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Szent István ünnepén

Lehetõségek
és távlatok

Méltó helyen

Mûvésztalálkozó a Batsányiban

Augusztus 20-án reggel a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar zenés ébresztõvel köszöntötte a várost.
A délelõtti programok a Hõsök terén kezdõdtek. A nemzeti színû lobogó felvonását díszsortûz követte, majd a szép számú jelen-
lévõ együtt vonult a Templomdombra, hogy továbbra is részese legyen államalapító királyunk és az új kenyér tiszteletére rendezett
ünnepségnek. /Összeállításunk a 4. oldalon A Szent István által megalapozott keresztény kultúra... címmel./

Augusztus 19-én különlegesen szép
ünnep volt a Batsányi János Mûvelõ-
dési Központban. 

Az elmúlt 30 év során kiállító mûvé-
szek kaptak meghívást a Visszatekintés

címû, kiállítással egybekötött találko-
zóra.

/Írásunk a 7. oldalon Mûvészek és tár-
latok címmel./

Régi vágya valósult meg a helyi Cigány
Kisebbségi Önkormányzatnak azzal,
hogy jól felszerelt és felújított irodát
vehetett birtokba augusztus 10-én.

A Cigány Kisebbségi Iroda ünnepélyes
átadásán az önkormányzat tagjai már a
jövõ feladataira is készültek.

/Írásunk a 3. oldalon Számítógépes
ismeretek alapfokon címmel./

Újabb köztéri szoborral gazdagodott a
város. 

Négy évnek kellett eltelnie, hogy
Marton László Négy évszak címû szobor-
kompozíciója kikerülhessen a köztérre. A
választott helyszínnel az alkotó is
elégedett.
/A mûvésszel készített riportunk a 7.
oldalon A szobornak is lelke van címmel./

A Szent Korona másolatát katonai tiszteletadás pompájával kísérték a római katolikus templomba 

Négy égtáj, négy évszak

A fiatalok a pályázaton nyert szá-
mítógéppel ismerkednek

Tapolcán a sportok 
királynõje 

A dr Papp Pál - Csermák József
Nemzetközi Atlétikai Emlékverseny a
Tapolcai Ünnepi Napok nyitó prog-
ramja.

Az augusztus 14-én megtartott verseny
a városi Pantheon-falnál ünnepi köszön-
tõkkel és a névadó sportemberek emlék-
táblájának koszorúzásával kezdõdött.

/Írásunk a 9. oldalon Tiszteletadás és
nemes versengés címmel./

Némethné Csermák Katalin átadja a
gyõztes Ali Zankawinak az édesapja
által alapított díjat

Az athéni siker tapolcai siker is
A Tapolcáról indult Boczkó Gábor is tagja annak a párbajtõrcsapatnak, amely a
Nyári Athéni Olimpián ezüstérmet szerzett. A minden korosztályban többszörös ma-
gyar párbajtõrbajnok, világ- és Európa-bajnok 1987-tõl 1999-ig a Bauxit SE igazolt
versenyzõje. Edzõje Borosné Eitner Kinga volt. Az elért athéni eredményhez szívbõl
gratulálunk.

Fotó: PT

A három évtized alatt közel fél millióan látták a kiállított képeket és szob-
rokat
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Azok, akik az Új Tapolcai Újság júliusi
számát olvasták, az Önkormányzati hírek
rovatban találkozhattak - a távollétem
miatt - Horváthné Szalay Gyöngyi alpol-
gármester által adott tájékoztatóval,
amelyben örömmel jelentette be, hogy a
város a szennyvízcsatorna kiépítéséhez
milyen pénzösszegeket és honnan nyert. A
Városi Mozi mûszaki fejlesztéséhez
kapott 10 millió forintos támogatás azért
nem szerepelt a közölt adatok között, mert
akkor még nem érkezett meg róla a hiva-
talos értesítés. 

Hogy miért ilyen rendhagyó módon
kezdtem a havonként megjelenõ pol-
gármesteri tájékoztatómat? 

Ennek oka az a Napló augusztus 11-ei
számában megjelent írás, amely arról
tudósított, hogy az elõzõ nap megtartott
MSZP-s sajtótájékoztatón - mint elsõ
kézbõl való közlést - a fenti pályázati ered-
ményeket Lévai József és Sibak András
jelentette be a sajtó jelenlévõ
képviselõinek, ugyanakkor azzal a kritiká-
val illették a város vezetését, hogy az
elmúlt 4 év alatt nem jeleskedett a
pályázati pénzek lehívásában.

Mindig is tiszteletben tartottam mások
véleményét, politikai elképzelését. Ezért
is szeretném, ha az a "játék", amit ját-
szunk egymással, fair és tisztességes
legyen .

Az elmúlt években jól együtt tudtunk
dolgozni, és sikerült megoldanunk azokat
a feladatokat, amelyeket célul tûztünk ki
magunk elé. 

Bátran állíthatom, hogy a FIDESZ-kor-
mány 4 éve alatt, a Széchenyi-terv támo-
gatásával a város életének olyan virágzó
szakaszát élte, amilyet talán egy település
sem hazánkban.

Ha végigmegyünk az utcákon, ha sétá-
lunk a Tóparton, vagy a Köztársaság té-
ren, ha a felújított oktatási intézményeket
tekintjük meg, vagy az országban is kie-
melkedõ Városi Rendezvénycsarnokot, a
négycsillagos szállodát, a Hotel Peliont,
ha részt veszünk Tapolca sport- és kul-
turális rendezvényein, akkor csak mege-
rõsödhet bennünk, hogy valóban rene-
szánszát éli ez a kisváros. 

Ezért is megfejthetetlen az a bizalmat-
lanság, amely egyes szocialista képviselõ
részérõl megnyilvánul. 

Nem tudom, hogy miért van az, hogy a
képviselõ nem örül annak, ha valami
fejlõdik a városban, ha megvalósulnak a
tervek, és szebbé, lakhatóbbá és az idelá-
togatók számára vonzóbbá válik? 

Miért azt tartja a legfontosabb
képviselõi feladatnak, hogy a munkánk-
ban hibát keressen, hogy abban merüljön
ki a tevékenysége, hogy azt kutassa, bent
van-e minden tétel - A-tól Z-ig - a költ-
ségvetésben? 

Úgy gondolom, hogy nem a mi, sokkal

inkább a képviselõ járatlanságát jelenti ez
a fajta hozzáállás. Jó lenne, ha átnézné
azokat az önkormányzati törvényeket,
amelyek arról szólnak, hogy milyen
jogokkal és - hangsúlyozom - kötelezett-
ségekkel is jár a képviselõi munka.

Az elõzõ ciklus sikeres volt a benyújtott
pályázataink tekintetében is.

A pályázati pénzek segítségével elindí-
tott új beruházások, a lakótelkek kiala-
kítása, a szociális bérlakások építése, a
körforgalmi csomópontok átadása és a
Bakonyi Bauxitbánya Kft-tõl megvásárolt
ingatlanok is jelzik, hogy a város élni
tudott a központi támogatás nyújtotta
lehetõségekkel.

Sajnos, azonban az elmúlt két évrõl ez
nem mondható el. 

A város - mint az elõzõ években - most
is vállalta, hogy - az önrész biztosításával
- minden lehetséges pályázaton részt vesz,
azonban sorra utasították el azokat. 

Nem lettünk rosszabb pályázatírók.
Sõt, az elmúlt évek során olyan

pályázat-elõkészítõ csapat alakult ki az
önkormányzat mögött, amely tapaszta-
latával és ismeretanyagával messze-
menõen segíteni tudja a munkánkat.

Megfejthetetlen és érthetetlen számom-
ra a szocialista képviselõk egyrészének
azon állítása, hogy - idézem az újság-
cikket - Fel kellene gyorsítani a város
további fejlesztéséhez szükséges pályázati
pénzek minél elõbbi lehívását, mert ebben
az elmúlt évben nem jeleskedtek az
illetékesek.

Az alaptalan vádakra adatokkal és
tényekkel kívánok válaszolni.

A 2003-as évtõl 2004. augusztus 17-ig
1 878 575 385 Ft támogatási összeget
kért a város. Ehhez 1 246 686 400 Ft
önrészt vállalt. A nyert pályázati összeg
470 111 145 Ft. Ebbõl a kertvárosi és a
déli városrész szennyvízcsatornázására
elnyert támogatás 356 292 226 Ft. A más
irányú fejlesztésre nyert forrás a két utol-
só szám különbsége azaz 113 818 919 Ft. 

Nagyon sok pályázatunkat utasítottak el
az elmúlt 2 évben. 

Köztük olyanokat, amelyek a város
további fejlõdésének a zálogai lennének.
A benyújtott 58 fejlesztési-, foglalkoz-
tatási-, rendezvény-szervezési pályázat
nagy része nem nyert állami támogatást.

A felsorolást kezdem a 2003-as évben
elutasítottakkal.

Már 2003-ban - a szocialista képviselõ
állításával ellentétében - nyújtottunk be
pályázatot a város csatornahálózatának
kiépítésére. Mivel nem nyertük el az álla-
mi céltámogatást, illetve a célelõirányza-
tot, így ezek eredménytelensége miatt
nem tudtunk lehívni más pályázatokon
nyert forrásokat sem. 

Elutasították a szennyvízcsatorna
pályázat elõkészítési feladataihoz benyúj-

tott pályázatunkat, a 36 db költségalapú
bérlakás kialakításához beterjesztettet. 

Nem támogatták a térségi feladatokat
is ellátó Okmányiroda áthelyezését, a
hajléktalanszálló korszerûsítését, az elekt-
ronikus önkormányzat megvalósítását. 

Nem nyertünk pályázatot ahhoz a köz-
munkaprogramhoz sem, amellyel a
hátrányos helyzetû, tartós munkanélküli,
elsõsorban cigány származású lakosság
foglalkoztatását kívántuk megoldani. 

Elutasították a kulturális központ
közösségi tér kialakítására, a nemzetközi
és hazai vívóversenyek megrendezésére, a
Székelykapu avatására, a sportlétesít-
mények felújítására benyújtott pályá-
zatunkat is. 

Nem kaptunk támogatást az ifjúsági
referens foglalkoztatásához sem, holott
abban a városban, ahol több ezer fiatal él
és tanul, az alkalmazása elengedhetet-
lenül  szükséges lenne. 

Nem nyertük el a Nemzet Sportvárosa
címet, holott nem hiszem, hogy van még
egy olyan település az országban, amely -
lélekszámát és nagyságát is figyelem-
bevéve - annyi olimpikont, világ- és
Európa-bajnokot adott volna a magyar
sportnak, mint Tapolca.

Elutasították az európai uniós csat-
lakozás megünnepléséhez benyújtott
pályázatunkat, holott majdnem minden
település kapott hozzá támogatást.

Kulturális és pedagógiai programokra,
iskolák épületi elhelyezésére és felújí-
tására benyújtott pályázataink és a Batsá-
nyi János Gimnázium és a Bárdos Lajos
Általános Iskola akadálymentesítésére
készítettek is a nem nyertek listájára ke-
rültek. 

1999-tõl 2002-ig milliárdos nagyság-
rendû volt az állami támogatás. 

A Városi Rendezvénycsarnok 600 mil-
liós pályázati összeg segítségével épült, a
sporttelep 76 milliót kapott a felújításra, a
szennyvíztelep nitrátmentesítésére 70
millió jutott. Új utcát alakítottunk ki,
Fecske-házat hoztunk létre, szociális bér-
lakások épültek, harminchárom költ-
ségelvû bérlakást vásárolt a város -, hogy
csak a legnagyobb tételeket említsem.

2003-tól a mai napig nyert pályázati
összegünk alig haladja meg a 100 millió
forintot, pedig - mint már írtam - a kért
támogatási összeg meghaladta az 1,8 mil-
liárd forintot.

Az egyre növekvõ nehézségek ellenére
is folytatjuk a vállalt feladatok teljesíté-
sét. Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõvel és a Testületttel együtt
továbbra is azon fogunk munkálkodni,
hogy - újabb és újabb lehetõséget keresve
- Tapolca, ez a dinamikus fejlõdési
pályájára állított kisváros még komfor-
tosabb, még lakhatóbb legyen.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Adatok és tények
Ács János polgármester tájékoztatója a várost érintõ kérdésekrõl

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

Anyakönyvvezetõ: 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



Az MSZP helyi szervezetének - a
Naplóban is közölt - sajtótájékoztatóján
elhangzottakra reagálva Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ, Ács János pol-
gármester és Császár László alpol-
gármester augusztus 18-án sajtótájékoz-
tatót tartott a Városházán.

Lasztovicza Jenõ a Tapolcai Kiképzõ
Központ megmaradásáról hozott szakmai
döntésrõl és arról a képviselõi felelõsségrõl
szólt, amellyel társaival együtt vállalta,
hogy a térségükért mindent elkövetve fog-
nak tevékenykedni a Parlamentben.

Ács János polgármester konkrét ada-

tokkal támasztotta alá és cáfolta a szocia-
listák sajtótájékoztatóján elhangzott azon
kijelentést, miszerint a város nem nyújtott
be kellõ számú pályázatot az elmúlt két
évben.

(Az országgyûlési képviselõ vélemé-
nyének kifejtését - ugyanezen az oldalon -
Tapolcán mindenki mindent megtett a
kiképzõ központért, Ács János pol-
gármesterét pedig a 2. oldalon Adatok és
tények címmel olvashatják.)

Császár László alpolgármester egy
kérdést intézett - mint mondta - az illetékes
elvtársakhoz, mivel õk is megszólították a

város vezetését, mint illetékeseket. Õket is
feljogosítja a képviselõi esküjük arra, hogy
illetékesek legyenek abban, hogy a város
költségvetését gyarapítsák. Mutassák meg
azt a pár forintot, amit lehívtak, illetve azt a
segítséget, amivel hozzájárultak ahhoz,
hogy a város le tudjon hívni támogatásokat. 

Arra vonatkozóan, hogy mennyi pályáza-
tot utasított vissza az elmúlt két évben a
szocialista kormány által mûködtetett
államapparátus, hogy mekkora pénzössze-
get kért támogatásként a város - és ehhez
mekkora önrészt is biztosított - az alpol-
gármester konkrét adatokkal szolgált.

Az MSZP helyi szervezete augusztus 10-én
sajtótájékoztatót tartott, amelyen két téma
szerepelt. Az egyik a város által elnyert
pályázatok, a másik a Tapolcai Kiképzõ
Központ megmaradásának körülményei-
rõl írt képviselõi levél visszhangja volt.

Lévai József a csatornázáshoz nyert
pályázati pénzekrõl szólva elmondta, hogy a
63%-os külsõ forrás akár 80-90%-os is
lehetett volna, ha a város az elmúlt 4 évben
kellõ figyelmet fordított volna a csatornázás
megvalósítására. Meg kellene gondolni az
ütemezést - tette hozzá -, fel kellene gyorsí-
tani, mert lassan kimerülnek az állam
csatornázásra szánt forrásai, és az uniós
pénzek lehívása is egyre nehezebb lesz. 

A Városi Mozi 10 millió forintos nyertes
pályázatával kapcsolatban Sibak András hoz-
zátette, hogy az ott folyó szakmai munka
minõsége is hozzájárult a sikerhez. Az I.
Balaton Filmfesztivál is bizonyította, hogy
Tapolca méltó központja tud lenni egy ilyen
rangos kulturális eseménynek. 

A sajtótájékoztató másik témája a Tapolcai
Kiképzõ Központ megmaradásáról született
döntésrõl szólt. A kérdés felvetését az
indokolta, hogy Balogh József, Szabadszállás
fideszes országgyûlési képviselõje levelet jut-
tatott el valamennyi képviselõtársához,
amelyben arról írt, hogy nem szakmai döntés
született akkor, amikor a tapolcai meg-
maradása mellett döntöttek az Alföldi
Kiképzõ Központ helyett. A felsorakoztatott
érvek és ellenérvek ismeretében a
sajtótájékoztatón jelenlévõ Gõgös Zoltán,
MSZP-s országgyûlési képviselõ hangsú-
lyozta, hogy jó döntés született.  A tapolcai
mellett szóló érvek között kiemelt helyet
foglal el az a tény, hogy itt - úgy a hivatásos,
mint a szerzõdéses állomány tekintetében - a
kiképzési lehetõségek sokaságát jól felkészült
kiképzõ gárda látja el.

A fentieket is megerõsítve kérte Sibak
András és Lévai József Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõt, hogy foglaljon
állást, szóljon arról, hogy frakciótársa a saját,
vagy a FIDESZ-véleményét tolmácsolta-e
levelében.

Sibak András ezen a tájékoztatón jelentette
be, hogy mivel sikeresen pályázott a Magyar
Fejlesztési Bank Veszprém Megyei Képvi-
seletének igazgatói posztjára, így a közvetlen
politizálástól visszavonul. Lemond az MSZP
helyi szervezetének elnöki tisztségérõl, de az
önkormányzati képviselõsége megmarad.

Kimerülõ 
források

Tapolcán mindenki mindent megtett a kiképzõ központért
Az MSZP sajtótájékoztatóján Sibak
András és Lévai József - a jelenlévõ
médián keresztül - kért állásfoglalást
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képvise-
lõtõl  arra vonatkozóan, hogy Balogh
József, Szabadszállás fideszes képviselõ-
je a frakció véleményét, vagy a sajátját
írta-e le abban a levélben, amelyet min-
den parlamenti képviselõhöz eljutatott.
A megszólított képviselõ nemcsak a
Városházán megtartott sajtótájékoz-
tatón, de most, az újság hasábjain
keresztül is reagál a feltett kérdésre.

- Amikor a honvédelmi tárca úgy dön-
tött, hogy a Tapolcai Kiképzõ Központ
marad fenn, a szombathelyit és a szabad-
szállásit bezárja, akkor Balogh József
képviselõtársam több ízben is jelezte hoz-
zászólásával a Parlamentben, hogy ezzel
nem ért egyet, és hogy nem szakmai,
hanem politikai döntés született.
Maximálisan egyetértek Balogh Józseffel
abban, hogy - mint a térség országgyûlési
képviselõje - mindent elkövet azért, hogy
az ottani kiképzõ központ maradjon meg.
Képviselõi esküje is arra kötelezi õt, hogy
a körzetéért lobbizzon.

Ezért is lett volna bölcsebb Sibak
Andrástól, ha nem is teszi fel a kérdést,
hiszen tudnia kell, hogy a  képviselõi
munka vállalásával ez mindenkinek
felelõsséggel teljesítendõ kötelessége is. 

Csodálkozom, hogy mégis feltette,
hiszen Sibak képviselõ úr nagyon tapasz-
talt ember koránál és múltjánál fogva is. A
rendszerváltás elõtt a tapolcai laktanyában
Õ volt a parancsnok politikai helyettese,
nem kis státuszt töltött be. Mi, akik a rend-
szerváltás elõtt katonák voltunk, nagyon

jól tudjuk, hogy egy politikai tiszt élet-
halál ura volt a laktanyában, sokszor a
döntései is magasabb fokozatúak voltak,
mint magáé a parancsnoké. Sibak András
polgármester is volt, 2 évig országgyûlési
képviselõ, regionális koordinátor, ma is
önkormányzati képviselõ és most már
bankigazgató is. 

Úgy gondolom, hogy ez az életpálya
eléggé érdekes életpálya, sok tapasztalatra
adhat okot. Ezért kéne tudnia, hogy a
felelõsség kötelezettséggel is jár, külö-
nösen akkor, ha valaki az Országgyûlésben
képviseli választóit, mint ahogy teszi ezt
Balogh József is. 

A polgármester úr és alpolgármester úr
szólt a 2003-2004-ben benyújtott és el-
utasított pályázatokról, az elõzõ ciklusban
bekövetkezett tapolcai fejlõdésérõl. 

Ehhez még hozzátenném azokat a po-
zitív változásokat, amelyek a térségben
történtek. A települési csatornázások, a
szigligeti várrekonstrukció, a kikötõépí-
tések, a kerékpárút kialakítása, mind a
FIDESZ-kormány idején indult el. Ezzel
kapcsolatban tenném fel a kérdést Sibak
képviselõ úrnak, aki a regionális koordiná-
tora volt az itteni kistérségeknek. Milyen
forrásokat, milyen pénzeket tudott ide
hozni a területfejlesztésre szánt összegek-
bõl? Hiszen azt tudni kell, hogy sok tízmil-
liárd forint volt az erre szakosodott,
koordináló intézményeknél. Számoljon el
arról, hogy mit tett az elmúlt két év alatt,
ha már bennünket kérdõre vont.

Azt, hogy miért hozzám intézett kérdést,
nem értem. Ha egy országgyûlési kép-
viselõnek az a feladata, hogy mindent
megtegyen a térségéért, akkor Balogh

képviselõ úr munkáját miért rajtam kéri
számon a szocialista párt? Én úgy gondo-
lom, hogy helyesen döntött, amikor azt
tette, amit tett. Én is ezt tettem volna a
helyében.

Ami a Tapolcai Kiképzõ Központot
illeti. Tapolcán mindenki megtette a
magáét a laktanyáért, én is mint ország-
gyûlési képviselõ éppúgy, mint Ács János
polgármester, a Testület és a kiképzõ
központ felelõs vezetõi. Azok a nyi-
latkozatok, amelyek a szocialista sajtótájé-
koztatón elhangzottak semmi másra nem
jók, mint arra, hogy feszültséget keltsenek,
és megpróbáljanak olyan igaztalan
vádakkal illetni bennünket, amelyeket nem
érdemlünk meg.

Végezetül. Nemrég a helyi televízióban
láttam Barbalics Antal képviselõ úr nyi-
latkozatát, aki elmondta a véleményét.
Éles kritikával illette saját pártjának helyi
tevékenységét, nem értve azt, hogy a helyi
szocialista képviselõk egyrésze miért nem
tud örülni az eredményeknek, miért nem
azon fáradozik, hogy a város tovább
épüljön, fejlõdjön, holott ez lenne a közös
cél. Maximálisan egyetértek vele.

A Cigány Kisebbségi Iroda ünnepélyes
átadásán Kertész Éva, a Tapolcai Cigány
Kisebbségi Önkormányzat alelnöke
köszöntötte a megjelenteket.

Horváthné Szalay Gyöngyi alpolgár-
mester asszony annak az örömének adott
hangot, hogy az önkormányzati támogatás-
sal és pályázati segítséggel kialakított iroda
nagyszerûen fogja szolgálni azt a cél-
kitûzést, hogy a városban lévõ roma szár-
mazású lakosság összefogását erõsítse.

Szikszai János elnök már az elõttük álló
feladatokról is szólt. A pályázati segítséggel
nyert számítógépek jó szolgálatot tesznek
annak érdekében, hogy a cigány és a nem
cigány, de szociálisan hátrányos helyzetû
fiatalok alapfokú ismereteket szerezzenek -
mondta. Már keresnek bennünket, igénylik
a segítséget azok is, akiknek lakás- vagy
egyéb problémájuk van. A közelmúltban írt
alá egy megállapodást a Veszprém Megyei
Cigányok Ifjúsági Szervezet és a helyi
cigány önkormányzat. Ez a megállapodás
arra is lehetõséget ad, hogy az iroda egyik
helyiségében az ifjúsági szervezet kialakít-
hassa a saját központját.

Az oldalt készíttette: N. Horváth Erzsébet

Számítógépes
ismeret alapfokon

Amire a képviselõi eskü kötelez
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A Tapolca Város Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonában lévõ mozi
üzemeltetését a Tapolcai Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. végzi. A moziban
folyó több évtizedes magas szintû szak-
mai munkának, az "arts-mozis múlt-
nak" és nem utolsósorban az önkor-
mányzat hozzáállásának is köszön-
hetõen az intézmény nem jutott a töb-
biek szomorú sorsára. Rédli Károly igaz-
gatóval a mozi jövõjérõl beszélgettünk.
- A Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma által kiírt pályázaton 10
millió forintot nyertünk. Ehhez az önkor-
mányzat 5 millió forintos önrésszel járult
hozzá, így bruttó 15 millió forinttal kezd-

hetünk hozzá az eredetileg három sza-
kaszra tervezett felújításhoz, amelynek
elsõ ütemére 20 millió forintot szántunk. A
bekerülés összköltsége 45 millió forint. 
- Változik-e az ütemezés?
- Bizonyára valamilyen kompromisszumot
kell kötni, de a minõségbõl sem lehet
engedni. A minisztériumi döntés bizonyos
kötöttségeket is elõír majd, de az elsõ
ütemben meghatározott irány a nézõtér
felújítása lesz. A lelátóblokkok kialakí-
tásakor figyelembe vesszük az Európai
Uniónak a mozgáskorlátozottak esély-
egyenlõségére vonatkozó alapelvét, a
bejárat akadálymentesítése - az eredeti
terv szerint - a III. ütemben valósulna meg,

de addig is rámpa elhelyezésével kívánunk
lehetõséget biztosítani a mozgáskorláto-
zottaknak a mozi épületébe való bejutásra.
A korszerûsítés része lesz a kényelmes, új
székek elhelyezése, az új pénztár és a büfé
kialakítása is.
- Honnan kerül elõ a hiányzó 30 millió
forint? Lesz-e újabb pályázati lehetõség?
- Azt az ígéretet kapták a mostani pályázat
nyertesei, hogy ha lesz rá pénz az ország
költségvetésében, akkor továbbra is
segíteni fogják a megkezdett felújításokat,
átalakításokat. Számítunk az önkor-
mányzat további támogatására is, mert
csak ezek segítségével kaphat a Városi
Mozi a harmadik év végére új arculatot. 

A harmadik év végére kap teljesen új arculatot a Városi Mozi



4   2004. augusztus Új Tapolcai Újság

KRÓNIKA

Augusztus 20-án szikrázó napsütésre
ébredt a város. Míg a Szent István-napi
ünnepi mûsor reggeli eseményeinek a
Hõsök tere adott méltó keretet, addig az
új kenyér szentelésének, valamint az esti
programoknak az évezredes Templom-
domb és a Malomtó partja adott otthont. 

A sziklatömbön álló és messzire tekintõ
István-szobor melletti ünnepi asztalon lévõ
új kenyérre elsõként Nagyné Szeker Éva
evangélikus lelkész kért Istentõl áldást.
Miután Csere Sándor kanonok is megszen-
telte az új lisztbõl sült, nemzeti színû sza-
laggal átkötött kenyeret, Ács János pol-
gármester megszegte azt, hogy a Batsányi
Táncegyüttes népviseletbe öltözött fiataljai
megkínálhassák belõle az ünneplõket. 

Az esti ünnepségre megtelt a Malomtó
partja. Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ ünnepi beszédében szólt arról,
hogy a népek keresztútjára épült település
központjában, a felettünk magasodó Temp-
lomdombon már István király korában állt
templom. Tornya bizonyára kilométerekre
ellátott - mondta - vasárnapi istentiszteletre
hívott, és ha kellett, védelmet is nyújtott. Ha
tudatosul bennünk, hogy a templomban
évezreddel ezelõtt is ugyanazzal a kézmoz-
dulattal imádkoztak a hívõ magyarok, mint
ma, akkor rádöbbenünk arra, hogy a Szent
István által megalapozott keresztény
kultúra életet megtartó erõ, híd a múlt és a
jelen között. István a maga korának legkor-
szerûbb és leghaladottabb államát hozta
létre akkor, amikor apjának, Géza
fejedelemnek a nyomdokain haladva a
pogány magyarokból keresztény közös-

séget hozott létre. Hitbõl új világot teremt -
írja a XV. században keletkezett ima
ismeretlen szerzõje. Valóban. A népbõl
nemzetet teremtett, ezért is tiszteljük az
országalapító jelzõvel még ma is. Alakjáról,
kivételes egyéniségérõl a legkülönbözõbb
korok történetírói is elismeréssel, tisztelet-
tel szólnak. Õ az elsõ jogalapítónk.

Törvényei az új állami és egyházi rend jogi
megalapozását, a kialakuló feudális vi-
szonyok védelmét jelentették. Madách
Mózese mondja: "Népem, ha bemégy az
Ígéret földjére, ne hidd, hogy hazád csak a

föld, amelyen tapodsz, hazád a törvény,
amelyet meg kell tartanod: a nemzet
törvénye". Szent István ilyen nemzetmeg-
tartó törvényeket teremtett. 

Több millió, határainkon kívül élõ ma-
gyar ezért is ragaszkodik anyanyelvünkhöz,
kultúránkhoz. Az Európai Unióhoz való
csatlakozással megnyílt a lehetõség arra,

hogy nemzetünk újra egyesüljön. 
Majd beszédének további részében arról

beszélt az ünnepi szónok, hogy a magyarsá-
got ért sorstragédiák: Trianon igazságtalan-
sága, a ránk kényszeríttett negyvenévnyi

életidegen létezési forma, az újra és újra fel-
bukkanó hamis próféták elleni küzdelem
erõssé és bátorrá tesz bennünket. A mostani
igérgetõk kormányválságot okoztak, romlik
a gazdaság megítélése, gyengül a forint, és
ezeket mind nekünk kell majd meg-
fizetnünk. 

Szent István évezredes üzenetének
letéteményesei vagyunk mi, tapolcaiak is -
mondta Lasztovicza Jenõ. - A múltat és a
jövõt összekötõ hidat építjük mi is. A sokat
látott Templomdomb is megerõsíti ben-
nünk, hogy tartozunk valahová. Egy fizikai
és szellemi tájhoz, amely elidegeníthe-
tetlenül a miénk. A haza nemcsak föld és
hegy, halott hõsök, anyanyelv, õseink csont-
ja a temetõben, kenyér és táj, nem - írja
Márai Sándor. - A haza te vagy testi és lelki
mivoltadban. Õ szült, Õ temet, Õt éled és
fejezed ki mind a nyomorult és nagyszerû
pillanatokban, melynek összessége életedet
alkotja. S életed a haza életének egy pil-
lanata is.

Az ünnepi beszédet követõen Bereg-
szászi Olga színmûvész énekében és a
Kinizsi Táncegyüttes fergeteges hangulatú
mûsorában gyönyörködhetett a közönség. A
hazaszeretetrõl, a magyar táj kimeríthe-
tetlen szépségérõl, a ragaszkodásról szóló
énekek ezen az esten valóban lélektõl -
lélekig hatottak. Ezt a fantasztikus élményt
csak erõsítette a táncnyelvén kifejezett hit-
vallás is. 

A programokat záró tûzijáték eddig még
soha nem látott égi pompával örvendeztette
meg a 2004. augusztus 20-án, a Malomtó
partján együtt ünneplõket. 

A Szent István által megalapozott keresztény kultúra életet megtartó erõ

A Köztársaság téren került megren-
dezésre augusztus 21- én a hagyomá-
nyos  pörköltfõzõ verseny.

Több órán át fortyogtak a bográcsokban
és üstökben az ínycsiklandozó falatok.
Minden  gárda a maga titkos receptje sze-
rint készítette a pörköltjét. 

A színpadon is zajlott az  élet. A szép-
számú közönség a Fantasy Együttest, a
Batsányi Táncegyüttest, valamint Black
Bunny Rock and Roll csoport elõadását kí-
sérhette figyelemmel, a fiatalabb korosztály
egy  nagybábos gyermekelõadást tekinthe-
tett meg Szelek szárnyán... címmel.

A kora délutáni órákban a zsûri nem volt
könnyû helyzetben, mert "ennivalóan" jóra
sikeredtek a pörköltek. Hosszas tanakodás
után végül megszületett a döntés.

Sertéspörkölt kategóriában az elsõ
helyezésükkel a Tûzrózsák bebizonyították,

hogy nemcsak a  tánc, hanem a gasztro-
nómia világában is otthon érzik magukat.
Másodikként a Tányérnyalatókat, harma-
dikként pedig a Somló Volán csapatát szólí-
totta Kovács Melinda, a  rendezvény
mûsorvezetõje.

Egyéb kategóriában a Polgármesteri
Hivatal Huncutkái végeztek, megelõzve a
második  Z.S.Í.R, és a harmadik helyezést
elért Képviselõ-testület gárdáját.

Végezetül a marhapörkölt kategória
gyõztese - a Szent Orbán Pincészet csapata
lett, és hazavihette a vándorserleget is. A
képzeletbeli ezüstérem a FIDESZ-nek, míg
a bronz a Német Kisebbségi Önkormányzat
pörköltfõzõinek jutott.

A verseny abszolút gyõztesei a ren-
dezvényre kilátogató polgárok voltak, akik
közül talán  senki nem távozott ezen a
délutánon üres gyomorral.     Dancs István

Kár, hogy a Fõ térre tervezett, augusztus
21-ei, esti szabadtéri program a rossz
idõjárás miatt a Városi Rendezvénycsar-
nokban volt, de így is nagyon sokan
voltak kíváncsiak rá. Az est fénypontja
kétségen kívül Tóth Vera, a Megasztár
gyõztese lett. Ács János polgármester is
szeretettel köszöntötte a csillagok útjára
lépett tapolcai lányt.
- Már elkészült az elsõ lemezem - újságolja
örömmel Vera a fellépés után. - Errõl hall-
hatott most három dalt a tapolcai közönség.
A lemezbemutatóra szeptember 6-án kerül
sor Budapesten.
- Mirõl szólnak a dalok?
- Kezdek rájönni, hogy valójában mind-
egyik rólam szól. Amikor elõször hallottam
õket, azt hittem, hogy nem így van, de aztán
fokozatosan rájöttem, hogy a történetek
fõszereplõje én vagyok, de akár mindenki is
lehet. Hogy miért? Vegyük csak az egyik
számot, ami arról szól, hogy elhagytam a
telefonom, és most nem hív fel senki.
Bármelyikünkkel megeshet, hogy a bajban
egyedül maradunk, nem érnek el bennünket
a barátok, ismerõsök. Ebben a dalban is, de
a többiben is eléggé el van dugva a szöveg,
a mondanivaló, gondolkodva kell hallgatni
õket. Meg kell küzdeni mindenért, és amiért
megküzdünk, azt meg is érdemeljük - üzeni
egy másik dal.
- Milyen a lemez zenei anyaga?
- Igényesen populáris. Sok hangszer szólal
meg benne. Nagyon sok a fúvós is.
Szerencsére találtunk egy jó vokalista lányt
is, aki csak színesebbé teszi az anyagot.
Mujahid Zolival pedig egy duettet éneklek
rajta.

- Olvastam valahol, hogy hamarosan
angolul is meg fog jelenni. Igaz a hír?
- Nem. Õszintén szólva elõször
Magyarországon kellene befuttatni, és csak
utána kerülhet ki az angol nyelvterületre. Az
újságírók tették már megint hozzá -, mint
oly sokszor - a maguk kitalációját.
- De az a hír ugye igaz, hogy intenzíven
tanulsz angolul?
- A hírnek "csak" a fele igaz. Valóban tanu-
lok angolul, de hogy intenzíven, az sajnos
nem igaz, már csak azért sem, mert ebbe a
pörgõs életvitelbe ez nehezen férne bele.
- Milyen gyakran jössz haza?
- Sajnos, nagyon ritkán. De amikor majd
lesz egy kis szabadságom, azt szívesen
fogom itthon tölteni.                          NHE

Pörköltfõzés hatodik ÍZ-ben A dalok rólam szólnak

Nagyné Szeker Éva evangélikus lelkész az örömmel végzett munka fontos-
ságáról is szólt 

A 18 nevezett csapat már a hivatalos kezdés elõtt megkezdte az elõkészületeket

Fotó: PT



A városban lévõ önkormányzati  beruhá-
zásokról már többször készítettünk ripor-
tot Hársfalvi Józseffel, a Vagyongaz-
dálkodási és Mûszaki Iroda vezetõjével.
Most a legújabb fejleményekrõl, a vár-
ható változásokról nyilatkozott lapunk-
nak.

- Nemrég került átadásra a Kinizsi utcában 4
lakás. A tizennégy millió forintos összkölt-
séggel átalakított önkormányzati épületben a
lakások átlagos alapterülete 35 m2. Kis
elõtérbõl, lakószobából és zuhanyzós fürdõ-
szobából állnak. Úgy épültek ki a közmûvek,
hogy a fogyasztás külön is mérhetõ legyen.
- Kik kapták ezeket a lakásokat?

- Olyan bérlõk költöztek ide, akik eddig a
város központjában, nagy méretû lakásokban
éltek és milliós tartozásokat halmoztak fel. A
kiköltöztetés helyett az önkormányzat az
átköltöztetéssel igyekezett megoldani a
problémát.
- Az iskolák és az óvodák nyári karban-

tartása miként halad?
- A terveknek megfelelõen folynak a
felújítási munkálatok. A kertvárosi óvoda
külsõ homlokzatának felújítása, illetve a
tetõfedése szeptember közepére, a többi
intézmény festése, karbantartása pedig a
tanévkezdésre készül el. A Szász Márton
Iskola Nagyköz utcai épületében pedig 1

millió forintos költséggel tanterem kiala-
kítására kerül sor.
- Mekkora összeg állt a karbantartásokhoz
rendelkezésre?
- Tizenhárom millió forint. Ebbõl 4,5 millió-
ba kerül az óvoda felújítása, a többi
intézményre átlagosan 200-300 ezer forint
jutott. Vis maior helyzetre 2 millió forintot
tartalékoltunk.
- Mindenki elõtt köztudott és tapasztalt, hogy
mennyire balesetveszélyes a Juhász Gyula
utcából való kihajtás a benzinkút felé.
Felröppent a hír, hogy ott is körforgalom
lesz. Mi igaz belõle?
- A hírek valóban gyorsan járnak. Már tavaly
készült egy tanulmányterv ennek a
keresztezõdésnek a forgalmi rendjérõl. A
megvalósítás becsült költsége - az akkori
áron - 62 millió forint lett volna. Ennek
nagyobb részét a közmûvek kiváltása vitte
volna el. Most készült egy újabb tanul-
mányváltozat, erre a Közlekedési Felügyelet
is "rábólintott" már. Egy jelképes körforga-
lom lesz ott, egy sziget jellegû, amely nem
különül el az úttestõl. Ennek a megvalósítása
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Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Domonkos Gábor Dániel és Molnár Barbara gyermeke: Golda Berill
Izsó Krisztián és Benkõ Edit gyermeke: Vanessza Kármen
Kecskés László és Szvétecz Hajnalka gyermeke: Viktória Leona
Petõ Ferenc és Burda Tímea gyermeke: Dávid
Szalai Róbert és Csontos Rita gyermeke: Márk
Tölgyes Zsolt és Barka Anasztázia gyermeke: Réka
Tóth János és Szabó Tímea Marianna gyermeke: Blanka Leila
Zubor Sándor és Ráduly Renáta gyermeke: Máté

Gratulálunk!

- Gondatlanságból, súlyos testi sértést
okozó közúti baleset okozása vétségnek
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
egy helyi lakos ellen, aki egy tehergépko-
csival közlekedett. Útkeresztezõdésbe
érve úgy kanyarodott ki balra, hogy nem
biztosított elhaladási elsõbbséget az úton.
A motorkerékpár a tehergépkocsi bal elsõ
sarkának ütközött, és a baleset során a
motorkerékpár vezetõje életveszélyes
sérüléseket szenvedett.

- A HEMO épületében zsebtolvajlás mód-
szerével eltulajdonítottak 1 db fekete színû
irattárcát,  benne lévõ különbözõ ira-
tokkal.
- A Kazinczy téri általános iskola mögötti
parkolóban, zárt állapotban hagyott VW.
Golf típusú személygépkocsi hátsó
szélvédõjét betörték, megrongálták a
gyújtáskapcsolót, letörték a kormány
körüli burkolatot, de a gépkocsiból nem
tulajdonítottak el semmit sem.

RENDÕRSÉGI HÍREK

BAUER NÁNDORNÉ dr.
középiskolai tanár, igazgató

(Salánk, 1947. augusztus 21 - Budapest, 2004.
augusztus 5.)

Még ma is bennem él a hír hallatán
született döbbent csend: Bauer Mária
bátorsággal viselt, súlyos betegség után
elhunyt. Tudtuk, hogy beteg. Tudtuk, hogy
útra készül, de bizakodtunk.

Bizakodtunk, mert hitünket az Õ ereje
táplálta. Heroikus küzdelme a betegséggel
nemcsak csodálkozásra és tiszteletre
késztetett bennünket, de életre szóló
példával is szolgált: Íme, így kellene visel-
nünk a keresztünket. Így kellene teljes
életet élnünk. 

Messzirõl, a Trianonnal elszakított
Magyarországról került a mi vidékünkre.
És ez az anyagi és szellemi értékekben oly
gazdag táj megtartotta Õt. Óvta és vigyáz-
ta a messzirõl érkezettet, mert tudta, hogy
benne nagy kincsre lelt.

Ajka-Tapolca-Veszprém az itteni
életének állomásai. A legnemesebb emberi
hivatást, a tanítást választotta. "Embert, ha
láng volt, // túl éli fénye // és csillagot
látunk ûri helyébe" - írta egyik versében a
baráttá lett balatonfüredi költõ-tanár,
Kemény Géza.

Tudom és hiszem, hogy Mária ma már
ott van a csillagok, a halhatatlanok között.

Életpályája cselekvésekbõl és döntések-
bõl, örömökbõl és gondokból, de min-
denekelõtt felelõsségbõl és hûségbõl épült
fel. A Megyei Pedagógiai Intézet igazgatói
feladatainak ellátása mellett gondot fordí-
tott arra is, hogy tapasztalatait, szakmai
tudását a publikáción keresztül is
megossza pedagógustársaival.

A közéletben betöltött fontos megbíza-
tásai mellett hittel és meggyõzõdéssel látta
el a Fidesz tapolcai szervezetének alelnöki
teendõit is. 

Emberséges lénye, szép tettei tovább
élnek ma is. 

Tudom, hogy vígasznál egyéb kapasz-
kodót nem nyújthat ilyenkor senki.

De talán a már az idézett költõ szavai
segítenek enyhíteni a fájdalmunkat.

"Visszapergek az osztatlan egészbe,//
halni is oda térek. //Játszik velem a szél,//
a por csillagával,  // átfúj a fény rácsain,
megvillanok, // s már csak a földet faggat-
hatod, // mert benne zengek forró him-
nuszában."

Isten Veled Mária! Nyugodjál békében!
Béke poraidra!

Almási László és Horváth Andrea
Egerváry László és Vincze Barbara
Herczeg Zoltán és Vecsei Katalin

Kiss Péter és Svastics Tímea
Mátyás Zoltán és Foricsek Bernadett
Renner Zoltán és Bencze Zsuzsanna

Éva
Tóth Norbert és Krácsovics Erika

Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:

Kiköltöztetés helyett átköltöztetés

Egy korábbi Képviselõ-testületi döntés
eredményeképpen a város tulajdonába
került a Bakonyi Bauxitbánya Kft.
Mûvelõdési Központja. Az intézményt
2004 augusztusáig a Városgazdálkodási
Kft. üzemeltette. A nemrég született
testületi határozat értelmében a ház új
gazdája a Szász Márton Általános
Mûvelõdési Központ lett.

Mint Bognár Ferenc, az intézmény igaz-
gatója elmondta, a Városgazdálkodási Kft.
nagyon korrekt módon, kifestve adta át a
mûvelõdési házat, és mint a nevében is bent
van, tartalommal már nekik kell megtölteni.
- Mi lett az ott dolgozókkal?
- A dolgozók - az uniós jogharmonizáció
alapján átkerültek hozzánk, illetve lehe-
tõség nyílt arra is, hogy két új munkatársat
is alkalmazzunk. Egy mûvelõdésszervezõt,
illetve egyet gazdasági adminisztratív
munkakörbe. Bár ez utóbbira még nincs
szükség, mivel ennek a pénzügyi tevé-
kenységét is az ÁMK-hoz tartozó iskola
látja el egyelõre. A meghirdetett mûve-

lõdésszervezõi állásra nagyon sok jelent-
kezõ volt. Nem véletlen, hiszen a pedagó-
giai fõiskolák sok szakembert képeznek, de
álláslehetõség - legalábbis itt a környékün-
kön - nagyon kevés van.
- Milyen programokat terveznek?
- Sokat és sokfélét. Szeretnénk, ha a város
különbözõ pontjain lévõ szakköri
tevékenységek nálunk zajlanának. Tárgya-
lásban vagyunk egy bábszínházi elõadás-
sorozat lekötésével. Színházi elõadásokat
szervezünk. Most érkeztek be a különbözõ
színházak ajánlatai. A lekötéskor azonban
figyelnünk kell arra is, hogy a nézõtér és a
színpad kapacitása milyen formátumú
elõadásokat bír el. Bérletes színházláto-
gatásra gondolunk, kedvezményt adva
azoknak, akik ezt igénybe kívánják venni.
A terveink között szerepel a tapolcai amatõr
színjátszás felelevenítése is. 
- Kapnak támogatást az önkormányzattól?
- Természetesen. Ennek egy része már meg
is érkezett. Ebbõl a pénzösszegbõl nem-
csak a kulturális programok finanszírozását

kell megoldani, de a karbantartási munkála-
tokat is.
- Bérbe adható lesz az épület?
- Igen. Továbbra is bérbe adjuk különbözõ
vásárok, rendezvény, konferenciák meg-
tartásához. Az elsõ konferenciát az egyik
legnagyobb gyógyszergyártó már szeptem-
ber végén nálunk rendezi. Az iskoláknak,
óvodáknak éppúgy, mint a Városi
Rendezvénycsarnok egy-egy alkalommal
ingyen bocsátjuk rendelkezésre a házat. Az
alapítványi, illetve egyesületi programokat
pedig úgy kívánjuk a közeljövõben támo-
gatni, hogy a bérleti díj 50%-át kérjük
tõlük. Ennek már ki is dolgoztuk - napra -
órára - a szükséges kondíciót. 
- Mi lesz az elsõ rendezvény?
- Szeptember 17-én Máté Péter emlékmû-
sort szervezünk a Koktél-együttessel.
Jegyek elõvételben, kedvezményes áron a
Mûvelõdési Házban és a Tourinform
Irodában vásárolhatók. De természetesen a
mûsor elõtt is a helyszínen. Mindenkit
szeretettel várunk.                             NHE

Új utak és új kihívások

A lakásokhoz tárolóhelyiségek is tartoznak



Igazi szellemi
lakoma

Lovak és madarak útja....

Történelmünk nyomában

A Páneruópa Unió Tapolcai Szervezete
június 3-án kirándulást tett a történel-
mi eseményekben gazdag Komárom és
Komárnó városokba és Ógyallára. 

Sajnos, a szép idõt csak kívánni tudtuk,
de az elõzõ esti idõjárásjelentés hatására
felkészültünk ezen kellemetlenségre is. A
sok-sok szép élmény feledtette az esõt. 

Komáromban megnéztük a Monostori
Erõd múzeumát, majd idegenvezetõvel
magát az erõdöt is. Az 1800-1870 között
épült négy, nagyrészt föld alatti erõd -
/Monstori-, Igmándi Erõd, Csillagerõd és
a szlovák területen lévõ erõd/, amelyeket
a Duna Gibraltárjának is neveztek, mert
az akkori korban biztos védelmet jelentet-
tek - ma már csak turisztikai látvá-
nyosság.

Ez a kirándulás egyúttal a Páneruópai
Unió Szervezetének a júniusi foglalko-
zása volt. Megemlékeztünk Klapka
Györgyrõl, az 1848-49-es hõsrõl és a
komáromi erõdök parancsnokáról, Lehár
Ferencrõl és Jókai Mórról, a város szülöt-
teirõl. Megnéztük Komárnóban Klapka és

Jókai szobrát és egyéb nevezetességeket.
Elgondoltam, mennyi szép látnivaló van
egy egynapos kirándulás keretében is
szülõföldünkön, kis hazánkban és az
egész Kárpát-medencében is, amely tele
van magyar emlékekkel, identitásunkkal.

Utána Ógyallára /Hurbanovo/ mentünk.
Nagy meglepetés volt a polgármester úr
lebilincselõ kedvessége, aki vendégül
látott bennünket ebéddel, feketével, sör-
rel. Megnéztük a Dr. Konkoly-Thege
Miklós által létesített Csillagképeket, a
Siriust stb. Tóth Árpád járt eszemben A
Sirius van tõlem távolabb, vagy egy-egy
társam, jaj ki mondja meg és Kosztolányi
az égben bál van, minden este bál van.
Láttuk a Dél Keresztje csillagképet, az
Alfa Centaurit, élmény volt. Reméljük,
ezt a kedvességet viszonozni tudjuk majd
az ógyallai kiránduló csoportnak. A mi
vidékünkön is van sok szép néznivaló, a
mi kis városunk is, a Tavasbarlang,
Badacsony, Balaton stb. Úgy legyen!

Bús Jánosné

Az orgona zengett, a trombita szárnyalt

A szeretet a szoborban is megnyilvánul
Marton Lászlót, a tapolcai születésû
Kossuth-díjas szobrászmûvészt gyak-
ran látni a városban. Most nemcsak a
szokásos teendõk, de a szobrainak elhe-
lyezése és áthelyezése is hazaszólította.
A Marton Galériában értük Õt utol.
- Örülök, hogy 4 évi várakozás után végre
végleges helyére került a Négy évszak
címû szobrom. Az ünnepélyes avatóra
szeptember 21-én, a napéj-egyenlõség
napján kerül majd sor. A Lektorátus is
helybehagyta a város döntését és az én
akaratomat, így a Kis királylány is új
helyre, a Fõ térre "költözött". 
- Milyen szobron dolgozik jelenleg?
- A japán császár portréját készítem.
2000-ben a Magyar-Japán Társaság
Tokióban rendezett egy kiállítást, ahová
engem is meghívtak. A megnyitón a
trónörököst kalauzoltam, nagyon tet-
szettek neki az alkotásaim. Amikor a
császár 2 éve Magyarországra érkezett,

meghívást kaptam én is. Miután megis-
merkedtem vele és a császárnéval, eldön-
töttem, hogy megajándékozom Õt egy
portréval.
- Várható, hogy újabb Marton-szobor
kerül Tapolca valamelyik közterére?
- Én mindig várom. Nem rajtam múlik.
Akarat és pénz kérdése.
- Ha Tapolcán van, megnézi-e a már kint
lévõ szobrait?
- Igen. Mindig körbejárom, megsimo-
gatom mindegyiket. Mert a bronz és a
szobor is szereti, ha simogatják, attól is
kap egy kis fényt és életet. Bár halott
anyag, de a szeretet olyan, hogy még a
szoborban is megnyilvánul. Szeretek
Tapolcán sétálni, de sajnos, alig találok
már ismerõst. Még kimondani is nehéz,
hogy 1940-tõl , azaz 64 éve Budapesten
élek, de gyakran jövök még mindig
Tapolcára, azaz haza.                   

NHE

Harminc év kiállítói, mûvészei adtak
randevút egymásnak és a látogató
közösségnek augusztus 19-én a Batsányi
János Mûvelõdési Központban.

A Visszatekintés címmel rendezett
mûvésztalálkozó vendégeit Zentai Gábor
a Batsányi János Mûvelõdési Központ
igazgatója köszöntötte, megidézve a
kezdeteket is. Szólt azokról a
mûvészekrõl, akik sajnos már nem jöhet-
tek el a találkozóra, de az emlékezet és az
alkotásaik õrzik alakjukat.

Kollátor János a kiállítók nevében
mondott köszönetet azért a sok segít-
ségért, amelyet az intézménytõl kaptak az
elmúlt évtizedek során.

Széki Patka László megnyitójában arról
is beszélt, hogy az elmúlt század utolsó
harmadában életre hívott Képzõmûvész
Kör, a megrendezett kiállítások 436 kiál-
lítónak adtak bemutatkozási lehetõséget,
amelyet közel fél millió látogató tekintett
meg. Stílusok és mûfajok sokszínûsége is
jellemzi ezt a mostani emlékezõ, memen-
tónak is beillõ kiállítást - mondta. A
Visszatekintés semmihez sem hasonlítható
közösségi élményt jelent nemcsak az
alkotóknak, de mindazoknak, akik az
elmúlt években is megtekinthettek itt egy-
egy kiállítást. Igazi szellemi lakoma ez a
tárlat, és bizonyára mindenki talál magá-
nak kedvére valót benne. A belsõ látomá-
sok és a külsõ látások szép összhangját is
megteremtõ alkotások szerzõivel való
beszélgetés pedig igazi, összetett élményt
ígér. Végezetül köszönetet mondott Zentai
Gábornak, aki a házigazda gondosságával
lelkesen és fáradhatatlanul igyekezett
megteremteni a mai kiállítás feltételeit.

A mûvelõdési központ 4 helyiségében
kiállított képek és szobrok bemutatóját a
Batsányi Táncegyüttes szólistái tették még
emlékezetesebbé.

Augusztus 14-én egyházzenei hangver-
seny szerencsés hallgatói voltunk a római
katolikus templomban. A hangverseny a
Boldog Özséb Alapítvány szervezésében,
a tapolcai Önkormányzat támogatásával
jöhetett létre.

Szerencsés egybeesés, mintegy tisztelgés
volt ez a templombúcsú elõtt: Nagybol-
dogasszony ünnepe elõestéjén. Az új orgona
ihletett mûvészre talált: Ruppert István or-
gonamûvész, a Zeneakadémia és a gyõri
Széchenyi István Egyetem orgonatanára, s
mint "Világjáró lemezek" lemezei mutatják,
világot járó mûvész. A közremûködõ Kováts
Krisztián trombitamûvész Debrecenben
végzett, de jelenleg is tovább képezi magát
Baselben trombitaszakon.

Mûsorukon Bach, Händel, Charpentier,
Vivian mûvei mellett magyar szerzõk idõ-
szerû mûvei hangzottak el.

Brassai Croner János Magnificat-ja az
ünnepi evangélium tartalmára rezonál; a
rokonát látogató Jézust hordozó Mária
öröménekét zengi: Magasztalja az én lelkem
az Urat… 

Ruppert István énekhangjával díszítette
orgonajátékát, latinul énekelve a Magnificat-
ot.

Koloss István "Szent István fantáziá"-ja
az õsi népi dallamot hol rejtve, hol fõ dal-
lamként áradón, hangnemben, ritmusban
számtalan változatot zengetve esdekelt: "Ah,
hol vagy, magyarok tündöklõ csillaga…"
Betöltötte a hangverseny hangulatát a
Boldogasszony és Szent István király
emlékének, ünnepének szelleme, áhítata.

A két hangszerre írt Vivian: Szonáta trom-
bitára és orgonára, valamint Händel: D-dúr
szvit trombitára és orgonára - mûvekben a
teljes zengésû orgona nagy testvérként mint-
egy karjára vette, lendítette a trombita fényes
hangját, hangszínben, hangerõben alkal-
mazkodva, színezve, gazdagítva egymást.

Csak szerény kifejezése volt a "telt ház"
közönségének visszatérõ vastapsa arra a
kivételes zenei élményre, amely tartósan
emlékezetünkbe, lelkünkbe vésõdött.

A számtalan hangkincset rejtõ orgona
visszavárja mûvészi megszólaltatóit
Tapolcára!               Dr. G. Takáts Gizella

Megalakulása óta az Elsõ Magyar
Látványtár minden évben felcsigázza
elvárásaimat. Minden év hozott új látni-
és átgondolni valót, ami nagyon jó volt.  

Ezért megújuló kiállításait jólesõ szellemi
izgalommal vártam. Idén is  megkaptam a
meghívót, ami meglepett. A tömegízlést
kiszolgáló mûsorvezetõ  kalauzolását ígérte
olyan szellemi és mûvészi magasságokba,
amit tõle még soha  nem tapasztaltunk.
Számítva a betelepült liberális tolongásra,
csak két nappal  késõbb néztem át az új pro-
dukciót.

A fõ kiállító térben elhelyezett lom nívót-
lansága még a várt eszmei szint  süllyedését
is felülmúlta. Hulladék, szemét,
nézõpukkasztás, esztétikai érzék  rombolása
érhetõ tetten. Viszont gondolatokat,
szomorúakat ébresztett. Milyet?  Azonnal
összegezni fogom benyomásaimat.

A nagy térrel összenyitott "Dizájn Center"
a megnyitót celebráló mûsorvezetõ  Fábry
Sándor gyûjteménye. Eljátszotta a meg-
nyitást, hiszen nem csak  kommentált,

hanem mint írják, vetkezett is. Az anyag
maga szinte páratlan a  maga összetett-
ségében. A mûvészi giccstõl a népi pornóig
minden felvonult. Az  emberi kritikátlan
butaság tárgyi dokumentumai még az edzett
nézõt is mellbe  vágják. Az éneklõ haltól a
táncolva daloló virágig, az anyáink kedvenc
porcelán nippjeitõl, a szõrös kutya képig,
szinte minden az ízléstelenséget  idézi. Idézi,
mert ez a mondanivalója a történetiségében
széles idõt átfogó, ilyen  szempontból való-
ban értékes gyûjteménynek. Ha ezt komoly
kultúrtörténész  mutatja be és nem " hepen-
ing " keretében egy show-man, akkor
feledteti az  elõzõ látványok undorát.

Az egész produkció a látnivalók érték
kontrasztjának összemosását szolgálja.
Egyétek és vegyétek, ez jár nektek. Minden
látvány egyenértékû. Nem kell a  magas
mûvészet, mert az már maga az igaz
mûvészet, amire e bélyeget  ráakasztják.
Ismerõs Duchamptól a ready-made fogalma.

Egy kiállítás nagyon hatásos, ha gondola-
tokat ébreszt. De ha azokat a  gondolatokat a

kiállítások szellemisége mindig egy
bizonyos irányba, a  nívótlanság irányába
tereli, az már gyanús. Azért, mert a gondola-
tokkal az  érzelmeket is igyekeznek abba az
irányba ferdíteni, ami már manipulálás. Azt
hiteti el, hogy az értéktelen összemosandó az
értékessel, azaz érték relativizáló  hatású.
Felemelés helyett leránt a közönségességbe.
Ugyanis nincs magyarázat,  ez szamárság, ez
értéktelen, de vigyázat, ezek értékes rajzok
Gulácsitól.

Egy verssor motoszkált-motoszkál ben-
nem. Mindenkinek ismernie kellene.  

"Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen.  S mi

a helyett, hogy törnénk fölfelé,
Unatkozunk, s hitvány madár gyanánt

posvány iszapját szopva éldegélünk."
Egyszer, évekkel ezelõtt, értékféltésbõl fel-
tettem a kérdést a Látványtárral  kapcsolat-
ban. Vajon merre fog futni a Vörös-ló?

Ma meggyõzõdésem, a szálló madarak
nyomában poroszkál.           

Dr Sáry Gyula

KULTÚRA
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Gyulaffy Napokat rendezett a Csobánc
Váráért Alapítvány augusztus 6-7-8-án. 

Szabó Lajos, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum koordinációs igazgatója ünnepi
megnyitójában a vár török korban betöltött
fontos szerepérõl, a jelen feladatairól is
szólt. 

A rendezvényen nagy sikert aratott a
lovasbandériumok és gyalogosok bevo-
nulása, de az igazi látványosságot a magyar
lovasvitézek és a török harcosok össze-
csapása jelentette - mindez korhû öltö-
zetben. 

Láthattunk még lovasbemutatót,
bajvívást, középkori fegyverek hatásbemu-
tatóját, vagy éppen a nagyhasú török basát,
aki tátott szájjal figyelte csinos háremhöl-
gyeinek hastáncát.

A hagyományteremtõ szándékkal  meg-
rendezett Gyulaffy Napok tûzijátékkal ért
véget.

Dancs István
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"...Megvan az ideje a születésnek,
és megvan az ideje a meghalásnak....

megvan az ideje a sírásnak,
és megvan az ideje a nevetésnek."  

/Prédikátor könyve 1,3, 1-4/

Nem az az élet tragédiája, hogy rövid,
hanem az, hogy gyakran csak visszate-
kintve látjuk  meg, mi az, ami valóban
fontos benne - írja Elisabeth Kübler-Ross
pszichológus, aki több  ezer haldoklót kísért
utolsó útján.

Életünk kulisszái között egy- egy jelenet-
nél hosszabban idõzünk el, néha belera-
gadunk egy-egy szerephelyzetbe, vagy
elõrefutunk a következõ felvonásba. Az is
elõfordul, hogy  dühösen leromboljuk a
színfalakat, de más darabban ugyanazt a
szerepet játszatja az élet  velünk.

Mert minden élet feladattal született a

földre. Ez a feladat jelöli ki azokat az
élethelyzeteket,  amelyen végig kell ván-
dorolnia, meg kell élnie az embernek. 

Nincs mód másokat hibáztatni,  kitérni az
életfeladat elõl, csak színházi kellékeket és
ruhát lehet váltani .És mindennek megvan
az ideje. Ha idõben és térben nincs egyen-
súlyban a sírás és a nevetés, a tanulás és
tanítás,  az öröm és a gyász, a munka és a
pihenés, a kitárulkozás és a bezárulás,
akkor újból és újból  beleütközünk a harmó-
nia, az életegyensúly megteremtésének
hibáiba.

Minden rossz egy elrontott jó.
Mert elrontjuk a munkát, ha az élet fölé

emeljük.
Mert elrontjuk a szórakozást, ha életünk

fõ céljának tekintjük.  Mert elrontjuk az
áldozatot, ha menekülünk vele az örömtõl.
Mert elrontjuk az öntudatot, ha érintetlenné

tesszük magunkat.  Mert elrontjuk az aláza-
tot, ha büszkék vagyunk rá.

Nem kapsz több olyan életet, mint ez.
Soha többé nem fogod ezt a szerepet ját-
szani, és ezt az  életet úgy átélni, ahogy ez
neked megadatott. Soha többé nem fogod a
világot úgy  megtapasztalni, mint ebben az
életben, ezek között a körülmények között,
épp ilyen módon,  ezekkel a szülõkkel,
gyerekekkel és családdal. 

Soha többé nem lesz meg épp ez a baráti
köröd. Soha többé nem fogod megtapasz-
talni a földet, minden csodájával, ebben az
idõben.  

Ne várd ki azt az utolsó pillantást a
Balatonra, az égre, a csillagokra, a föld
nedves  göröngyeire, a suhanó falevélre
vagy valakire, akit szeretsz! 

Menj, és nézd meg most!
Kiss

A Város- és Faluvédõk XXIII. Országos
Találkozójának ebben az évben három
alföldi város - Kisújszállás - Karcag -
Túrkeve - adott otthont. Az augusztus 4-
tõl 7-ig tartó találkozón részt vett dr.
Zsiray Ferenc, a tapolcai Városszépítõ
Egyesület elnöke is. A tapasztalatokról õt
kérdeztük.

- A találkozón városunkat hárman
képviseltük. Tóth József -, aki a Podma-
niczky-díj átvételén túl elõadást is tartott a
nálunk történõ értékvédelemrõl -, valamint
Illés Mária titkár. A sokszínû programok
mellett tartalmas elõadásokról, fórumokról
is gondoskodtak a házigazdák.  Míg a
kisújszállásiak a Nagykunság népi
kultúrájáról, addig a túrkeveiek az
egyesületekben folyó ifjúsági munkáról, az
alföldi mezõvárosok életérõl, településszer-
kezetérõl szóló elõadásoknak adtak teret. 

- A találkozón tapasztaltakat miként
tudja hasznosítani a gyakorlatban?

- Nagyon fontos feladatnak fogom tekin-
teni az ifjúság megszólítását. Ahhoz azon-
ban, hogy a helyi értékvédelembe a fiatal-
ság is bekapcsolódjon, szükség van az
iskolák segítségére is. Már fel is vettük
velük a kapcsolatot. 

- Hol lesz a következõ találkozó?
- A Városvédõ vándorbotot, azaz a

következõ találkozó szervezési jogát
Sümeg kapta meg. 

NHE

Szõllõsi Pált - településünk térfelü-
gyelõjét kérdeztük nyári tapasztalatai-
ról, észrevételeirõl.

- A városunkba látogató turisták száma
évrõl-évre nõ. Örömmel hallom elismerõ
szavaikat a dinamikusan fejlõdõ, virágos
Tapolcáról, az itt élõk vendégszeretetérõl és
a csodálatos természeti környezetrõl.
Munkám során azonban szomorúan tapasz-

talom azt is, hogy egyes tapolcai polgárok -
különösen a fiatalabb korosztályhoz tar-
tozók - értékeinket semmibe véve rongál-
nak, garázdálkodnak, viselkedésük kíván-
nivalót hagy maga után. 

Ellenük csak közösen tudunk fellépni. 
Ezúton is kérek minden helyi lakost,

hogy segítse óvni, védeni csodálatos kis
városunkat.

CIVILTÉR

A hónap kérdése

Gondot okoz-e az iskola-
kezdés?

- Manapság komoly anyagi von-
zata van egy gyermek beiskolá-
zásának. Évrõl-évre drágábbak a
szükséges tankönyvek és isko-
laszerek. Leányom középfokú
oktatási intézményben kezd szep-
temberben, így még inkább hat-
ványozódnak a kiadások.

KÉRDÉSEK TERE

- Az iskolakezdésre mint sokan, mi is
folyamatosan készülünk. Már megvá-
sároltuk az írószereket, füzeteket és
egyéb szükséges apróságot. Nagycsa-
ládos lévén a tankönyveket szeren-
csére ingyen kapjuk. Természetesen
így is komoly összegeket emészt föl
egy gyermek taníttatása, nem is
beszélve arról, ha több iskolás korú is
van a családban.

- Véleményem szerint minden
szülõnek komoly fejfájást okoz a
tanévkezdés. A könyveken kívül
az iskolák által elõírt ruházat és
egyéb taneszköz beszerzése is sok
utánjárást igényel. Az anyagi mel-
lett ez jelentõs idegi megterhelést
is jelent.

Lajkó Sándorné Vizeli Józsefné Bajcsyné Csala Magdolna

(DI)

Füveskönyvem lapjai 5.

Helyi értékek
Gratulálunk!

Tóth József, a Városszépítõk
Egyesületének tiszteletbeli elnöke a
Város- és Faluvédõk XXIII. Országos
Találkozóján, Kisújszálláson vette át a
Podmaniczky-díjat.

A több évtizedes áldozatos és önzetlen
munkáért kapott elismeréshez gra-
tulálunk mi is.

Vissza a középkorba - a végvár megmentéséért Vegyesek a tapasztalatok

Tapolca sokat tesz azért, hogy az idelátogatók is jól érezzék magunkat

Fotó: N. Horváth



Augusztus elsõ hete Anyatejjel Világhét.
Ilyenkor világszerte megemlékeznek az
anyatej, a szoptatás jelentõségérõl.

Ennek jegyében - bár kissé korábbi
idõpontban - szervezték meg az Anyatejes

napot a Batsányi utcai Csecsemõ Tanács-
adó védõnõi.

Azokat a kismamákat látták vendégül
ezen a napon, akik sokáig tudták szoptatni
csecsemõiket. Az a tapasztalat, hogy az

utóbbi idõben Tapolcán is egyre
szívesebben szoptatnak az anyukák. A ren-
dezvény elején Dr. Rövid Klára beszélt az
anyatej fontosságáról. Ezt követõen Dr.
Csóka Cecília gyermekfogorvos elõadását
hallgathatták az anyukák a minden korban
aktuális problémák megelõzésérõl.

Ezután következett a rendezvény fény-
pontja.

A védõnõk virággal és kis ajándékcso-
maggal köszöntötték a szoptató anyukákat.

A rendezvényen részt vettek még
várandós anyukák is, akik hasznos informá-
ciókkal gazdagodtak, õk sem mentek haza
üres kézzel.

A rendezvény kötetlen beszélgetéssel
folytatódott. Szoptatási és babaápolási ter-
mékek kiállítását is megtekinthették a
résztvevõk.

A támogatóknak köszönhetõen gyü-
mölccsel, üdítõvel, süteménnyel vendé-
gelték meg a résztvevõ kisgyermekeket és
anyukákat.

Végezetül olyan - egészséges életmóddal
kapcsolatos - tesztet tölthettek ki az anyu-
kák, amellyel hasznos tárgyakat nyerhettek.

A zene és a tánc egymástól válhatatlan,
egymást erõsítõ mûvészeti ág - derült ki
abból az elõadásból is, amelyet Koncert
és tánc címmel tartottak augusztus 3-án a
Városi Mûvelõdési Központban.

Brahms C-dúr zongoratriója Somogyi
Hajnalka zongora-, Vásárhelyi Melinda
hegedû, valamint Molnár Tibor gordonka
játékán keresztül csendült fel. A balettet
szeretõk pedig Dányi Viktória és Molnár
Csaba táncában gyönyörködhettek.

A szép számú közönség hálás tapssal
jutalmazta az est fellépõit.

Balázsné Kiss Éva önkormányzati tag
képviselte Tapolca városát július 31-én
a Zabola társközségében, Szõcsén
felállított székelykapu ünnepélyes
átadásán.

Mint a képviselõasszonytól is megtud-
tuk, a Zabola melletti Szõcse olyan ma-
gyarlakta település, amelynek lakói belsõ
szükségletbõl, a székelykapu állításával is
hitet akartak tenni magyarságuk mellett.

A tapolcaiak egyszer csak arra ébred-
tek, hogy kedves Gabriellájuk már
nem tûnõdik, hanem éppen eltûnt a
Kistó partjáról. 

Bizony, a szeszes tettesek talicskán
tolták el a kidöntött szobrot, vasfûrésszel
akarták lenyakazni, de nem bírtak a béke-
beli bronzzal, meg aztán nem azért vitték
el, hogy erõiket megfeszítve dolgozzanak
is vele. Az persze nem jutott eszükbe,
hogy visszavigyék, de az igen, hogy
egyik haragosukra rákenjék épületes tet-
tüket. 

Még némi áldozattól sem riadtak visz-
sza. Nosza, elszállították Badacsony-
tomajra, és elrejtették haragosuk háza
közelében. Majd nyomban elmentek a

rendõrségre, és bemártották a szobor
ellopásával. A feljelentéssel csak egy
nappal odázták el az ügy tisztázását. A
rendõrség rövidesen fényt derített a fon-
dorlatos tettre és a nem éppen irodalom-
barát testvérpár a rács mögé került.
(Három éve szabadultak…) Az országos
visszhangot és nagy felháborodást
kiváltó bûnügy lezárása után a kisebb
sérüléseket elszenvedett szobor vissza-
került eredeti helyére. A város önkor-
mányzata pedig visszamondta a szobor
újraöntésére feladott megrendelését.
Mert - és ezt õszinte büszkeséggel mon-
dom, - a Testület egyöntetûen úgy vélte,
hogy a Gabriella-szobornak ott kell állnia
a megszokott helyén. A hiányába való

belenyugvás nem egyeztethetõ össze
Tapolca kívánatos szellemiségével. A
galád tett után éppen két hónappal, 1997.
július 7-én a szobor visszahelyezése
alkalmából bensõséges ünnepélyre került
sor, ahol Kis tapolcai szobor szimultán
címmel Németh István Péter mondta el
magvas gondolatait.

Azóta a szobor szeretni való nyu-
galmával ismét ott áll a Kistó partján.
Körülötte megújult a park, örülünk neki.
Örülünk neki, mert ismét látni körülötte
bújócskázó gyerekeket, vidám zsivajú
diákcsoportokat, sejtelmes szerelmes-
párokat, és hajlott hátú, párás szemû
idõseket is…

Kertész Károly

Szólj, síp, szólj!…
Nem lehetsz olyan nagy, hogy ne tanul-

hatnál a legkisebbtõl. Milyen sokra vihet-
tem volna! - sóhajt fel némely ember,
akinek reményeit letörte egy tragédia,
történelmi események, zord körülmények.
Nem lett nagy ember. 

De ki a NAGY? A tudós, a hatalmas, a
gazdag? - A tudós tudásának is megvan-
nak a határai, a hatalmasnak óriási a
felelõssége, a gazdag vagyonának rabja
lehet. A nagysághoz nehéz út vezet: tehet-
ség, kitartó munka, sok, nagy áldozat. Akit
csak a szerencse, kedvezõ körülmények
emelnek fel, az legfeljebb szerencselovag,
nem nagy ember, s így a tudás beképzelt-
té, a hatalom diktátorrá, a gazdagság
önzõvé teheti. A NAGY EMBER szerény,
önzetlen, emberséges.

Ott légy nagy, ahol vagy!
Dr. G.T G.
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MAGAZIN

SZABADIDÕ

Természetesen - anyatejjel

Koncert és tánc

Erdélyi üzenet

Batsányiné Baumberg Gabriella tapolcai szobrának krónikája 
(Befejezõ rész)

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes:
1. Például a Weddell ezeknek egyike.
14. A látványosságok, a külföldi utak
kalauzai.
16. Az Isar mellékfolyója Bajorországban.
17. A német gépkocsik betûjele.
18. Nyaraló, házacska.
19. A sakkjátékban döntetlen.
21. Majdnem a tied!
22. Rendkívüli, szabályon kívül esõ, latin
kifejezéssel: …..is.
24. Nagyon gyorsan rajtol. 
26. Rangjelzõ elõszócska.
27. A görög templom oldalán a keskeny
falak homlokképe.
28. Egy emlõs nemrég született kicsinye.
31. Nem egészen normális!
33. Hordja a méh a virágport.
34. Mária beceneve.
35. Pimaszul viselkedik.
37. Ismert TV-s személyiség, ….. Nóra.
38. Csendben kizár!
39. Tiltás nyomósítására, fokozására
használt szó.
40. A hangskála elsõ szava.
41. Részben ezt!
42. Külföldre utaztató Tours Irodák ked-
velt üdülõhelye Görögországban.
46. Vérszállító!
47. Vég nélkül érzõ!
48. Jó zene egynemûi!
49. Közelre mutató szó.
50. Egyik benzinkutas cég.

52. Amit a hidak alatt vezetnek át egyik
városrészbõl a másikba.
54. Horvátország fõvárosa, saját
nyelvükön.
55. Szabadba járó, s abban
gyönyörködõ turista.
59. … et toi, enyém és tied.
60. Német jég.
61. Autósiskola.
62. Nulla.
63. Pop…, popmûvészet.
64. A zubbony eleje!
65. Feleségünk, férjünk testvére.
Függõleges:
1. Még zsenge, ifjú.
2. Ügyintézõ, ügykezelõ.
3. Levágja.
4. Páratlanul kegyeletes!
5. ….en, tanulni, németül.
6. Kordillerák Dél-Amerikában.
7. Névközép nélkül!
8. A delineavit, metszeteken elõforduló
szónak a rövidítése.
9. A dolgozók érdekképviseleti szerve.
10. Több zekin.
11. Itt az elején!
12. Kallimachosz, Platon, Arisztotelész
stb.
13. Földmûvelõ eszköz.
15. Bulgária szent helye, gyönyörû ide-
genforgalmi látványosság.
20. Spanyol fõváros.
23. Igen jóra, kitûnõre, ……. sikerült.

25. Testileg, …….. felkészült, mindenre
kész.
29. Lövést irányzó.
30. Majdnem mindent kiad!
32. "A" tönk szélén álló tejipari Rt.
36. Érzelmileg leüt a más kezérõl.
37. Ülõalkalmatosság.
42. Németül munka.
43. Ilyen virág is van. Nem szép.
44. Híres olasz hegedûkészítõ család.
45. A had.
51. Bártulajdonos, rövidebben, keverve.
53. Hatalmi vég!
56. A ló kedvence.
57. A bór vegyjele.
58. Azóta vég nélkül!
59. E napon.
65. A kén vegyjele.

Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!

A júliusi helyes megfejtés: Vízsz.: 14.
Helybenhagyás, 36. Hamvazószerda, 61.
Huza-vona Függ.: 10. Higroszkópikus,
12. Eniklópédia, 15. Elpanamáz.

Nyertesünk: Tóth Ferencné, 8300
Tapolca, Ley u. 8.

A könyvjutalmat a Fõtéri  Könyvesbolt
ajánlotta fel. A nyeremény személyesen
ott átvehetõ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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16 17 18 19 20
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31 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

Jelenleg a csecsemõk több mint a fele fél éves kor után is kap anyatejet
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Fodor Renáta az idei felnõtt vívó EB-on a
magyar csapat tagjaként ezüstérmet
szerzett. 

Azt mondja, hogy nagyon eltökélten uta-
zott erre az Európa Bajnokságra, mert az
elmúlt évben sokszor volt mélyponton, nem
ment neki a vívás. A csapattagságot is csak
az utolsó pillanatban vívta ki magának.
Egyéniben a legjobb 32-ig jutott - bár na-
gyon szeretett volna elõbbre végezni - a
csapat ezüst viszont kárpótolta mindenért. 

Mert nehéz a "nagyok árnyékában"
vívni. A hazai felnõtt nõi mezõny nagyon
erõs és eredményes - gondoljunk csak Nagy
Tímea második egyéni olimpiai aranyér-
mére. Ugyanakkor örül, hogy évekig a
közelükben és velük vívhatott, hiszen
rengeteget tanult tõlük.

1992-ben kezdett el vívni Baksai
Antalnál. Olyan társai voltak, mint Donászi
Franciska, Bertók Ágnes, Juhász Ági,

Barka Anasztázia, Kovács Kriszta, akikkel
akkoriban mindig végigverték a hazai
korosztályos élmezõnyt. Mára már csak õ
maradt a csapatból. Azt mondja azért, mert
mindig szorgalmas és kitartó volt. Ezért
tudott nyerni junior VK versenyt, ezért
indulhatott a junior VB-okon, s mert a ta-
nulást is mindig fontosnak tartotta, Kínában
és Koreában az Universiádékon. Ez utóbbi
két verseny minden tekintetben élete
meghatározó élménye marad. De a legked-
vesebb emléke ez idáig az a dijoni világku-
pa gyõzelme, ahol életében elõször neki
szólt a magyar Himnusz. - Beleborzongtam
- mondja.

Sokat köszönhet edzõinek és szüleinek,
akik mindig mellette álltak és segítették,
amikor mélypontok voltak életében. Sokat
köszönhet Szalay Gyöngyinek, aki -,
amikor még együtt vívtak - hasznos taná-
csaival nagyon sokat segített neki. Ezért és
fõleg eredményei alapján õt tekinti pél-
daképének.

Úgy érzi, hogy az olimpia után a nagyok
befejezik versenyzõi pályafutásukat. Nem
tart a nemzetközi mezõnytõl, mert
edzõjének Borosné Eitner Kingának
köszönhetõen már kadettként is vívhatott a
felnõtt világkupákon. Ott mindig figyelem-
mel kísérte a felnõttek asszóit, mert szerette
volna apró titkaikat ellesni és megtanulni.

A nemzetközi mezõnyben az oroszokkal,
az észtekkel és az olaszokkal szeret, a fran-
ciák ellen viszont nem szeret vívni. 

Hogy meddig vív még? A 2008-as
olimpiáig mindenképpen. Fiatal csapatuk jó
közösséget alkot, kedvelik és tisztelik
egymást, és ez alapja lehet egy további,
eredményes nemzetközi szereplésnek is.
Bár tudja, hogy a nagyok eredményeit
nagyon nehéz lesz még megközelíteni is.

K. Lelkes Katalin

E rovatunkban Tapolca ifjú sportolóit
kívánjuk bemutatni, azokat a fiatalokat,
akik az elkövetkezendõ években -, ha
fejlõdésük töretlen marad - hírnevet
szerezhetnek városunknak. 

10 éves "igazi hölgy", kiváló tanuló, a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákja, a
Városi Sakk Klub erõssége. 4 éve az iskolai
hirdetésre figyelt fel, és úgy döntött, meg-
próbálja - elsõ edzõje Heiligermann Gábor
volt, most Kosztolánczy Gyula foglalkozik
vele -  és maradt, mert nagyon megtetszett
neki a játék. Azt mondja, õt a sakkozás nyu-
godttá teszi, foglalkoztatja az agyát,
fejleszti a gondolkodását. Heti 2-3 edzésen
vesz részt, de mellette marad ideje olvasni,
(legkedvesebb könyve a Két Lotti),
énekkarra, és matematika szakkörre járni.
Kedvenc tantárgyai az angol, a
számítástechnika és az irodalom. Hogy
mozogjon is, szívesen kézilabdázik. A
nagyszüleitõl kapott szövõkeretén a bará-
tainak, a rokonainak táskát, sálat, terítõt és
szõnyeget szõ. 

Szeretne jó sakkozó lenni, méltó a híres
tapolcai elõdökhöz. Példaképe az olimpiai
és világbajnok Polgár Zsuzsa, akinek min-
den partiját élvezi, és szívesen elemzi.

Legjobb eredményének a 2003-ban csa-
patban országos 2. és 2004-ben a megyei
diákolimpián a korosztályában szerzett

egyéni bajnoki címét tartja. 
Célja, hogy majdan  felnõve korosztálya

legjobb 10 sakkozója közé kerüljön, elõször
itthon, késõbb Európában és a világon.
Gratulálunk Virág! További sikereket, jó
eredményeket kívánunk, és hogy valóra
váljanak álmaid a sportban és a magánéle-
tedben egyaránt. 

K. Lelkes Katalin

A már komoly hagyományokkal ren-
delkezõ Dr. Papp Pál-Csermák József
Nemzetközi Atlétikai Emlékverseny
augusztus 14-én került megrendezésre a
Városi Sporttelepen.

- Immár tradíció, hogy az emlékverseny
megnyitójával kezdetét veszi a Tapolcai
Ünnepi Napok rendezvénysorozata - kezdte
beszédét a Kistó partján elhelyezett emlék-
táblák elõtt Závori László önkormányzati
képviselõ, majd elmondta, hogy az olimpiai
játékok miatt hozták egy héttel elõbbre a
küzdelmeket. Köszöntötte a díszvendé-
geket, köztük Dr. Papp Pál és Csermák
József családjának tagjait, valamint neves
kalapácsvetõinket és a szakvezetõket.
Örömének adott hangot, hogy megvalósult
a nemzetközi szabványnak is megfelelõ
dobóhely.

Dr. Nádori László, a sporttudományok
doktora emlékezõ beszédében elismerõen
szólt a verseny névadói emlékének
ápolásáról. A történeti események fel-
sorolása után kiemelte: - Célul tûztük ki,
hogy népszerûsítjük a dobóatlétikát, ezen
belül a kalapácsvetést. Ehhez járul hozzá
nagymértékben a már hagyományos tapol-
cai verseny is.

A méltató szavak után az emléktáblák
koszorúzása következett, majd a Városi
Sporttelepen kezdetét vette a nemes versen-
gés.

Az atlétikai emlékverseny végered-
ménye:

14 kategóriában 96 sportoló indult, a
viadal nemzetközi jellegérõl kuwaiti és
ausztrál kalapácsvetõk gondoskodtak. A
gyõztesek:

Gyermek fiú: Fazekas Martin (Dobó SE)
39.62 m; Serdülõ fiú- 13 éves: Szabó
Dániel  (Dobó SE) 58.10 m; Serdülõ fiú- 14
éves: Óbis József  (Pápai SE) 48.24 m;
Serdülõ fiú- 15 éves: Tálos Norbert ((Pápai
SE) 65.53 m; Ifjúsági férfi: Németh Kristóf
(Dobó SE) 78.00 m; Junior férfi: Zsebe
Attila  (VEDAC) 63.58 m;Felnõtt férfi: Ali
Zankawi (Kuwait) 74.88 m;Gyermek leány:
Vince Petronella (Dobó SE) 50.51 m;
Serdülõ leány- 13 éves: Móricz Julianna
(Dobó SE) 34.15 m; Serdülõ leány- 14
éves: Németh Eszter (Dobó SE) 56.24 m;
Serdülõ leány- 15 éves: : Németh Nóra
(Dobó SE) 49.48 m; Ifjúsági nõi: Iván Ivett
(Dobó SE) 55.55 m; Junior nõi: Nickl
Vanda (Dobó SE) 60.44 m; Felnõtt nõi:
Bronwyn Eagles (Ausztrália) 63.29 m

Kiss Károly, a versenybíróság elnöke
szerint a verseny jól elõkészített pályán,
ideális idõben került megrendezésre.  A
küzdelmek folyamán - mivel óvás nem
történt - az eredmények hitelesítésre alkal-
masak.

Dancs István

Benépesült a Hotel Pelion konferencia-
terme augusztus 14-e és 17-e között. Itt
rendezték meg hagyományteremtõ
szándékkal a Pelion Nemzetközi Nyílt
Egyéni Sakkverseny küzdelmeit.

Szombat délután a zsúfolásig megtelt
teremben dr. Zsiray Ferenc, a Tapolca
Rockwool VSE elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket, majd elmondta, hogy városunk
nemcsak a természeti értékei, hanem a
szellemisége miatt is vonzó, amibe a
kultúrája, mûvészete mellett, természetesen
a sportélete is beletartozik. Külön kiemelte
a küzdelmek színhelyét, amely eddig is
több, rangos kulturális rendezvénynek adott
otthont.

Ambrus Zoltán, a Magyar Sakkszövetség
fõtitkára megnyitó beszédébõl sakk-
történelmi áttekintést kaphattunk. Majd
hangsúlyozta, hogy az 1969-ben alakult
helyi egyesület sok neves sakkozót nevelt
ki, mint pl.: Kovács Mártát, Mádl Ildikót,
vagy Lakos Nikolettet.

Örömmel hallottuk, hogy Tapolca fontos
szerepet töltött és tölt be jelenleg is az
ország sakkéletének vérkeringésében.

Mivel délelõtt a rendezvénycsarnokban

már megtörtént a sorsolás, így kezdetét
vehette a hétfordulós, svájci rendszerben
zajló sakktorna, amelyre 68 sportoló ült
asztalhoz - köztük öt nemzetközi mester,
hét FIDE-mester, valamint 41 FIDE
élõpontszámmal rendelkezõ sakkozó. A
megmérettetésen a hazaiakon kívül öt
olasz, egy-egy orosz és román versenyzõ
indult.

A rendezvény nívóját emelte az augusz-
tus 14-én este 20 órától Portisch Ferenc
nemzetközi mester által tartott sakkszi-
multán is.

Augusztus 17-én, kedden este Pokorádi
Sándor, a sakkversenynek otthont adó
Huguest Hotel Pelion igazgatója adta át a
díjakat a helyezett sportolóknak.

A rangos tornát végül Reiss Tibor nyerte
Pásztor Ferenc elõtt, mindketten 5.5 pontot
szereztek. 3-12. helyezettek teljesítménye 5
pontra volt elég. Név szerint: 3. Galyas
Miklós, 4. Portisch Ferenc, 5. Zimmermann
Yuri (RUS), 6. Martini Balázs, 7. Sulyok
Sándor, 8. Párkányi Attila, 9. Széll Lajos,
10. Korpics Zsolt, 11. Bálint András, 12.
Szitás Gábor.

Dancs István

Kellett már ez a siker…

Tehetségeink
Tatai Virág sakkozó

Sokaknak már csak Molnár Ferenc A Pál
utcai fiúk címû regényébõl ismert a
grund fogalma. 

A Városi Rendezvénycsarnok második
alkalommal hívta a Grundfoci Kupáért
azokat a baráti társaságokat, azokat a fia-
talokat, akikben még él a grundszellem és a
focicsapatukba nemcsak 14 éven aluli

gyerekeket, de lányokat is bevesznek a
szórakozás, a buli kedvéért. 

14 csapat nevezett a nagy érdeklõdés
közepette zajló versengésre.

Végeredmény:
I. helyezett Egry utca; II. helyezett

Premier SE; III. helyezett Káptalantóti
Rózsadomb és a Ketrec lett.

Tapolcán játszik a FOTEX
Szeptember 15-én a Városi Rendezvénycsarnok lesz a helyszíne a FOTEX KC
Veszprém - Celje Pivovarna Lasko barátságos kézilabda-mérkõzésnek. 

A jegyek-elõvételben szeptember 1-jétõl a csarnokban, a Városi Moziban és a
Tourinform Irodába válthatók.

Az ülõhelyek ára 1500 - 1200 Ft, az állóhelyeké pedig 900 Ft.

Tiszteletadás és nemes versengés

Négy nap a sakk jegyében

A grund újra él!



Jegyrendelés: 87/510-176

Szeptember

2-tól 4-ig 19 óra
Idõzavarban (out of time)

Színes amerikai thriller (114 perc).
7-én 19 óra

Wilbur öngyilkos akar lenni
Színes angol-dán-svéd film (105 perc).

8-án 19 óra
Vágta (seabiscuit)

Színes amerikai film (141 perc).
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A Tapolcai Ünnepi Napok ren-
dezvényei közül jól választottak azok,
akik augusztus 19- én este a Tópartra
látogattak. 

A VI. Cigány és Német Nemzetiségi

Nap alkalmából rendezett mûsorban
elsõként a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részérõl Kertész Éva alel-
nök mondott ünnepi beszédet, hangsú-
lyozva, hogy  a cigányságnak az elmúlt

idõszakban számtalan megpróbáltatásban
volt része. Mostanra  lényegesen javult a
helyzet, de még mindig  vannak meg-
oldásra váró feladatok.

Rövid szünet után következett a ma-
gyarországi németek Himnusza - harso-
nára áthangszerelve - Molnár Zsolt
elõadásában. 

Ezt követõen a tapolcai Német Kisebb-
ségi Önkormányzat nevében Molnár
Attila elnök köszöntötte a jelenlévõket,
majd átadta a szót Dr. Albert Vendelnek,
az Országos Német Kisebbségi Önkor-
mányzat tagjának, aki beszédében
kiemelte a németek szerepét a magyar
történelemben. Szólt arról is, hogy amíg
él a nemzeti nyelv, addig él a nemzeti
kultúra, és élni fog vele együtt a
nemzetiségi kultúra is.

Az elkövetkezendõ közel egy órában a
közönség a Magyar Tenger Tánc-
együttes és a Bakonyjákói Néptánccso-
port mûsorát, valamint Molnár Zsolt har-
sonajátékát élvezhette.                             

Dancs István

A Tapolcai Nyár 2004. évi víziszínpadi
rendezvényeinek egyik jól sikerült
eseménye volt az augusztus 15-ei
Tihanyi Tóth Vándorszínpad operett-
estje.

A rendezvény szereplõi csak megerõ-
sítették a hálás közönségben: ha értõ
tolmácsolásban és mûvészi alázattal
közvetítik a mûfajt, akkor évtizedek
múlva is lesz közönségük.

Nemzetiségi Nap 2004

Operett volt,
van és lesz

Bizonyára sokaknak feltûnt és kedvére
való, hogy szép kivitelû és hasznos
információkat tartalmazó, a gyalo-
gosok útbaigazítását segítõ táblák
kerültek ki a város különbözõ pont-
jaira. 

Mint Hársfalvi Józseftõl, a Vagyon-
gazdálkodási és Mûszaki Iroda vezetõ-
jétõl megtudtuk, a 3 millió forintos költ-
séggel készíttetett táblarendszert jövõre
követi az autósokat útbaizgaító és az
intézményekrõl készített tájékoztatók
kihelyezése is.                               NHE

A gyalogosokat
segítik

Szeptember közepén már új,
megszépült külsõvel várja a kicsiket az
óvoda. 

A 4,5 millió forintos felújítás során
nemcsak a homlokzat javítására és fes-
tésére kerül sor, de a tetõ is új lesz.
Speciális technikával a már meglévõ
palafedésre ragasztanak bitumenes
lemezfedést.

Megújul a 
kertvárosi óvoda

Régi, kedves ismerõst köszönthetnek új helyen a tapolcaiak és az idelátogatók.
A Deák Ferenc utca egyik belsõ udvarából a tóra nézõ királylány mostantól a Fõ tér

forgatagát figyeli.

Új helyen a Kis királylány

TVSE Természetjáró
Szakosztályának 

szeptember havi túrája

4-én Balatonalmádi - Balatonfüred
(Balatoni kék-túra)

11-én Kislõd - Kab-hegy -
Nagyvázsony (Országos kék-túra)

18-én Szentantalfa (Megyei szakosztá-
ly találkozó)

25-én Csík Ferenc Emléktúra 30-25-
10-5 km. (Teljesítménytúra - Gyenesdiás)

Fotó: N. Horváth

A VÁROSI MOZI
MÛSORA

Lisztes Sándor és a Tûzrózsák Táncegyüttes látványos mûsort adott

Tihanyi Tóth László és társulata már
visszatérõ vendég a Víziszínpadon


