így
bíztatta magát: "De te népem csillagot
faragj sorsod fölött, hogy ragyogjon. Áldd
meg Uram maradásunk és kapuõrzõ
népedet. Határainkon innen és túl."

Nagyné Szeker Éva evangélikus lelkész a
magyar nyelv gazdag ajándékának nevezte
a kapu szót, amely, mint mondta, a nyi-
tottságot, a közösség együvétartozását is
jelenti. - Amikor egy város közterületére
kapu kerül, az nemcsak egy szép ötlet,
nemes cselekedet, de a legtisztább politika
is. A poliszért való legtisztább tett. 

Az áldások után Ács János és Ádám
Attila ünnepélyes keretek között írta alá a
testvérvárosi szerzõdést, majd Both
Lászlóval, a Székelykaput faragóval együtt
vágták át a nemzeti színû szalagot. 

- Több miatt is örülök annak, hogy ez a
gyönyörûséges nap megtörtént - mondja
meghatottan Novák Istvánné. - Egyrészt
azért, mert ezt a csodálatos Székelykaput a
városnak arra a terére állították fel, amely
eddig egy kicsit "mostohagyerek" volt, de
mostantól a fénypontja lehet. - Az örömöm-
nek másik oka, hogy ez a kapu a gyö-

kereimet idézi. Nagyapám erdélyi, sepsiba-
coni Toókos Gyula. Mindig megremeg a
szívem, ha Erdély üzenetet küld. Így van ez
ma is. 

- Nagyon örülök, hogy tetszik az általam
készített Székelykapu a tapolcaiaknak -
mondja Both László, fafaragó. - Zabola
erdõiben én választottam ki hozzá a fát is.
Biztos, hogy eltart addig, míg a két város
közötti testvéri szeretet. Arra kérem a tapol-
caiakat, hogy amikor áthaladnak a kapu
alatt, akkor arra gondoljanak, hogy mi is
létezünk, és ugyanúgy idetartozunk az
anyaországhoz, mint bármelyik magyar.

Az ünnepi mûsorban fellépõ zabolai
táncegyüttes, a tapolcai Batsányi- és Kinizsi
együttes, a Pávakör színvonalas mûsora is
hozzájárult ahhoz, hogy április 23-a
Tapolca és Zabola történelmének dicsõ és
fényes lapjaira kerül.

A Magyar Urbanisztikai Társaság
Tapolcának Hild János-díjat adomá-
nyozott. A hivatalos indoklás szerint a
város természeti és épített értékeinek
megóvásáért, a dinamikus fejlõdés elõse-
gítéséért. A díj odaítélésének feltételeirõl,
a Tapolcáról szerzett benyomásokról a
Társaság alelnökével, dr. Lukovich
Tamással beszélgettünk.
- A szervezõk nagyon jó munkát végeztek.
Tökéletes az idõjárás, szépen rendezett
utcák, terek fogadják a látogatókat és az itt
lakókat. Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy itt lehetek,  és hogy átadhattam a Hild
János-díjat.
- Mit kell tudni errõl a díjról?
- Ezt a díjat az 1996-ban alapított Magyar

Urbanisztikai Társaság hozta létre. Két-
évente adományozza azoknak a tele-
püléseknek, amelyek kimagasló eredmé-
nyeket értek el a helyi értékek meg-
õrzésében, az esztétikus környezet kia-
lakításában. A Társaság elnöksége egy-egy
pályázat elbírálásakor azt is vizsgálja, hogy
milyen a civil társadalom fejlettsége, a kul-
turális élet az adott településen. Tapolca
atmoszférájában szinte kézzel tapintható a
pozitív energiákat mozgósító polgári öntu-
dat. 
- Sétált már a városban?
- Igen. Az ünnepség elõtt. Kellemes, gyer-
mekkori emlékeket hívott elõ. Hivatalosan
6 éve jártam itt utoljára. Sikerült felfedezni
a régi értékeket, de természetesen újakat is

találtam. 
- Egy várost nemcsak a fizikai környezete
adja, de a szellemisége is. Mennyire érzé-
kelte ezt ma?
- Nemcsak ma. Én azon Tóth Vera rajongók
egyike vagyok, aki már tizenkét héttel
ezelõtt megmondta, hogy Õ fog nyerni.
Vera személyében Tapolca egy komoly
tehetséggel járul hozzá hazánk kulturális
életéhez. Vigyázzanak az ilyen kincsre!
Hiszen egy ilyen kincs a városnak annyit ér,
mint egy jobb fajta hitelbesorolás a városok
versenyében. A városok a turizmusért, a
fejlesztésért, a beruházásért, bizonyos tár-
sadalmi osztályok letelepítéséért egymással
versenyben állnak. Az infrastruktúra mellett
a szellemi élet, a kultúra minõsége  is fontos

telepítési tényezõ, amikor egy-egy vállalat a
beruházási döntéseit meghozza.
- Mit szól a ma ünnepélyesen átadott
Székelykapuhoz?
- Egészen el vagyok képedve. Ekkora
Székelykaput még nem láttam. Egy nagy-
szerû testvérvárosi kapcsolat eredménye,
egy szimbolikus gesztus. Ahogy az evangé-
likus tiszteletes asszony mondta, az
emberek szívében, lelkében nyitja meg a
kaput. Tapolca jó úton halad. Kazinczy
Ferencet idéztem a beszédem össze-
foglalásában. Most sem teszek mást. "Jót, s
jól, ebben áll a nagy titok." Az a meg-
gyõzõdésem, hogy a tapolcai polgárok és
vezetõik tudják és ismerik ezt a titkot. 

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

Szinte kézzel tapintható a pozitív energiákat mozgósító polgári öntudat

A történelmi egyházak képviselõi Isten áldását kérték a Székelykapura



Befejezõdött a Köztársaság tér rekonst-
rukciójának elsõ üteme. A hogyan tovább-
ról és az egyirányúsításról Hársfalvi
Józsefet, a Vagyongazdálkodási és Mû-
szaki Iroda vezetõjét kérdeztük.

- A Köztársaság téri rekonstrukció elsõ
üteme magában foglalta a tönkrement
vaskerítés és kõlábozat egyrészének lebon-
tását, a tér kettéosztását, illetve a
Székelykapu felállítását. A tér rekonstruk-
ciójára a koronát a Trianon emlékhely
kialakítása és építése tesz, majd fel. Az
emlékmûhöz speciális homokkövet írt elõ a
tervezõ, ennek beszerzése nem lesz könnyû,
de megoldjuk a feladatot. A városnak dolgo-
zó kivitelezõ cégek jó része ingyenes fel-
ajánlást tett az emlékhely kialakítását
illetõen.

- Hogyan alakul a téren a zöldövezet?
- Az északi oldalt parkosítjuk. A munkála-

tok folyamatosak. A hintákat és a ját-
szótereket áthelyeztük a nyugati  oldalra.
Ezek telepítése megfelel az EU-s követel-
ményeknek.

- Mi lesz a terület déli részén?
- Fizetõparkoló. Egyelõre az anyagi

lehetõségek nem teszik lehetõvé, hogy tér-
burkolattal lássuk el, de a terveink között ez
is szerepel. Erre a parkolóhelyre mindenkép-
pen szükség van, mert ha nem alakítunk ki
parkolókat, ez azt is jelentené, hogy a
városközpont rekonstrukcióját, a fejlesz-

téseket, az üzletek kialakítását is megakadá-
lyoznánk. Ugyanis az elõírások megkövete-
lik, hogy ezekhez parkolóhelyeket biztosít-
son az engedélyezõ hatóság.

- Egyirányúak lesznek a kertvárosi utcák?
- Igen. Végleges egyirányúsításról döntött

a Testület. Néhány napon belül az útjelzõ
táblákat is kihelyezzük. Az Ady Endre utcá-
val párhuzamos utcák kétirányúak marad-
nak, a rá merõlegesek pedig egyirányúak
lesznek. A Semmelweis utcában Északról
Délre lehet közlekedni, a következõben
Délrõl Északra. Tehát minden második utca
közlekedési rendje egyezik meg. Kivétel a
Bajcsy-Zsilinszky utca, amely kétirányú
marad. Ezúton is szeretném felhívni a
lakosság figyelmét arra, hogy nemcsak
ezekben az utcákban, de másutt is vágják le
az utakra benyúló növényzetet, mert azzal a
közlekedés biztonságának zavarásán túl, a
seprõautó munkáját is akadályozzák.

N. Horváth Erzsébet

Ez az írásom a holokauszt 50. évfor-
dulóján íródott, de úgy érzem, most
közre kell adnom, abban a reményben,
hogy idén, a 60. évfordulón több tapolcai
emlékezik majd együtt - július elsõ
vasárnapján az izraelita temetõben - az
egykor itt élõkkel. 

Július elsõ vasárnapja van, forró nyári
nap, de szívem táján mégis valami hideg
borzongás fut át, ahogy közeledünk az
izraelita temetõhöz. Évtizedek óta mindig
ekkor jönnek össze emlékezõ tisztelgésre
azok, akik életben maradtak az 1944-ben
elhurcoltak közül. 

A temetõben a sírok között a találkozás
örömével ölelik meg egymást, néha talál-
gatva, ki kicsoda. Van, akinek csak a hang-
ja ismerõs, hisz - mint kiderült - ötven éve
nem látták egymást, pedig egykor barátnõk
voltak. Fiatal nõ lép hozzánk, õ unoka,
keresi õsei sírját. Tõlünk kérdi, ismertük-e
õket.

Közben megérkezik Raj Tamás, a fõrab-
bi a kántorral. A ravatalozóban meggyújtják
a gyertyákat. Mindenki elfoglalja a helyét.
Ki ülve, ki állva, lehajtott fejjel várja a szer-
tartást.

A rabbi zengõ hangja betölti a termet. Ne
a holtat sirassátok! - mondja elõször
héberül, majd magyarul. Megemlékezõ
beszédének visszatérõ mottója ez a mondat.
Míg beszél, megértem, mi a jelentõsége,
hogy aki meghalt a gázkamrában, vagy a
lágerek bûzös oduiban, már megpihent, de
a túlélõ egész életére sebet kapott. Ott cipeli
magában, testében-lelkében egyaránt a
borzalmakat, nem adatik meg neki a teljes
béke, még kevésbé a felejtés. Tehát õket
kell siratni, a túlélõket. A kántor héberül
énekel. A szöveget nem értem, de a fájdal-

mas dallam szívet, torkot szorongató.
Valami ilyent érzek ki belõle: hol voltál
Istenünk, mikor ránk kellett volna vigyáz-
nod. Hogy mertél te ember, embert mega-
lázni, eltiporni, hisz te, aki ölsz, s te, aki
megölettél is, ember voltál?

Több évtizede látott képek peregnek le
szemem elõtt. A film címe Ecce homo, Íme
az ember. Az elhurcolt zsidóságot mutatta
be, a gettóbazárásuktól az elpusztításukig.
Volt közöttük tudós, mûvész, iparos és

kereskedõ. Mivé tették õket? Kivetkõztet-
ték emberi mivoltukból.

A régi tapolcaiak még tudják, hol volt a
gettó a Csányi László utcában. Nekem is
volt ott barátnõm, akinek a palánk résén
adtam be ezt-azt, amíg egy napon nem
találtam többé. Akkor még nem gondoltam
arra, hogy örökre elváltunk, hisz gyermek
voltam. 

A rabbi felemeli a hangját, és kérdezi, hol
van a város, hol vannak, akiknek együtt kel-
lene a szertartáson emlékezniük az
otthonukból elûzöttekkel. Azt gondolom, a
régi tapolcaiak közül itt lennének a kato-
likusok is, de biztosan nem tudnak errõl az
évi, szokásos összejövetelrõl. Ebben a
városban a legnagyobb egyetértésben éltek
együtt, egymás mellett a két vallás hívei,
hiszen vegyes házasságok is köttettek, a mi
ismeretségi körünkben is.

A ravatalozóban véget ér a szertartás a
közös imával, amelyet a holtakért mon-
danak. A temetõi emlékmûnél még egy
rövid megemlékezés, azután búcsúzkodás.
A világnak hány tájára szóródtak szét a
túlélõk? Azok, akik rövid pár órára most
ismét tapolcaiak lettek, élõ és holt
szeretteik körében. Tõlünk is búcsúznak: ha
Isten engedi, jövõre újra itt és ekkor
találkozunk. 

A tapolcaiakkal még egy kicsit
maradunk, és szomorúan állapítjuk meg,
hogy egyre fogynak. Most több fiatal volt,
mint tavaly. Ezek a gyermekek az unokák,
akik szüleik, nagyszüleik helyett jöttek el a
megemlékezésre. Talán jövõre több régi
tapolcai gyûlik össze ezen a napon, és
együtt emlékezik arra az idõre, amikor
diáktársként, vagy barátként éltek. 

Tóth Józsefné
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Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Eõri Tibor és Ányos Gertrúd Veronika gyermeke: Marcell
Nagy László és Szabó Katalin gyermeke: Flóra Sára
Söjtör Ernõ és Tóth Bernadett gyermeke: Henrietta

Gratulálunk!

Hunyadi László és Balogh Andrea
Kovács Róbert és Forró Mónika

Opavszky Ferenc és Orbán Melinda

Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:

- Rablás bûntettének alapos gyanúja miatt
indult eljárás egy helyi lakos ellen, aki egy
kerékpárral közlekedõ - szintén helyi lakost
- a kerékpárról lerántott, dzsekijét elszakí-
totta, és tettleg bántalmazta, majd a sértett
tulajdonát képezõ kerékpárral a helyszínrõl
eltávozott.

- Lopás bûntettének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás egy személy ellen, aki a
Viszló utcában közlekedett személygép-
kocsijával. Az igazoltatás során a csomag-
tartóban elhelyezett 120 l gázolaj szár-
mazását igazolni nem tudta. 

RENDÕRSÉGI HÍREK

Ne a holtat sirassátok!
Emlékezés a holokausztra

Mementó a tapolcai izraelita temetõben

HÍREK RÖVIDEN

Meghívó
A Tapolca Kertvárosi és Déli városrészi

utcák szennyvíz- elvezetésének kiépítése
érdekében létrehozott Vízközmû Társulat
alakuló ülése május 12-én 18 órakor lesz a
Városi Rendezvénycsarnokban.

A Szervezõ Bizottság minden érintett
ingatlantulajdonost vár a megbeszélésre.

Borünnep a Szent György-
hegyen

A XII. Szent György-hegyi Napok záró
rendezvényére április 25-én a névadó
hegyen került sor. Az idõjárás is kegyes
volt a résztvevõkhöz. Az elõzõ napi esõzés
után egyre többször bújt ki a Nap a fel-
hõk mögül.

A Tarány-pincéhez felvonulókat a hu-
szárok és a borlovagrendek vezették, õket a
táncosok és a vendégek követték. A
szabadtéri szentmise és a borszentelés után
Kuti Csaba, a Megyei Közgyûlés elnöke
mondott zárszót, dicsérve a szervezést és a
rendezést.

Az ünnepen jelenlévõ Ádám Attila, az
erdélyi Zabola polgármestere köszönetet
mondott azért a vendégszeretetért, amit már
évek óta tapasztalnak itt tartózkodásuk alatt.
A Szent György-hegyi Napokat a zabolai
táncos lábú fiatalok mûsora zárta.

A szeretet erejével

A Életértékek Alapítvány meghívásának
eleget téve Böjte Csaba ferences szerzetes,
a dévai gyermekotthon alapítója és
vezetõje április 26-án a Városi
Mûvelõdési Központban tartott elõadást. 

A vendéget köszöntõ Sólyom Károly
kurátor ezen az esten adta át az erdélyi
árvák felkarolójának azt a 400.000 Ft-ot,
amelyet az alapítvány gyûjtött össze az
elmúlt hónapok alatt azért, hogy segítse a
rászoruló, határontúli gyerekeket. Ezt
követõen Böjte Csaba szerzetes elõadása
nyomán a zsúfolásig megtelt színházterem
közönsége egy olyan életutat kísérhetett
nyomon, amely a szeretet erejével csodákra
képes. 

Fogadj távolból örökbe! - hirdeti az az
alapítványi felhívás, amely magyar csalá-
dokat arra kér, hogy napi 1 euróval támo-
gassák egy-egy rászoruló erdélyi kisgyer-
mek megélhetését. A távoli örökbefogadás
feltételeirõl Tihanyi Zoltán (Tapolca, József
Attila u. 41.) kuratóriumi tag tud bõvebb
felvilágosítással szolgálni.

Dali nyomában
A budapesti Rátkai Klub adott otthont a
tapolcai Szép Norbert kiállításnak.

A fiatal szürrealista alkotó a 100 éve
született Salvador Dalit tartja mesterének,
de mint mondta, a valóság feletti világ már
gyermekkorában vonzotta, holott akkor
még nem is látott Dali-képeket. Nála a
valóság mindig az álom és az ébrenlét
határán mozgott, s ezt megfesteni már nem
is olyan nagy dolog.

PÁLYÁZATI LEHETÕSÉG

Április 8-án a Szent György panzióban
tartotta soros összejövetelét a Tapolca és
Környéke Vállalkozóinak Egyesülete.

A tanácskozáson a helyi vállalkozók és
az önkormányzat kapcsolatáról, a tapolcai
vállalkozók megbízásáról is szó esett.
Parapatics Tamás önkormányzati fõtanács-
adó elmondta, hogy 2001-ben és 2002-ben a
felújítási munkák 73%-át, 2003-ban pedig a
60%-át végeztette az önkormányzat helyi
vállalkozóval. A beruházási munkálatokban
a tapolcai kivitelezõk többnyire alvál-
lalkozóként vettek részt. Felhívta a jelen-
lévõk figyelmét arra is, hogy a Bárdos Lajos
Általános Iskola, a Batsányi János
Gimnázium és Szakképzõ Iskola teljes körû
akadálymentesítésére pályázatot írt ki az
önkormányzat. 

Hársfalvi József, a Vagyongazdálkodási
és Mûszaki Iroda vezetõje a szennyvízcsa-
torna építésérõl, a SZISZI tanmûhelyének
30 millió forint költségû kialakításáról, a
déli elkerülõ úti parkolóról, a kórházi vizes-
blokk felújításáról, az információ- és
táblarendszer kialakításáról szólt. Dr.
Komjáti Sándor az EU-s pályázatokkal
kapcsolatos tudnivalókról beszélt a vál-
lalkozók ülésén. 

Dancs István

Egyirányúak lesznek a kertvárosi utcák 



A Városi Könyvtár és Múzeumban tar-
totta éves rendes közgyûlését április 19-
én a  tapolcai Városszépítõ Egyesület. 

Tóth József elnök a 2003-ban elvégzett
feladatokról szólva elmondta, hogy az
egyesület elsõsorban a pályázatokból
befolyt  összegekbõl gazdálkodott, s nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy megmaradjon
Tapolcának az a kisvárosi arculata, ami még
a múlt században alakult ki. Szólt arról is,
hogy eddig 28 könyvet adtak ki, azonban
elszomorító az alacsony eladási szám, sok
könyv marad vissza.

Kocsis Lászlóné, a számviteli  bizottság
vezetõje elmondta, hogy a szervezet
könyvelése naprakész. 700 ezer Ft-ot
nyertek  pályázat útján, az önkormányzati
képviselõk saját keretükbõl 220 ezer Ft-ot
szántak városszépítõ célokra.

Csanda Elekné, az egyesület pénztárosa
a 2004. évi költségvetési tervezetrõl
tájékoztatta az egybegyûlteket. 

Az alapszabályok idõszerûvé vált
módosításáról dr. Zsiray Ferenc elnökségi
tag számolt  be. A téma fontosságát mi sem
jelezte jobban, mint a hozzászólók száma.
Az egyik legvitatottabb  kérdés a területi
kiterjesztés témakörében vetõdött fel.

A közgyûlés utolsó napirendi pontjaként
az egyesület új elnöksége a tagjai közül - a
korára való tekintettel leköszönõ Tóth
József helyett - dr. Zsiray Ferencet válasz-
totta elnökké.

Tapolca várossá nyilvánításának 38.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepsé-
gen Tóth József kitüntetésben részesült. A
közéletben eltöltött fél évszázad elis-

meréseként Ács János polgármestertõl a
város címerével díszített emlékgyûrût és
elismerõ oklevelet  vehetett át.

A meghatott ünnepelt, akit a jelenlévõk
szûnni nem akaró vastapssal és állva
köszöntöttek, nemcsak a városnak, de az õt
mindig segítõ és támogató feleségének is
köszönetet mondott.

Dancs István

A Bárdos Lajos Általános Iskola ren-
dezésében, április 3-án a római kato-
likus  templomban hallhatta a tapolcai
közönség Pergolesi Stabat Materét,
néhány  kisebb vokális mûvel együtt. 

Elõadók a Dohnányi Zenemûvészeti
Középiskola  kamarakórusa, a Bárdos Lajos
Általános Iskola kamarakórusa, a Járdányi
Pál  Zeneiskola tanárainak vonós quintettje
és continuója. Szólisták, Veresné  P. Mária
karigazgató szoprán, dr. Vollain Mária alt.
Vezényelt Molnár Tibor gordonkamûvész.
A betanítás munkáját vokális zenekultúránk
fáradhatatlan  mûvelõje, Törökné Dolinka
Erzsébet végezte.

Amikor a középkor mély hite megihlette
azon nagyszerû alkotókat, mint  Celanói
Tamást, a nagy Aquinóit, Fortunatust,
Lavardint és a Stabat Mater  íróját, Jacapo
di Todit, akinek egyházi neve Jacobo de
Benedictus volt /1230-1305/, kortalan
remekmûvek születtek. Õk Krisztus tör-
ténetének epizódjait  fogalmazták meg úgy,
hogy a festõk és zenészek eme ikonográfiai
formákat már  csak kitöltötték mûvészetük
anyagával. A Stabat Mater, Dies irrae,
Magnificat,  Adoratio, Resurrexio, Ecce
homo számtalan képi megfogalmazását
láthatjuk és  hallhatjuk évszázadok egyházi
mûvészetében.

A Stabat Mater egyik megzenésítõje
Pergolesi /1710-1736/. Ezen az estén az Õ
mûvét is hallhattuk. A mûsor elsõ felében a
vokális zene mutatta meg  értékeit. Azért,
mert a kifinomult elõadás, a tiszta
szólamvezetés, a dinamikus  átmenetek
egyensúlya és fõleg az emberi hang szép-
sége meggyõzõen szólalt meg.  A Pergolesi-
mû elõadói apparátusa már nagyobb volt.
Itt tetten érhettük  Frescobaldi utasítását.
Énekeltek a vonósok is. A két szólista tel-

jesítménye  végig egyenletesen magas volt.
A hangszerek és az emberi hang össze-
fogása  egységes mûvé a vezénylõ Molnár
Tibor érdeme. Nagy elismeréssel kell szól-
ni  még egyszer arról a merészségrõl és
odaadó munkáról, amit a szólamok  beta-
nításával e hatalmas mû megszólaltatásáért
Törökné Dolinka Erzsébet végzett.               

Dr. Sáry Gyula

2004. április 5-én 17 órakor kiállítás nyílt
a Batsányi János Mûvelõdési Központ-
ban Tavaszi tárlat címmel. Az épület
rendszeresen ad otthont a városban
mûködõ képzõmûvészeknek. 

A kiállítást a Mûvelõdési Központ igaz-
gatója, Zentai Gábor nyitotta meg köszön-
tõjével. Bemutatta a kiállításon résztvevõ
alkotókat. Ezután Balogh Éva elõadásában
egy Nagy László verset hallhattunk. A
barátságtalan, esõs idõjárás ellenére szép
számmal jöttek el a mûvészet iránt érdek-

lõdõk a tárlat megnyitójára.
A megtekinthetõ képek a Batsányi

képzõmûvészkör tagjainak alkotásai: Bali
Tamás, Kolop József, Nyírõ Zsolt, Nyírõ
György, Odor Éva, Odor Ferenc, Szép
Norbert mûvészek munkái. A kör nagy
múltra tekint vissza, 30 éves évfordulóját
készül ünnepelni.

A változatos témájú, ám többnyire tájat
ábrázoló mûvek egy kis tavaszt hoztak a
borongós délutánba.

Gróf Emese

A Járdányi Pál Zeneiskola Zenei napok
2004. címû rendezvénysorozatának
keretében fiatal mûvészek, leendõ kis
mûvészek, vagy már befutott mûvészek
játékait élvezhettük. Részt vehettünk
nagyszerû, élvezetes zenetörténeti
elõadásokon, ahol pl. megtudtuk, hogy az
általunk is ismert dal: a Nyárkánon
/Künn a fákon újra szól a …./ 600 éves …

Március 23-án Deák Anna, Deák Márta
és barátai hangversenyének tapsolhattunk.

Március 30-án Kendeh Zsolt /fuvola/,
Stampf Sándor /cselló/, és Somogyi
Hajnalka /zongora/ fiatal mûvészek kama-
rahangversenye adott igazi élményt. 

Szebbnél szebb mûvészi elõadásokat
élvezhettünk! Mintha Budapesten, a
Zeneakadémián lettünk volna. És mindez itt
Tapolcán… Itt azonban álljunk meg egy pil-
lanatra! Elszomorító, hogy ilyen nagyszerû

rendezvényeken a 100 személyes
zeneterem nem telik meg… Pedig van azért
zenei érdeklõdés Tapolcán is… A
zeneiskolába túljelentkezés van, a gyerekek
rendesen járnak az órákra. Nincs idõ, vagy
még sincs elég igény ilyen kiváló alkotá-
sokra? Nem hiszem, hogy Tapolcán nincs
100 zenekedvelõ ember!? A kisszámú hall-
gatóság ellenére a mûvészek úgy adták elõ
darabjaikat, mintha egy telt koncertterem
színpadán játszottak volna. Ilyen mûvészi
teljesítmények mögött a tehetség mellett
hatalmas, 10-15 év komoly munka,
rengeteg gyakorlás van. 

Köszönjük mindezt a zeneiskola lelkes és
odaadó tanárainak és az igazgató úrnak!
Tapolca a zeneiskolával igen sokat nyert, és
reméljük, mindez a jövõben jobban fog
tudatosulni!

Bús Jánosné

Szólj, síp, szólj!…
"Az élet él és élni akar"…
Az "öntudatlan" élet meg is felel e feladatnak. A növény táplál, gyönyörködtet, magjában
ivadékai jövõjét hordozza. Ezért meg is halhat. "Ha a búzaszem el nem hal, nem hozhat
sokszoros termést"- mondja Jézus. Öncélúan ne tépj le egy levelet se! Az élet szent. 
Környezetvédõk, gondos gazdák példája int: védd, gondozd a haszonállatot! Maga a ter-
mészet szabályozza a biológiai egyensúlyt. Öncélú szórakozásból ne ölj! Az élet szent. 
Minden emberélet véren vett áldozat. Az életadó képesség birtokában elõbb fontold meg
életindító tettedet, ne utólag mentegetõzz! Óvd, tiszteld a magad és mások életét, élet-
adóját. Se cseppenként mérgezõ "törvénnyel", se bunkó támadással ne ölj! Az élet szent.
Tisztelet és hála az életet adó anyáknak!

Dr. G. T. G. 
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KULTÚRA - CIVILTÉR

OLVASÓI LEVÉL

Zenei napok Tapolcán

A Batsányi Emlékbizottság április 15-én
a Városi Könyvtárban tartotta tavaszi,
elõkészítõ megbeszélését. Kertész Károly
elnök az elmúlt év munkájának ösz-
szegzése után a 2004. évi Batsányi
Emléknapok programjairól szólt. 

- Mint már évtizedek óta, ebben az évben
is sor kerül ennek a rangos eseménysorozat-
nak a megrendezésére. Az Emlékbizottság a
megszokott keretben és formában készülõ-
dik rá. A korábbi évektõl eltérõen ebben az
évben nem május 9-én, Batsányi János
születésnapjának évfordulóján, hanem má-
jus 10-én, hétfõn kezdõdnek a programok.
Ez a nap egyben a rendezvények fõ napja is.
A szokott módon, a tóparti Batsányi-
szobornál 17 órakor kerül sor a megem-
lékezésre és a koszorúzásra. Negyven évvel
ezelõtt állították fel Baumberg Gabriella

mellszobrát a Kistó partján. Ez a kerek
évforduló a visszatekintésre, a szobor
történetének ismertetésére is lehetõséget ad. 

18 órakor a Városi Könyvtárban
Batsányi emlékülés lesz. Az ülésen
elhangzik Németh István Péter Héroszok és
hõsök Batsányi mûveiben címû elõadása,
majd Dr. Bíró Ferenc, az ELTE professzora
Batsányi és a felvilágosodás kapcsolatáról
fog szólni. Dr. Praznovszky Mihály
Batsányi helye és szerepe az irodalmi
antológiákban címmel tart majd elõadást
ezen a napon. Batsányi János halálának
napján, május 12-én, a régi köztemetõben a
költõházaspár síremlékénél gyertyagyújtá-
sos tiszteletadás lesz. Ezúton is tisztelettel
hívunk mindenkit a Batsányi Emléknapok
rendezvényeire.

Elõkészületek

Tavaszi tárlat

Stabat Mater

A diszeli temetõ Mindenki keresztje

A Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének értesítései
- A május második felére tervezett Országház és Bazilika látogatására várjuk a jelent-
kezõket.
- Június 5-én tartjuk a hagyományos Nagyszülõk - unokák majálisát. Szeretettel hívunk
mindenkit a Hubertus Szabadidõközpontba.
- A kivételes nyugdíjemelés-kérelemmel kapcsolatos tájékoztatást az Egyesület vezetõsége
ad szerdánként 9-12-ig a Kossuth u. 2-ben.

Tóth József és felesége a kitüntetés át-
adása után

Tisztújítás a városszépítõknél



Azt, ami az elmúlt hónapokban Tóth
Veronikával, az állócsillaggá lett tapolcai
énekessel történt, nem könnyû néhány
sorban leírni. Olyan, mint egy tündér-
mese.

Volt egy csodálatos hangú, vidéki
kislány, aki szülei és tanárai biztatására

egyre többet és többször énekelt már nem-
csak a maga, de mások gyönyörûségére is.
Színpadon szerepelt, énekversenyeken
indult. Ez utóbbiakat megnyerve, egyre
magasabbra jutott. A fordulatot egy orszá-
gos vetélkedõ hozta meg a számára. 

Az Év hangját kereste az egyik televíziós

csatorna. Vera elindult ezen a versenyen, és
ahogy teltek a hetek, egyre nyilvánvalóbbá
vált a nézõk számára is, hogy az alig csi-
szolt gyémántból - a szemük láttára -
csodálatos ékkõvé, csillaggá vált. 

Szurkolt érte nemcsak a szülõváros, de a
fél ország is. Vera elérte célját. Legszebb
álmai váltak valóra, az Év hangja lett.
Éneke nemcsak a stúdiót töltötte be a döntõ
estjén, de megteltek vele a szívek is. 

Olyan értéket mutatott fel, amely csak
keveseknek adatik. Pedig nem tett mást,
csak énekelt. Szívbõl, lélekbõl, és a dalok a
lélekhez találtak el. 

A tapolcai lány a fõvárosi ünneplésrõl is
hazavágyott. Alig néhány órával az ered-
ményhirdetés után már itthon énekelt az
elõtt a több ezer ember elõtt, aki egész
éjszaka arra várt, hogy a közelébe jutva,
személyesen is gratulálhasson neki. 

A város büszke aranytorkú lányára. A
tiszteletére adott fogadáson Ács János pol-
gármester azokat az éveket is megidézte,

amikor a "szomszéd kislány", azaz Vera
kiállt az ablakba, és a ház lakóinak örömére
is énekelt. 

NHE

A felvételek a várossal
együtt élõ - mûködõ, figyelõ
céltudatos emberrõl vallanak.
Szöveggel kísért képein
bemutatja a város fejlõdését,
változását. Ezért találó a kiál-
lítás címe: Tapolcai Képes
Krónika. 

A kiállított több mint 200
felvétel 2000-tõl követi a
jeles eseményeket. 

A szerzõ évfordulókat, új
létesítményeket, kiállításokat,
versenyeket, különbözõ prog-
ramokat is megörökített. 

E tartalmilag-tematikailag
gazdag képanyag is mutatja, hogy alkotójuk
érzékeny nyitott szemmel jár. Nagynevû
fényképész-szakemberek elismeréssel szól-

nak fotóiról, amelyek kitûnõ megfi-
gyelõképességérõl tanúskodnak.

Dr. G. Takáts Gizella
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PORTRÉ

A hónap kérdése

Ön milyen helyi értéket vinne az

Európai Unióba?

Feltétlenül ide sorolom  a féltett
kincseinket, mint a Tavasbar-
langot, a festõi Malomtó és
környékét, a diszeli  Látvány-
tárat. Az újak közül pedig a
Hotel Peliont, a korszerû ren-
dezvénycsarnokunkat. Nem kell
szégyenkeznünk a  csatlakozás
után sem. Van mivel büszkélked-
nünk!

KÉRDÉSEK TERE

Szerintem az egyik legfontosabb
értékünk nem tárgyi jellegû. A Hild
János-díjra gondolok, amelyért
sokat tett a város és annak vezetése.
Legfontosabb értékeink: a meg-
szépült Malomtó, a Tavasbarlang, a
híres Y-házak, a monumentális
Székelykapu.   Nem szabad azonban
megfeledkezni arról, hogy ezeket az
értékeket ápolni és õrizni kell.  

Vannak épületeink, barlangjaink,
de vannak mûalkotásaink is, ame-
lyekre méltán lehet  büszke min-
den tapolcai. Feltétlenül meg kell
még említeni a már elhunyt  nagy-
jainkat, és még élõ kortárs
büszkeségeinket, akik komoly
nívót képviseltek, és  képviselnek.
Legyen akár sportoló, költõ, szob-
rászmûvész vagy énekesnõ. 

Sramli PéterMersics SándorGelencsér Imre

(DI)

Pillanatképek

Szigeti Mária csuhéfonó népi iparmûvész
alkotásaiból a Városi Könyvtárban
állandó kiállítás nyílt.
- Hogyan és mikor került kapcsolatba az
elsõ csuhébabával?
- Kõszegen jártunk, és a fiamtól kaptam.
Sokáig csak szemléltem a polcon, majd egy
napon  erõt vettem magamon, és az elha-
tározásom tett követte. Az eredeti alapján,
lépésrõl- lépésre  haladva jutottam el a kész
alkotásig. Ez 1995-ben történt. A sok "B",
majd "A" minõsítés után - 1999  áprilisában
megkaptam a Csuhéfonó népi iparmûvész
címet.
- Mennyire engedi magát megmunkálni az
anyag?
-Teljes mértékben. A szövethez szoktam
hasonlítani a csuhét. Létezik  keményebb -
ez olyan mint a vászon -, ebbõl készül
többek között az alsószoknya. A kukorica-
csövet befedõ része pedig lágy, mint a
selyem ez a ruhácska ujjának nagyon
megfelelõ.
- Mennyi idõt vesz igénybe egy baba
elkészítése?
- Egyszerûbb alkotás akár fél óra alatt is
elkészülhet, a bonyolultabb, aprólékosabb
munkát  igénylõ pedig kb. másfél óra alatt
lát napvilágot.
- Vannak tanítványok?
- Nem tanítom a csuhéfonást, de falu-
napokon, játszóházakban szívesen megmu-

tatom bárkinek. Ha néha be is  kell segíteni,
mindenki kész mûvével hagyja el a
helyszínt.
- Milyen emberi tulajdonságok kellenek
ahhoz, hogy valaki elkészítsen egy
csuhébabát?
- Feltétlenül rendelkezni kell minimális
kézügyességgel, de természetesen szük-
séges a kreativitás  is. De ami a leg-
fontosabb, az ember hagyja szabadon
szárnyalni a képzeletét. Belsõ indíttatásra
készül sok alkotásom. Gyermekkori él-
ményeim kelnek bennük életre.

Dancs István

A kéz dicsérete

Az álmok néha valóra válnak

Reindl Erzsébet Tapolca szülötte; nagyszerû helyismerettel rendelkezik, tájékozott a
várost érintõ kérdésekben. Ennek ékes bizonyítéka fotókiállítása.

A felvételen Reindl Erzsébet és a szerzõ

Veronika a döntõ után hálás szívvel mondott köszönetet a tapolcai
közönségnek 

Fotó: N. Horváth
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FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

Sáry Adrienne

Minden a semmirõl

Kicsöppen belõlem a magány.
Az Egy a Kettõhöz rossz arány…
Már nem fázunk, ha fúj a szél,
Arcunkon az érzés nem él.

Te sem kapsz olyat, mit várnál, 
A holnap nem lesz jobb a mánál….
De velünk a sors elszámol,
S holnap, tegnap lesz a mából.

2004. április 6-án 16 órakor a Városi
Moziban a Tapolcai Garázs Filmstúdió
bemutatta a  Bozótkommandó címû
filmjét.

A filmben szereplõ fiúk: Lájer Balázs,
Kovács Krisztián,  Bertalan András,
Stockinger Richárd, Tóth András, Anda
Péter, Vercz Róbert többnyire egy  osztály-
ba járnak a gimnáziumban. A találó és ki-
csit mókás cím: Bozótkommandó a fiúk
elmondása szerint csak a kész alkotást
illette meg. Egész munkájuk alatt csak úgy
emlegették  a filmet, hogy a cím. A for-
gatókönyvet Vercz Robi írta.

Annak ellenére, hogy a stábnak nem volt
megfelelõ technika a keze alatt, ügyesen
megoldott idõ- és térbeli vágásokat láthat-
tunk.

Noha a fiúknak is van még mit tanul-
niuk, egy biztos: a közönséget sikerült
megnevettetniük és maradandót alkotniuk. 

Gróf  Emese

Azt, hogy mesét mondani, verset szaval-
ni szeretnek az óvodások és az iskolások,
mi sem bizonyítja jobban, mint a Városi
Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege
által meghirdetett Tündérjárta mesetájon
címû vers- és prózamondó verseny
résztvevõinek száma.

A közel 300 versenyzõ egy héten át
bizonyított, és szakértõ zsûri elõtt tett

tanúbizonyságot arról, hogy nemcsak a
népmesék és mûmesék világában tud eliga-
zodni, de szívesen forgat verseskötetet is.
Az óvodások és az alsó tagozatosok, vala-
mint a felsõsök versenyét más összetételû
zsûri véleményezte. 

Bár jutalmat csak a legjobbak kaphattak,
valójában mindenki nyertese lett ennek a
szép és hasznos megmérettetésnek. 

A Városi Mûvelõdési Központ adott
otthont március 27-én a Speciális
Szakiskolák Kulturális Bemutatójának.
A résztvevõket Ács János polgármester
köszöntötte.

A délelõtti programokon 20 mûsorszá-
mot tekinthettek meg az érdeklõdõk. Az
ország 15 iskolájából, köztük Vácról,

Csepelrõl, Tarhosról,  Bakonyszentkirály-
ról, Gyõrbõl, Kõszegrõl, Keszthelyrõl,
Bajáról, Sopronból, Békésrõl,  Kaposvár-
ról, Budáról érkeztek a bemutatóra.
Városunkat a Szász Márton ÁMK tanulói
képviselték.

Az eredményhirdetésre az esti órákban
került sor. A háromtagú zsûri (Nagy Eörsné

zsûrielnök, Németh László, Németh István
Péter) bölcs döntést hozott,  mindenkit
megdicsért. Majd a házigazdák apró
ajándékokkal kedveskedtek a vendégeknek.

Bognár Ferenc, a Szász Márton
Általános Mûvelõdési Központ igazgatójá-
nak méltató  szavai zárták a kulturális
bemutató hivatalos részét, majd éjszakába
nyúló táncest  vette kezdetét a helyi Party
együttes közremûködésével.

A seregszemlérõl és a közeljövõ terveirõl
Palánczné Németh  Zsuzsanna, a Speciális
Szakiskolák Országos Egyesületének
elnöke nyilatkozott lapunknak.

- Speciális egyesületünk tagjai között
tartjuk számon Tapolca város ide tartozó
szakiskoláját  ís. Ez alkalommal õk vállal-
ták föl a házigazda szerepét. Úgy gondo-
lom, jár az elismerés a  színvonalas ren-
dezésért. Ami a délelõtti programot illeti,
feltétlenül meg kell emlitenem, hogy  a
kultúra széles és színes palettájából kap-
tunk ízelítõt: a cigányfolklórtól a tánc-
játékon át,  egészen a hosszabb lélegzet-
vételû prózáig. Több mint három órán át
élvezhettük a tartalmas és  nívós elõadáso-
kat. Ékes bizonyítékát adták ezek a tanu-
lásban akadályozott gyerekek annak, hogy
õk is tudnak, és képesek erõn felül teljesí-
teni, néhányukban pedig rendkívüli képes-
ség lakozik.

Dancs István

Bozótkommandó

Mesélni jó

Nyílt levél Ács János polgármester úrhoz
Tisztelt Polgármester Úr! A Deák-vetélkedõ gyõztes csapatai nevében ezúton mondunk

köszönetet a  felajánlott budapesti jutalom-kirándulásért.
Felemelõ érzés volt körbejárni a Parlamentet, és megcsodálni az épületben a korona-

ékszereket. Ezt követõen a Terrorháza nyújtott döbbenetes élményt a számunkra. A
megrázó dokumentáció után jó volt sétálni a Hõsök terén és az "Idõkerékbe" a mi idõn-
ket is betölteni. Este a Vidámszínpadon egy Shakespeare vígjáték tette fel az emlékezetes
napra a koronát. Mégegyszer köszönjük a lehetõséget.                                      

A résztvevõk

Európai Uniós Kvízjáték 
VII. forduló

1. Az Európai Unió elõdje, az Európai
Gazdasági Közösség már 1957-ben meg-
fogalmazta az  úgynevezett négy szabad-
ság elvét. Ezen elvek alapján az áru, a
tõke és a szolgáltatások vámmentesen
áramolhatnak a tagállamok között. Mi
ebben a sorban a negyedik tényezõ?
2. Ki az európai gondolat atyja (és milyen
nemzetiségû), aki meghirdette az
egyesített Európa  gondolatát a béke és a
demokrácia megõrzése érdekében?
3. Melyik az a neves EU politikus, akit
2000-ben ütött lovaggá II. Erzsébet brit
királynõ?
4. Az Európai Közösség által elfogadott
közösségi jogszabályok kihirdetése az EK
Hivatalos  Lapjában történik. Mi e lap
címe?
5. A nemzetállamokhoz hasonló módon az
EU is használ hivatalos jelképeket, szim-
bólumokat. Melyek ezek?
A megfejtéseket a Városi Könyvtár és
Múzeum felnõtt olvasószolgálatban
szíveskedjenek leadni a következõ pél-
dány megjelenéséig, vagy 2004. április
30-ig. Eredményhirdetés: 2004
májusában. Játékunkat a veszprémi
Európai Információs Pont támogatja.

Jó szórakozást, jó játékot kívánunk!

SZABADIDÕ

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes:
1. A megáradt folyókon ez a szivárgás akár
gátszakadást is okozhat.
8. Ez a vasút rendszeres összeköttetésben
van Ausztriával. 
14. Nagyon szép városunk a Lajta s a Kis-
Duna egyesülésénél.
17. Méltóságteljes.
18. Magyarázószó.
19. Kettõzve: édességféle.
20. Fél lant!
21. A versenyeken elért jó eredményekért
általában ez is jár.
23. Idegen nõi név.
25. Szurkál.
27. Ha valamit le akar maratni, akkor ezzel
kezeli.
28. Selyem páratlanjai.
29. Munka.
31. Csinos, takaros.
32. Az ókori Etruria, ma Toscana lakója.
35. Leszóló, becsmérlõ.
38. Egy osztály, ahol kizárólag csak nõi
dolgokkal foglalkoznak. (kórház)
40. Mai, hangosan!
41. Se fûrész, ....., se fareszelõ. Asztalos
szerszámok hiányoznak.
42. Ez az a hely ahova, igyekszünk.
45. A végén molesztált!
46. Ablakredõny heveder, a végén két betû
felcserélve!

48. Portugál gépkocsi betûjele.
49. Megkevert tea!
50. Zéró.
51. Kettõsbetû.
52. A medvekapor latin neve.
53. Oxigén.
54. Párosan vastag!
55. Kocsivég.
57. Karámol (juhokat), keverve.
59. Sír.
60. Móricz Zsigmond egyik népszerû
regénye.
62. Párosan székel.
63. 1920. június 4-én kötött, és 1921.
július 26-án ratifikált szerzõdés.
68. Paripa.
Függõleges:
1. 1911. január 14-én elsõként érte el a Déli-
Sarkot kutyaszánokon.
2. Antik szobor. Rómában a Museo
Nazionale della Terme Múzeumban.
3. Nagyhatalom.
4. Sózok, keverve.
5. Nesztelen gén!
6. Csodálkozgat.
7. Faragvány része!
8. Baka, lövész, vadász, gránátos,
muskétás, egyszóval.
9. A végén olyan!
10. Nõinév, de gyomnövény is.
11. Nátriumklorid, konyhasó.

12. Vallásrövidítés.
13. Vázlatfüzetben található.
15. Végnélkül gyér!
16. Az olasz Velencének egyik hídja.
22. Egyik csapadék.
24. Az árverés e nélkül nem létezik!
26. Nyári, legtöbbször szélvihar.
27. Ásványi fûszer.
30. Elek Gyula, párosan.
33. Fordított löveg!
34. Folyosón, keverve.
36. Cseh festõ, (1831-1878) Jaroslav.
Mûvei: Nõrablás, A zsákmány, stb.
37. George .... német, Londonban mûködött
festõ (1866 Kérdés és habozás)
39. A függ. 33. keverve.
43. Ólombevonat.
44. Zeus és Leto fia, Artemis ikertestvére.
45. Rajt.
47. Hangosan ül!
51. Királyi “ülõke”.
56. Kb. 50 liter.
57. Mérgeskígyó, ....ra.
58. A vizszintes 21. sz. röviden.
60. A függ. 57. sz. egyik része.
61. Mutatószó.
64. És, szerbül.
65. A hangjegysor 3. hangja.
67. Mutatószó.

Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64 65 66 67 68

Korlátok közt - szabadon

Régi idõk tornája a tapolcaiak elõadásában

Gratulálunk
A Dunántúli Kazinczy-versenyen Nyirõ
Roxána, a Bárdos Lajos Általános Iskola
7. b osztályos tanulója különdíjas lett.
Felkészítõ tanár: Víghné Varga Odett.
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Kitüntetett sportolók és edzõik
Április 2-án a Városi Mûvelõdési Központban ünnepélyesen köszöntötték a 2003-as
év legjobb sportolóit és edzõit. 

Az ünnepi köszöntõt Császár László alpolgármester tartotta. Elismerésben részesültek
a Diáksport legjobbjai. Kiosztották - 11 sportágban - a Kiváló Sportoló, és Kiváló Edzõ
címeket. Megkapták jutalmukat Tapolca város legjobb sportolói serdülõ-ifjúsági és fel-
nõtt kategóriában. 

2003-ban az abszolút gyõztes sportoló - ismét vívó - Keszler Dávid lett. Elsõ ízben
tiszteletdíjat adott át a Csermák József Alapítvány. Az alapítvány társelnökétõl, Csermák
Katalintól - Domán Gábor ultramaraton futó vehette át a díjat. Az ünnepséget a város
iskoláinak tánccsoportjai, valamint a Haladás VSE formációs magyar bajnokcsapat tagjai
tették hangulatosabbá. A kitüntetetteket a város vezetõi az ünnepség után állófogadáson
látták vendégül. 

Sodor a szél...
Az alábbi nekrológot Horváthné Szalay Gyöngyi olimpikon április 2-án a kiváló
sportolók tiszteletére rendezett ünnepségen mondta el.

Mini teniszezõk - nagy sikerek

SPORT

E rovatunkban Tapolca ifjú sportolóit
szeretnénk bemutatni, azokat a fiata-
lokat,  akik az elkövetkezõ években, - ha
fejlõdésük töretlen marad - hírnevet
szerezhetnek városunknak.

Meidl Zalán, a városi sportiskola U 7-es
csapatának tehetséges labdarúgója. Öt éves,
a Szent  Erzsébet óvodában "középsõs".

Focizni 2002 õszén a sportiskola fel-
hívására jelentkezett, azóta az edzéseken
nagyon szorgalmasan, fegyelmezetten dol-
gozik, és napról-napra fejlõdik. Azt mond-
ja, kedvenc csapatai a Fradi és a Reál
Madrid, játékosai Gera Zoltán és Ronaldo.
Ha felnõ, focista akar lenni, és ebben a két
csapatban szeretne  játszani. 

Minden labdajátékot kedvel, a
mérkõzéseket a TV-ben is megnézi. Nagy
szurkolója a Fotex kézilabdásainak. 

Zalán egy igazi "mai" kisgyerek.
Barátságos, mosolygós, kicsit szerényebb a
kelleténél, tehetségesebb az átlagosnál. Ha
szorgalma, kitartása, labdaszeretete az évek

során megmarad, és még erõsödik is, valóra
válhatnak álmai.  

A Rendezvénycsarnok adott otthont az
országos minitenisz bajnokság 4. for-
dulójának. Az érmeket a gyõztesek és
helyezettek Taróczy Balázstól vehették át.
A verseny végén ifj. Pontyos Istvánt, a
tapolcai verseny szervezõjét és ren-
dezõjét kérdeztük. 
- Mikor kezdett Tapolcán minitenisszel
foglalkozni?
- 2000-ben közel 50 gyerekkel, akik közül
mostanra 30-an maradtak, mondhatom, a
legjobbak.
- Hol és hogy foglalkozik a gyerekekkel?
- Jelenleg két iskolában, a Kazinczyban és a
Batsányiban folyik oktatás. Ez utóbbiban
Kassai Balázs az oktató. Õsztõl reményeink
szerint a Bárdos Iskolában is lesz oktatás.
A minitenisz akkreditált programmal ren-
delkezik, melyet a szakminisztérium támo-
gat, így hivatalosan is beépíthetõ lesz az
iskolai tantervbe.
- Milyen a verseny rendszere?
- Tavasszal és õsszel 2-2 versenyen
mérhetik le felkészültségüket a gyerekek és
edzõik. A tapolcai volt az utolsó állomás
Sopron, Tiszaföldvár és Pécs után. 

- Legfontosabb szabályai? 
- A pálya mérete 13x5 m, 75 cm-es hálóval,
gyermekütõvel. Alacsony nyomású lab-
dákkal játszanak a gyerekek. Váltott
szervával, alulról adogatnak, és 15 pontig
tart a játszma. 
- Hogyan szerepeltek a tanítványai a
versenysorozaton?
- 2003-ban már az ország 100 iskolájában
oktatták a miniteniszt. A gyerekek - fiúk-
lányok együtt versenyeznek - elsõtõl
negyedik osztályig külön évfolyamonként.
Érdekes, hogy mi a második osztályosoknál
vagyunk a legjobbak. Buti Bence a négy
versenybõl kettõt megnyert, egyszer
második lett. Zoboki Csanád egyszer nyert,
kétszer lett harmadik. Kis Gábor kétszer
harmadik és egyszer második volt. De jól
szerepelt Albrecht Milán, Szente Kristóf és
Schmidhoffer Dávid is. 
- További céljai, tervei?
- Szeretnénk az elkezdett munkát folytatni,
beindítani az oktatást a harmadik általános
iskolában is, és minél több gyermekkel
megszerettetni ezt a csodálatos sportágat,
ha lehet már az óvodásokkal is. 

A sors különös és kiszámíthatatlan. A
mai nap nemcsak ünnepnapja  sport-
életünknek, de szomorú pillanata is. Ma
temettük Somogyi Istvánt, az életében már
legendává vált vitorlázórepülõt, ejtõ-
ernyõst.

A 72 éves korában - tragikus hirtelen-
séggel - elhunyt sportember olyan sportág-
ban szerzett  dicsõséget hazájának és
Tapolcának, amely nemcsak az erõrõl, a
tehetségrõl szól, de  különösképpen a
bátorságról is.

Én már gyermekkoromban arra vágytam,
hogy repülõ lehessek - mondta egy, két
évvel ezelõtti riportban az idõs sportember
- meghatározó élmény volt számomra,  hogy
apai nagyapám a pápai repülõtér mellett
volt vasúti pályaõr.

A kamaszfiú mindent elkövetett azért,
hogy gyermekkori álma valóra váljon.
Vitorlázó-repülõ  lett Tapolcán, és amikor
1952-ben Budapestre került a MÁV
Tisztiképzõbe, az ottani  sportklubban
kezdett ejtõernyõzni, majd az iskola befe-
jezése után ismét itthon sportolt.

Amikor Tapolcán 1956-ban megszûnt a
csapatrepülõ, a Magyar Honvédelmi
Szövetség  megvette a hangárt és a repteret,
Hacskó Károly és Õ létrehozták a Tapolcai
Repülõ  Egyesületet, amelyben egy repülõ-
modellezõ, egy vitorlázórepülõ, és egy
ejtõernyõs  szakosztály mûködött. Ez utób-

binak õ lett az oktatója.
Itt tanult meg ejtõernyõzni az akkor gim-

nazista Barcza Tibor is. A közben magyar
válogatottá lett Somogyi István - a
budapesti Postásban versenyezve - célbaug-
rásban a Nemzeti Bajnokság 5. helyezettje
lett.

1961-ben és '62-ben tagja volt annak a
csapatnak, amely megnyerte a Magyar
Bajnokságot.  Két magyar és egy világre-
kord is fûzõdik a tapolcai sportoló nevéhez,
aki bár budapesti  színekben versenyzett, de
az eredményeit mindig úgy íratta be, hogy
TAPOLCA.

A '60-as évek végén, 35 éves korában, a
csúcson hagyta abba a versenyzést. Felelõs
MÁV fõtiszti beosztásból ment nyugdíjba,
de gyermekkori álmai soha nem hagyták
magára.

8 évvel ezelõtt, 64 éves korában a
budapesti ejtõernyõsökkel, még csak
utasként ugrott május  1-jén a tapolcai
repülõtéren, az elkövetkezett években pedig
már önállóan is. Évenként egyet- kettõt.

A 70 éves korában végrehajtott ugrását
egy egész ország csodálta. - Tudom - mond-
ta  Somogyi István az ugrás után -, hogy na-
gyon félt a családom, de valahol büszkék is
rám.  Tudják, hogy nem élek vissza a dol-
gokkal, ha nem érezném jól magam, úgysem
ugranék. De  tudom azt is, hogy amíg, élek
ugrani fogok.

Somogyi István 72 éves volt, amikor a
földi sportpálya bezárult elõtte.

Hiszem, hogy az, aki úgy vallott a
repülés szeretetérõl, mint Õ, ott fent, az égi
pályán is  megtalálta már a helyét.

Bizonyára valamelyik elõzõ életemben
madár voltam. Talán sas?... 60-70 méter
zuhanás után nyílik az ernyõ, és az a
negatív gyorsulás, az a hirtelen lassulás
olyan  érzést vált ki az emberbõl, mintha
valami óriás röpíteni fölfelé. Örömében
nem tud  betelni a látvánnyal. Ott siklom a
világmindenségben, s amerre nézek, min-
denütt a tér.  S akkor meglátom a társaimat,
a kék eget, távolabb a repülõteret. Sodor a
szél...

Nekünk pedig nem marad más, minthogy
mély gyásszal és kegyelettel õrizzük, annak
a XX.  századi Ikarosznak az emlékét, aki
már a földi életében is átélhette annak a
csodáját, hogy Ég  és Föld között lebegve, a
madarak útját járva eggyé válhatott a
Mindenséggel.

SAKK
NB-I/B (9. ford.) Tapolca VSE - Paks

7,5:4,5; (10. ford.) Tatai Géniusz SC -
Tapolca VSE 1,5:10,5; Ezzel a gyõzelem-
mel a tapolcaiak feljöttek a 3. helyre.

VÍVÁS
Szolnok: országos Diákolimpia döntõk a

III-IV. korcsoportban
A Balaton Isover Vívóklub versenyzõi

egy elsõ, 2 harmadik és több értékes
helyezést értek el. Elsõ helyezett: File
Mátyás Szigligeti Általános Iskola (91-92-
es); Harmadik:       Mörk Fanni Hévíz (91-
92-es); Hanczvikkel Márk Kazinczy Ferenc
Általános Iskola (89-90)

JUNIOR VB Plovdiv (Bulgária)
A válogatottba két tapolcai párbajtõrözõ

is bekerült Földi Bálint és Keszler Dávid.
Sajnos a fiúknak sem egyéniben sem csa-
patban nem sikerült komolyabb eredményt

elérniük az erõs mezõnyben. 
LABDARÚGÁS NB/III
TIAC- Honvéd VSE-Kapuvár 0:0

Gelencsér 11-est hárított; Sopron- TIAC-
Honvéd VSE 0:2, gólszerzõ:  Csáki,
Osztermann; Csorna-TIAC-Honvéd VSE
0:0; TIAC-Honvéd VSE: Tetra-Uraiújfalu
4:1, gólszerzõ: Csáki 2, Bárdosi, Dragodán;
Kõszeg - TIAC Honvéd VSE 0:2, gólszer-
zõ: Horváth 2 

KÉZILABDA
4. forduló Komárom AC: Tapolca TVSE

36:23, góllövõ:  Antal 11, Fodor 5, ifj:
25:13; 5. forduló Gyõrújbarát-Tapolca
TVSE 36:18, ifjúsági: 14-16; 6. forduló
Tapolca-Vasvár.

TÁJFUTÁS
Budapest nagydíj Tavaszi Spartacus-

kupa Csákvár
F 10D-2. Zoboki Tapolcai Honvéd

Áprilisi sporteredmények

II. Városi egészségnap
Második alkalommal  rendeztek egész-
ségnapot a Városi Rendezvénycsarnok-
ban.

Reggel - Ács János polgármester úr ve-
zetésével - közel harmincan pattantak
kerékpárra, majd a csarnokhoz érve
Császár László alpolgármester köszöntötte
a résztvevõket. 

Az ÁNTSZ és dr. Huberth János segít-
ségével 2004-ben sikerült ingyenessé tenni
a rendezvényt, mert fontosnak tartják, hogy
tájékoztassák az embereket azokról a
lehetõségekrõl, amelyek hozzájárulnak az
egészségük megõrzéséhez. 

Gelencsér Barbara rendezvényszervezõ
elmondta, hogy a - nap minden szakában - a
felnõtteket és a fiatalokat különbözõ    prog-
ramokkal várták az aerobic-edzõk, de
masszõrök, természetgyógyász, diabetikus,
szauna, különbözõ elõadások, biotermék
árusok, jóga edzõ, thai-chi bemutató is volt
ezen a napon.

Ingyenes lakossági szûrésen is részt
vehetttek a látogatók.

Az egészségnapra nyolcszázan voltak
kíváncsiak.

Az oldalt összeállította: 
K. Lelkes Katalin

Somogyi István
(1932-2004)

Tehetségeink
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Európai ízek és harmóniák

Javuló útviszonyok

Nagy volt az érdeklõdés

A tiszta városért

Tapolca Expó 2004
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Tapolca is csatlakozott a Persányi Miklós
környezetvédelmi miniszter által meghir-
detett Tiszta Magyarországért akcióhoz.

Április 22-én - a Föld Napján - a város
különbözõ pontjain szemeteszsákokkal fel-
szerelt önkéntesek igyekeztek megszabadí-
tani a települést a felelõtlenül eldobált,
egészséget és környezetet szennyezõ hul-
ladéktól.

Az önkormányzat nemcsak a szervezés-
ben és a technikai kivitelezésben vállalt
szerepet, de a polgármesteri hivatal dolgo-
zóival együtt a szemétgyûjtésben is részt
vett. Az iskolások az intézményük kör-
nyékének takarítását, rendbetételét vállalták
magukra.

Április 23-án a Városi Rendezvény-
csarnokban nyitotta meg kapuit a VII.
Tapolca Expó. 

A kiállításon és vásáron több mint
harminc szolgáltató és vállalkozó mutatta
be termékeit. Az expó ideje alatt gazdag és

színes programok várták az érdeklõdõket.
Ebben az évben az egészséges életmódot
hirdetõ cégek is képviseltették magukat.

Szombaton 15 órakor Tóth Vera, az "Év
hangja" adott koncertet.

Május végére befejezõdnek a 8 millió
forintos költséggel készülõ kátyúzási
munkálatok a városban.

Mint Hársfalvi Józseftõl, a Vagyon-
gazdálkodási és Mûszaki Iroda vezetõjétõl
megtudtuk, az úthálózat leromlását  nem-
csak a fokozott igénybevétel és a csapa-
dékvíz-elvezetés hiánya okozta, de sok
esetben az is, hogy a közmûvek lefektetése
után a helyreállítás szakszerûtlen volt. 

Az elkövetkezendõ idõkben az önkor-
mányzat külön gondot fordít arra, hogy a
helyreállítást csak útépítéssel kapcsolatos
jogosultsággal rendelkezõ kivitelezõvel
végeztessék el az illetékesek. A garanciális
feltételek megszabása is javíthat majd az
útállapotokon.

Április 23-án a város általános- és középiskolásainak  nyílt napot tartott a Tapolcai
Rendõrkapitányság. A technikai bemutatók, a kutyakiképzés is nagy sikert aratott.

Amikor a bûnjel “beszélni kezd”

A közelgõ Eu-csatlakozás és az olimpia
jegyében hívta nemzetközi gasztronómia
randevúra Halle, Stadthagen és Wroclaw
szakács- és felszolgáló tanulóit a
Széchenyi István Szakképzõ Iskola
április 19-22-ig.

A verseny résztvevõi az elõre elkészített
nyersanyagkosárból pompás vacsorát, a
rendelkezésre álló virágokból és asztali
díszekbõl szépen terített asztalt varázsoltak.

A szakmai zsûri a legjobb szakácsnak járó
díjat a hallei Jens Trohschneidernek ítélte
oda. A legjobb felszolgáló a lengyel
Agneszka Dyk lett.

A tapolcaiak Kardos Balázs és Horváth
Anita, illetve Hetsey Pál és Babits Kinga
párossal képviseltették magukat ezen a
megmérettetésen. Teljesítményük jutalma a
vándorserleg elnyerése lett.

A német felszolgáló kedves mosollyal hidalta át a nyelvi nehézségeket

A tavalyi vásárdíjas Balaton Elekronika Kft. a számítástechnika új termékei-
vel jelentkezett a kiállításon

Hamarosan “zökkenõmentesek” lesznek a tapolcai utak

TVSE Természetjáró
Szakosztályának 
május havi túrája

1-én Fonyód és környéke
8-án Köveskál munkatúra
15-én Nyirád-Darvastó-Sümeg
22-én Celldömölk-Ság-hegy
29-én Munkatúra útfestés


