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A TARTALOMBÓL

Térségi iroda Tapolcán
Dr. Nagy Sándor, a Miniszterelnöki

Hivatal államtitkára is részt vett annak az
új térségi irodának az avatásán, amely a
Belvárosi Irodaházban kapott helyet. 

A február 13-án átadott kistérségi
koordinációs bázis pályázati támogatás-
sal létesült. 

(Írásunk a 3. oldalon A jövõ helyben
van címmel.)

Új kihívások
Iránytû az Európai Unió közigaz-

gatásához címmel szervezett Tapolca
Város Önkormányzata tájékoztatót és
vitafórumot február 20-án a Városi
Mûvelõdési Központban. 

A résztvevõk szakemberek útmutatásá-
val kaptak képet a magyar közigazgatásra
váró uniós feladatokról.

(Folytatás Lehetõségek és források
címmel a 3. oldalon.)

Zongoraavató
Jeles ünnep volt nemrég a Járdányi Pál

Zeneiskola hangversenytermében. Az
újonnan vásárolt FÖRSTER zongorát
Bogányi Gergely Liszt-díjas mûvész
avatta fel. Játéka ismét elbûvölte a tapol-
cai közönséget. 

(Írásunk a 6. oldalon Variációk egy
témára címmel.)

Óriási siker, dupla öv
Nagy “Csonttörõ” János megvédte kisvilágbajnoki címét

Felemelõ pillanatok

Nagyszabású ökölvívógálát rendezett a
Felix-Promotion február 21-én a Városi
Rendezvénycsarnokban. A közönség a hat
elõmérközés és a Megasztár döntõseinek
sikeres mûsora után nagy érdeklõdéssel

várta az est fõattrakcióját, Nagy
“Csonttörõ” János meccsét a bolgár Kirkor
Kirkorov ellen. A ringben zajló események
nem okoztak csalódást. A tizenkét menetes,
izgalmas és nagyon sportszerû játék

végeredményeként Nagy János egyesítette
a WBA és a WBO profi ökölvívó-szervezet
kisvilágbajnoki címeit. 

(Összeállításunk a 10. oldalon Dupla
vagy semmi... címmel.)

A Dupla vagy semmi elnevezésû profi ökölvívógálán a magyar fiú egyhangú pontozással gyõzött

Lánykoszorú a szalagavatón

Balczó András titkai
Az Életértékek Alapítvány

meghívásának eleget téve
február 12-én az öttusa olim-
piai bajnok Balczó András tar-
tott elõadást a Városi Mûve-
lõdési Központban. 

A bölcs humorral, egyszerû
mondatokkal megfogalmazott val-
lomás segítségével egy olyan
ember képe bontakozott ki a kö-
zönség elõtt, akinél a szavak és a
tettek összhangban vannak.

(Írásunk a 3. oldalon A külde-
téses ember címmel.)

A Batsányi János
Gimnázium február
7-én tartotta szalag-
avató ünnepségét a
Városi Rendezvény-
csarnokban. 

A szalagfeltûzés után
száztizennyolc végzõs
hallgató tánccal köszön-
tötte a jelenlévõket. A
meghatott felnõttek
büszkén tekintettek a
fiatalokra. 

(Írásunk a 9. oldalon
A felnõttkor... címmel.)

A tapolcai Tóth Veronika öt millió embernek énekelte a Himnuszt. 

(Írásunk a 9. oldalon Itthon önmagam adhatom címmel.)

Fotó: N. Horváth

Fotó: Fodor József



A Képviselõ-testület február 19-én
rendkívüli nyilvános ülést tartott.  

Napirendi pontjai között a Pénzügyi
Bizottságban bekövetkezett változás és
az ennek következtében szükséges
Szervezeti és Mûködési Szabályzat
módosítás szerepelt. Lengyel József
képviselõ Pénzügyi Bizottsági tagsá-
gáról való lemondását a Testület - meg-
köszönve eddigi munkáját - tudomásul
vette és elfogadta. Ezzel egyidejûleg új
tagnak Bognár Ferenc képviselõt
választotta meg. 

A lakásfenntartási támogatásról

FELHÍVÁS!
Tisztelt Tapolcaiak!

Mindannyiunk jövõje érdekében tisztelettel kérem Tapolca valamennyi polgárát, hogy
az egyre növekvõ, elhatalmasodó méretû illegális városi, városkörnyéki szemételhe-
lyezés, lerakás megszüntetése érdekében legyenek segítségemre, közösen akadályozzuk
meg környezetünk károsítását, szennyezését.

A Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Mûszaki Irodájának munkatársai
munkaidõben az 511-150, 511-154 hívószámú telefonokon köszönettel fogadják bejelen-
téseiket, amelyeket írásban is megtehetnek.

A város bel- és külterületeit rendszeresen ellenõrizzük, az elkövetõket a vonatkozó
jogszabályok szigorú alkalmazásával büntetjük meg.

Ács János polgármester

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. Tel.:
321-721, 510-444, 511-150, 510-443

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

Polgármesteri referens:
Dr. Kancsal Károlyné 510-120

Önkormányzati irodavezetõ:
Lukács Ágnes 511-162

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 321-721

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

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Tervek - teljesítések - célok - feladatok
Ács János polgármester tájékoztatója a várost érintõ kérdésekrõl

A Képviselõ-testület a február 10-ei
ülésén módosította a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló ren-
deletét, amelynek értelmében változott a
lakásfenntartási támogatás rendszere is.
A változásról Décseyné Raposa Máriát, az
Általános Igazgatási Iroda vezetõjét
kérdeztük:
- A szociális törvény alapjaiban nem válto-
zott, bár a költségvetési törvény most
módosította. Ezért módosult a mi lakás-
fenntartási támogatásunk milyensége is.
Van egy úgynevezett normatív jog és egy
méltányossági jog. A törvény meghatározza
az elõbbit, a méltányossági jogot pedig a
Képviselõ-testület. Ennek feltételrendszerét
is kidolgozta. Alapvetõ változás nincs a
hozzájutás lehetõségében, de a Testület
emelte a lakásfenntartási kiadásként elszá-
molható költségeket. Költségként elismer-

hetõ: lakáscélú pénzintézeti költség, lakbér,
albérleti díj, vízdíj (6 havi igazolással),
áramdíj. 
- Ki kaphat lakásfenntartási támogatást?
- Az önkormányzat annak a személynek
nyújthat, akinek a háztartásában együtt élõ
személyek a Tapolcán elismert minimális
lakásnagyságot és minõséget meg nem ha-
ladó lakásban, vagy nem lakás céljára szol-
gáló helyiségben élnek, és a háztartásban az
egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át. Lényeges
változás a mostani rendelet módosításnál az
egyedülálló szülõk pozitív irányú
megkülönböztetése. Ez azt jelenti, hogy
nála az egy fõre jutó jövedelmi értékhatár
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
össze-gének 200%-áig terjed. 
- Mennyien veszik igénybe a támogatá-

sokat?
- Átlagos szinten 100-150-200 család él
ezzel a lehetõséggel. Fûtési idõszakban
nagyon megemelkedik a kérelmek száma.
Lakásfenntartási és fûtési támogatás
ugyanazon lakásra nem állapítható meg. 
- Meddig kaphat valaki támogatást?
- Lakásfenntartási támogatás maximum egy
évre, fûtési támogatás maximum 6 hónapra
állapítható meg.
- Él még a természetbeni juttatás? A
tüzelõvásárlás és annak házhoz szállítás?
- Igen, de nem minden esetben élünk vele.
Csak olyan esetben alkalmazzuk, amikor az
illetõ önmaga nem tudná megoldani, nincs
segítsége, vagy, nem látjuk biztosítva, hogy
a kapott pénzbõl tüzelõ lesz. 

N. Horváth Erzsébet

A Balatonért egy valós Balaton régió
jöjjön létre.

- A közelmúltban részt vettem a Gazdasági-
és Közlekedési Minisztérium, a
Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztéri-
um, valamint a Balatoni Fejlesztési Tanács
által szervezett, a Balatonról szóló konfe-
rencián. A konferencia résztvevõinek leg-
fontosabb döntése az volt, hogy mindent el
kell követni azért, hogy a vele kapcsolatos
fejlesztési pénzek egy helyre kerüljenek,
hogy érte egy valós Balaton régió jöjjön
létre, és ebben a Balatoni Fejlesztési Tanács
koordinálja a pénzek elosztási módszerét. A
tanácskozáson több polgármester megfo-
galmazta, hogy jelentõsen javítani kell a
közlekedés, beleértve az utak fejlesztését is.
Nagyon fontos lenne a vasúti közlekedés
minõségi színvonalának emelése. Jó, hogy
létre jött a Tihany expressz nevet viselõ

térségi vonat, de zárójelben megjegyzem,
hogy egy olyan településrõl kapta a nevét,
amelynek nincs is vasútállomása. Tapolca
évszázados szerepe a vasút kiépítésében
ismert. Csodálkozom, hogy a névadók nem
gon-doltak erre a választáskor. A konferen-
cia kitért arra is, hogy feltétlenül fontos
lenne, hogy a környezetvédelmi támogatá-
sok egy pénzalapba kerüljenek, illetve,
hogy  a fejlesztések gyorsabb ütemûek
legyenek.

2003-ban nagyon sok pályázatot nyúj-
tottunk be.

- 2003-ban benyújtott pályázataink közül a
legjelentõsebbek a szennyvíz-csator-
nahálózat fejlesztésére vonatkoztak. Itt van
egy sajnálatos körülmény. Bár mindegyik
állami forrást vesz igénybe, mégsem
együttesen, hanem külön-külön kell
pályázni rájuk. Gondolok itt az állami céltá-
mogatásra, a vízügyi célelõirányzatra, a
környezetvédelmi célelõirnyzatra, a
Balatoni Fejlesztési Tanácsok támo-
gatására. Az egyik eredmény köti a másikat.
A pályázatok közül a legfontosabb a céltá-
mogatás, amelyért - sajnos - sikertelenül
pályáztunk, de 2004-ben ismételten bead-

juk kérelmünket. Talán most nagyobb si-
kerrel szerepelünk, mivel nagyobb számban
kerülnek majd kiírásra - a Nemzeti
Fejlesztési Terv részeként - pályázatok.
Még nem ismerjük ennek az operatív prog-
ramnak a volumenét, még nem tudjuk, hogy
mennyi jut egy-egy területre. 

A Trianoni Emlékmû várhatóan a város
szimbólumává fog válni.

- A költségvetési rendeletünk tervezésében
két kulturális célú létesítményrõl döntöt-
tünk. Az egyik a Trianoni Emlékmû, amely-
nek helyét a Köztársaság téren jelölte meg a
Testület. Ez várhatóan a város szim-
bólumává fog válni. Mementó lesz,
figyelmeztetve arra, hogy soha többé, senki
ne próbálja megtenni a magyar nemzettel
azt, amit 1920-ban a trianoni döntéssel
megtettek. Nemcsak Európában, de talán a
világon sincs még egy olyan nép, amelyet
így szétdaraboltak volna. A másik esemény
az erdélyi Zabolától kapott székelykapu
felállítása lesz. Már elkészült, hamarosan
megérkezik Tapolcára. A helyérõl még nem
döntött a Testület, várhatóan áprilisban lesz
az ünnepélyes felavatás. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Az újonnan megalakult Tapolcai
Liberális Klub elsõ vendége Kuncze
Gábor, az SZDSZ elnöke és frak-
cióvezetõje volt. A Gabriella Szálló külön-
termében megtartott, zártkörû klub-
foglalkozás elõtti sajtótájékoztatón
Kovács Béláné, a klub elnöke köszöntötte
a vendéget, aki a jelenlévõ újságírókkal
pártjának azon álláspontját ismertette,
amelyet Medgyessy Péter miniszterelnök
javaslata nyomán alakított ki. 

A közös európai parlamenti listáról szóló
javaslatra válaszolva az elnök elmondta,
hogy az SZDSZ továbbra is az önálló meg-
mérettetés mellett döntött. Mint mondta, a
választás nem a pártok versenye, hanem
arról szól, hogy a választók vallanak külön-
bözõ politikai nézeteket, és ezt leginkább a
választások során tudják kifejezni. Azzal
viszont egyetértenek, hogy változzon a
politikai kultúra,  illetve a majd megválasz-
tott képviselõk mûködjenek együtt a ma-
gyar nemzet érdekében. 

- Ami a köztársasági elnök közvetlen
választását illeti, azzal sem értünk egyet -
mondta Kuncze Gábor. - A jelenlegi közjo-

gi berendezkedésünknek a parlament által
választott köztársasági elnök felel meg.
Kétséges lenne, hogy hogyan lehetne a
köztársasági elnöki feladatok közé sorolt
nemzeti egység megõrzése, ha a tisztség
egy nagyon erõs választási kampányt
követõen dõlne el. 

A 250 fõs parlamenttel mi is egyetértünk
- tette hozzá az SZDSZ vezetõje. - A kérdés
csak az, hogy az új választási rendszerrel
jobban tükrözõdne-e a választók szándéka.
A párt javaslata egy 152 fõs egyéni
választókörzetrõl és egy 98 fõs országos
listáról szól.

Arra az újságírói kérdésre, hogy milyen
területeket érint majd a Gazdasági
Minisztériumtól elvont 36 milliárd forint,
Kuncze Gábor elmondta, hogy a forrás
oldalon történik majd a csökkenés. Az
útépítési feladatok, a bekötõutak építése, az
útfelújítások jövõre vagy még késõbbre
halasztódnak, illetve bizonyos vállalkozói
támogatások, útfejlesztési célelõirányzatok
fognak csökkenni. Ez sajnálatos - mondta
-, de elkerülhetetlen annak érdekében, hogy
a költségvetés egyensúlyát helyreállítsuk,
és ezen keresztül a magyar gazdaság iránti
bizalmat növeljük.                                

NHE

Ugyanarról-másképp

Az Önkormányzat tulajdonában lévõ
lakások házkezelési tevékenységét a
Városgazdálkodási Kft. végzi. A bér-
lemények mûszaki állapotáról, valamint
a lakosság bérleti díj-, illetve fûtési díj
fizetési moráljáról Hegedûs József, a Kft.
igazgatója nyilatkozott lapunknak. 
- A város 234 lakásingatlannal rendelkezik.
A lakásállomány nagyon heterogén
összetételû, akár a korát, a komfortfokoza-
tát, akár az állagát vizsgáljuk. A századelõn
épült belvárosi házak több átépítést, kor-
szerûsítést megértek már, de szerkezetük
folyamatos felújításra szorul. Az 1950-es
években kezdõdött lakásépítések idõsza-
kában épültek a Dobó-lakótelep, az Alkot-
mány utca, az Ady Endre utca házai. Ezek
és a többi fel nem sorolt bérlakás felújítása
is elkerülhetetlenné válik hamarosan.
- Milyen a bérlõk fizetési morálja?
- Súlyos gondot okoz a bérleti díjak, a
közmûdíjak be nem fizetésébõl származó
bevételkiesés. A legnagyobb tartozók a
belváros értékes helyein lévõ lakások bérlõi

között találhatók. A lakás bérleti díjak 2004.
évre meghatározott összege: 28.180,- eFt.
Az elmaradt bérleti díjak összege - 2003.
december 31-ei állapot szerint -
19.338,- eFt-ot tesz ki. Ez a kintlévõség
hosszú évek alatt halmozódott fel. 
- A fizetés elmaradása mögött milyen okok
szerepelnek ?
- Elsõsorban szociális problémák.
Megromlik a családi élet, elválnak, egyik
szülõ marad a gyerekekkel, vagy elvesztik a
munkahelyüket. Azt is mondhatom, hogy
szinte feladják az életet, és egyszerûen kije-
lentik, hogy nem fizetnek. Éppen most volt
nálam egy hölgy, aki elmondta, hogy
egyedül neveli a három gyerekét 70 ezer
forintból. Ebbõl már nem jut nekik egy 50-
60 m2-es lakás fenntartására. Sajnos, azt
kell mondanom, hogy õket el kell költöztet-
ni egy kisebb komfortfokozatú lakásba,
amit fenn tudnak tartani.
- Hogyan tudnak fellépni a nem fizetõkkel
szemben?
- Elõször felszólításokat küldtünk a tar-

tozóknak, de ez csak részben vezetett ered-
ményre. A kintlévõség 85%-át 40 fõ hal-
mozta fel. Mivel többszöri felszólítás
ellenére sem mutatnak hajlandóságot a
fizetésre, meg kell vizsgálni a kilakoltatás
lehetõségét is. De van példa  - a lakókkal
való egyeztetés utáni - a lakottan történõ
értékesítésre is. Jelenleg is több ügy van
végrehajtási szakaszban, a tartozók fellel-
hetõ ingatlantulajdonait már az önkor-
mányzat javára bejegyzett jelzálog terheli.
Véleményem szerint felül kell vizsgálni a
lakások szociális bérlakás vagy költségelvû
bérlakás jellegének eddigi fenntartását is.
Példaként; van olyan városközponti szo-
ciális bérlakás, amelynek 180-200 lég m3-
ének éves fûtési költsége önmagába is
megközelíti a 200 ezer forintot. A szociális
bérlakás bérlõje ezt az összeget nem képes
fizetni, így a piaci lakbér elmaradása mel-
lett már egy újabb veszteségforrás is
keletkezik. A nem fizetõk között olyanok is
vannak, akik éltek a lakás megvásárlásának
lehetõségével, de mára már a vételár tör-

lesztését sem fizetik. Így sem az ár, sem a
bérleti díj nem folyik be az önkormányzat-
hoz.
- Mi a helyzet azokkal, akik egyszer vagy
kétszer válnak csak fizetésképtelenné? Ezt
az átmeneti idõszakot hogyan tudják segí-
teni?
- Az önkormányzat lakásfenntartási támo-
gatással. Mi pedig, akik a távhõszolgáltatást
végezzük, jelzálog szerzõdést kötünk velük,
vagy részletfizetési kedvezményt adunk. 
- Ha már a távhõszolgáltatási díjaknál tar-
tunk, mekkora a Városgazdálkodási Kft
kintlévõsége e tekintetben?
- Közel 50 millió forint. A kintlévõség
behajtásánál is azt az utat járjuk be, mint
azoknál, akik a lakások bérleti díját nem
fizetik, illetve ott, ahol használati melegvíz
van, elõször azt zárjuk el. A következõ
lépés a fûtéskorlátozás, de akár a fûtõtestek
leszerelése is bekövetkezhet. 

N. Horváth Erzsébet

Az Életértékek Alapítvány meghívására
Tapolcára érkezõ Balczó András öttusa
olimpiai bajnok Siker-, hit-, erkölcs-,
nemzet címû elõadására nagyon sokan
voltak kíváncsiak február 12-én a Városi
Mûvelõdési Központban. A nagy vára-
kozást egy nemesen egyszerû ember
életének, világlátásának és Istennel való
kapcsolatának megismerése követte.

A vendéget Sólyom Károly köszöntötte,
majd Kiss Katalin, az Alapítvány elnöke
szólt arról a harminc évvel ezelõtti
élményérõl, amikor a tapolcai mozivásznon
keresztül Kósa Ferenc filmjében elõször
találkozott a küldetést teljesítõ emberrel.
- Balczó András alakja, tettei egy olyan kor-
ban, egy olyan társadalomban mutatták meg
a helyes irányt, amikor és ahol a "percem-
berek" hódoltak egymásnak rangokkal és
címekkel - mondta. - Az Õ példája nyomán
kezdtük meg harcunkat a belsõ szabad-
ságért, a félelemmentességéért, amit azóta
beláttam, hogy egy életre szóló feladat -
tette hozzá -, majd arra figyelmeztetett,
hogy a Küldetés címû filmnek még ma sem
évült el az üzenete, és bizonyára a nézõk

soraiban ott ülnek azok a fiatalok, akik
továbbviszik a stafétát.

Tihanyi Zoltán tolmácsolásában a syd-
neyi olimpia magyar résztvevõjéhez
intézett Balczó-levelet ismerhette meg a
közönség. 

- Érzem, ahogy az elvárás árad felém,
csak csalódást ne okozzak - ezekkel a
szavakkal indította vallomását Balczó
András. Majd életének stációin keresztül
bepillantást engedett abba a belsõ világba,
amelyhez csak az isteni kegyelem és
ajándék segítségével juthat el az, aki le-
vetve büszkeségét megtanul másokért élni. 

- Az emelt fõ feltétele nem a nyereség,
hanem az elszántság - mondta. A félelem, a
gyávaság alkalmatlanná tesz arra is, amit
egyébként tudunk. A kétszer kettõre négyet
kell mondani még akkor is, ha az az egzisz-
tenciánkat fenyegeti. Napjainkban a lélek
elvesztése a tét. Ennek a lélekölõ harcnak
az eszközei a médiumok, a pénz. Ellenük a
kimondott és a felvállalt igazsággal
védekezhetünk, mert az igazság szabaddá
tesz bennünket - mondta az életével példát
adó Balczó András.                           NHE
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Közel 20 millió forint a kintlévõség
Súlyos gondot okoz a városnak a lakásbérleti díjak és a közmûdíjak be nem fizetésébõl származó bevételkiesés

A küldetéses ember

A konferencia résztvevõit Ács János
polgármester köszöntötte, arra figyel-
meztetve a jelenlévõket, hogy az át-
alakuló magyar közigazgatásban  olyan
közös álláspont kialakítására van szük-
ség, ami rólunk szól.

A köszöntõ után Sibak András, a Magyar
Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
Közép-dunántúli Régió koordinátora a
területfejlesztési törvényrõl, annak
módosításáról, a területfejlesztés regionális
intézményrendszerérõl, a források elosztá-
sáról, a szükséges decentralizálásról, a
megyei és kistérségi Területfejlesztési
Tanácsokról szólva elmondta, hogy a
beruházásokhoz nyerhetõ pályázati pénzek
koordinálása a fejlõdés alapérdeke. A fõ

irányok között a kamarákkal és az egyéb
társintézményekkel való partnerség vissza-
állítását emelte ki.  

Dr. Imre László, Tapolca Város jegyzõje
- a régi közigazgatási egységeket jónak tart-
va - felvetette annak a lehetõségét, hogy a
régió nem kötelezõ forma. A jól bevált
közigazgatási egységek hagyományaira
építhetõ lenne az újonnan kialakítandó. Ezt
igazolva tekintett vissza az 1920-ban, az új
államhatárok között létesített megye-
beosztásokra, majd a késõbbi változtatá-
sokra. Szólt az egy vidék - egy város kap-
csolatáról, a népesség mozgásáról, az
"elszívódás-felszívódás-visszaszívódás"
jelenségérõl. 

A vitafórum további részében az  állam-

háztartás reformjáról, az újraelosztásról, az
EU-források internetes hozzáférésérõl is
beszéltek a szakemberek. 

Dr. Nádori László, a konferencia le-
vezetõ elnöke történelmi áttekintésben lát-
tatta a központi- és regionális-, illetve a
helyi szabályozás viszonyát, utalva a pápai
enciklikák tartalmára is.

A rendezvény közönsége nagyrészt szak-
emberekbõl állt: polgármesterekbõl, önkor-
mányzati tisztviselõkbõl, de a helyi gimná-
zium közigazgatási tagozatának diákjai is
jelen voltak ezen a hasznos tanácskozáson.

A kötetlen vita után Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ gondolataival
zárult a vitafórum.

Dr. G. Takáts Gizella

Lehetõségek és források
A jövõ helyben van

A térségi iroda megnyitóján Szencz
Lajosné, a Balaton-felvidéki Térség-
fejlesztési Társulás elnöke a kistérségekre
váró feladatokról szólt. A döntéshozatal-
ban a szakemberek mind nagyobb méretû
bevonását tûzte ki céljául a
Miniszterelnöki Hivatal - mondta dr.
Nagy Sándor -, ennek alapfeltétele pedig
az, hogy a kistérségek a Területfejlesztési
Tanácsok létrehozásán keresztül megerõ-
södjenek. Az új iroda átadásán részt vettek
a térség polgármesterei, vállalkozói és
intézményvezetõi is. 



Új típusú találkozásra hívta Kölcsey
Norbert nyomdatulajdonos a szomszédos
intézmények, vállalatok vezetõit. Mint
mondta, keveset tudnak arról a tevé-
kenységrõl, ami a nyomdaüzem falain
belül zajlik. A szomszédok örömmel tet-
tek eleget a meghívásnak. Így Nagy
Eörsnét, a Városi Könyvtár és Múzeum
igazgatóját, Ács Lajost, az OTP vezetõjét
és Samu Ferencné helyettest, valamint
Vörös Bélát, a Balaton Elektronika Kft.
tulajdonosát kalauzolta végig a "biro-
dalmán".

A látogatók, a nyomdai munka folya-
mataival ismerkedve elõször a felvételi
iroda tevékenységébe pillanthattak be, és
megtekinthették a nyomda referencia-
munkáit is. Az itt készült kiadványok között
nemcsak szépirodalmi alkotások és tan-
könyvek szerepelnek, de itt található az az
európai uniós felvételi tájékoztató is, amely
az Európában fellelhetõ tanulási lehetõ-
ségekrõl ad útmutatót magyar fiataloknak. 

Az ismerkedés következõ állomása a
számítógépterem volt. Itt szakavatott
munkatársak gondoskodnak arról, hogy a
technika nyújtotta - szinte korlátlan - variá-
ciókat átültessék a gyakorlatba. 

Méltán büszke a nyomda tulajdonosa a
Primesetter Heidelberg márkájú B2-es le-
világítógépre. Mint a  vendégeinek is el-
mondta, a gép beállítása elõtt az anyagok
levilágítása Budapesten történt. Ez nem-

csak idõkiesést jelentett, de a visszael-
lenõrzést, a biztonságos feladatvégzést is
nehézkessé tette. A nyomdaiparban a csúcs-
technikát képviselõ eszköz a számítógépes
összeköttetés segítségével közvetlen kap-
csolatban van a nyomdagéppel. Ez a zárt
rendszer nemcsak a gyorsaság, de a nagyon
pontos és jó minõségû munka garanciája is.

A Printmaster B2-es nyomdagépet és a
Stahlfolder B2-es hajtogatógépet is munka
közben vették szemügyre a látogatók.
Kérdésükre a házigazda elmondta, hogy bár
megtartották a régi gépeiket is, amelyeken
az egyszerûbb munkákat végzik, de a fél
évvel ezelõtt megújított géppark garantálja
azt a minõségi munkát, amelyet a megren-
delõk megszoktak és elvárnak.

A hajtogatógép "sokoldalúságát" a
gyakorlat azonnal visszaigazolta. A szép
kivitelû színes prospektus ívként került be a
gépbe, és - mint egy térkép - összehajtva
hagyta el azt. - Egy óra alatt 20.000 példány
különbözõ típusú hajtogatására képes ez az

eszköz - tette hozzá a cég vezetõje.
A jól sikerült üzemlátogatás baráti

beszélgetéssel ért véget, amelyen a
meghívottak, köszönve a bemutatót,
elmondták, hogy a jószomszédi kapcsola-
tok fenntartása, egymás tevékenységének
megismerése biztos alapja lehet egy kibon-
takozó üzleti együttmûködésnek is.

A bemutató után arra kértük Kölcsey
Norbertet, hogy összegezze az új gépek

beállításának fél éves tapasztalatát.
- Nagyon elégedettek vagyunk. Az idõ, a

megrendelések száma is visszaigazolta,
hogy helyesen döntöttünk akkor, amikor
megvásároltuk a csúcstechnikát garantáló
Heidelberg márkájú gépparkot. A megren-
delõink nagy része - az erõsödõ konkuren-
cia ellenére is - hûséges hozzánk, mert
tudják, hogy a termékek minõsége mellett a
szolgáltatás minõségét is garantáljuk. A
könyvgyártás mellett kiemelt tevékeny-
ségünk a folyóirat-nyomtatás is. Nemcsak a
környezõ települések újságjai készülnek
nálunk, de Németországba és Ausztriába is
készítünk színes havilapot.

- A Tapolcai Hírözön saját kiadású rek-
lámújság.

- Éppen tíz évvel ezelõtt jelent meg az
elsõ szám. Az azóta eltelt idõ csak
megerõsítette bennünk, hogy a környék
legkeresettebb, a legtöbb vállalkozói infor-
mációt tartalmazó hirdetési újságja a mi
"zöld újságunk". Ennek bizonyítéka az a
várakozás is, ami már a megjelenés elõtti
napon megnyilvánul. Szinte még le sem
kerül a nyomdagéprõl, már jönnek érte, sõt
a felvételi irodán sorakozó, címmel ellátott
visszborítékok is jelzik, hogy külföldre is
kérnek belõle. 

- Hány példányban jelenik meg és hol?
- Több, mint 20.000 példányban, a

környezõ településeken, a Balaton-parton.
Az új gépek beállításával változtattunk a

formátumon, B2-es nagyságú lett, de
egyébként ragaszkodunk a tíz éve már
bevált arculathoz. A tapolcai mintájára
készülõ A2-es méretû Sümegi Hírözön is
már 7 éve áll a lakosság rendelkezésére.
Hamarosan elkészül a honlapunk is, így az
Interneten is olvasható lesz a mindig friss
információkat tartalmazó hirdetési újsá-
gunk.

- Milyen termékek készülnek még a
nyomdában?

- A névjegykártyáktól kezdve, a bélyegzõ
készítésen át, a diplomamunkák bekötéséig
mindent elvállalunk. Új szolgáltatásunk a
reklámfeliratok, dekorációs anyagok
készítése. A nemrég vásárolt számítógépes
SummaCut plotter (kivágó) tökéletes és
gyors munkát tud végezni. Az elmúlt
napokban - a megrendelõ nagy megelé-
gedésére - egy nemzetközi kiállítás teljes
reklámanyagát készítettük el. A nyomdában
készülõ termékhez ingyenes szolgáltatást is
biztosítunk. A FUJI SPRO2-es 6 millió
megapixeles gépünkkel fotózunk is. Nálunk
nincsen különbség kis munka és nagy
munka között. Minden megrendelõ igényét
igyekszünk maximálisan teljesíteni. Célunk
kettõs: a minõségi és a megbízható szolgál-
tatást mindig szem elõtt tartva megélhetést
biztosítani annak a tizenöt munkatársnak,
aki nálunk dolgozik. (x)

N. Horváth Erzsébet
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Jószomszédi látogatás a Kölcsey Nyomdában

GAZDASÁG

Mezõgazdasági õstermelõi tevékeny-
ségnek minõsül a saját gazdaságban
történõ növénytermelés, ültetvény-
telepítés, állattenyésztés, termékfeldolgo-
zás, ha az saját gazdaságban elõállított
alapanyag felhasználásával történik,
egyes mezõgazdasági termékek gyûjtése,
a saját tulajdonú földterületen végzett
erdõgazdálkodás.

Vannak olyan termékek, melyek elõál-
lítása továbbra is csak meghatározott
feltételek megvalósulása esetén tekinthetõ
õstermelõi tevékenységnek. Ilyen a saját
gazdaságban elõállított virágok és
dísznövények értékesítésébõl származó
bevétel, amelyet akkor lehet õstermelõi
bevételként figyelembe venni, ha az évi 250
ezer forintot nem haladja meg. 

A saját gazdaságban termelt szõlõbõl,
saját gazdaságban készített szõlõmust,
szõlõbor értékesítése akkor számít õster-
melõi tevékenység bevételének, ha az

értékesítésükbõl származó bevétel együtt-
véve az évi 4 millió forintot nem haladja
meg. A magánszemély akkor is õster-
melõnek tekinthetõ, ha a 4 millió forintos
határon belül, az értékesítés részben vagy
egészben termelõi borkimérésben, fogyasz-
tó részére történik. Elvitelre történõ
értékesítés és borkóstoltatás közvetlenül
hordóból is történhet.

Az õstermelõnek továbbra sem kell
adóbevallást, illetve nyilatkozatot beadnia
abban az esetben, ha a mezõgazdasági
kistermelésbõl származó bevétele nem   ha-
ladta meg a 400 ezer forintot 2003-ban.
2004-tõl ez a bevétel 600 ezer forintra
emelkedett. 

Nem kell jövedelmet számolnia annak,
aki a tételes költségelszámolást választotta,
és éves bevétele a virág és szõlõbor ter-
melést kivéve 400 ezer és 3 millió forint
között volt 2003-ban. 600 ezer és 4 millió
forintra emelkedett 2004-tõl ez a bevételi

határ. A jövedelem bevallása helyett
ilyenkor elegendõ megtenni egy bevallással
egyenértékû nyilatkozatot. 

A bevallásokat, az adóévet követõ már-
cius 20-ig kell az adóhivatalba beadni. Ez a
határidõ február 15-e abban az esetben, ha
az õstermelõ más tevékenysége miatt egyé-
ni vállalkozói igazolvánnyal is rendelkezik,
vagy mint adószámmal rendelkezõ magán-
személy az ÁFA-ban az általános szabályok
szerint adózik.

A tételes költségelszámolást választó,
egyszerûsített bevallási nyilatkozatot
benyújtó õstermelõ, amennyiben árbevétele
a 400 ezer forintot meghaladta 2003-ban,
egészségügyi hozzájárulást fizet, amelynek
mértéke az árbevétel 5 %-ának a 15 %-a. Az
átalányadózást választó mezõgazdasági
õstermelõ az átalányadó 25 %-át köteles
egészségügyi hozzájárulásként megfizetni.

Szabó Jenõ falugazdász

ÕSTERMELÕK ADÓZÁSA

Új helyen
Márciusban már új helyen fogadja az
ügyfeleket az Okmányiroda - tudtuk
meg Décseyné Raposa Máriától, az
Általános Igazgatási Iroda vezetõjétõl. 
- A Polgármesteri Hivatal "C" épületében
létrehozott iroda kialakítása több, mint
29 millió forintba került. Ehhez a
Belügyminisztériumtól 4,3 millió forintot
kaptunk. A fennmaradó költséget az
Önkormányzatnak kell állnia. Sajnos, az
áthelyezésre, korszerûsítésre vonatkozó
pályázatunkat a Megyei Területfejlesztési
Tanács elutasította. Várhatóan megnõ az
Okmányiroda feladatainak köre, hiszen
az erkölcsi bizonyítvány, illetve a
diákigazolvány kiállítása is a körzeti
jegyzõk hatáskörébe fog kerülni.
Hamarosan bevezetésre kerül minden
okmányirodában - így nálunk is - az
internetes közigazgatási szolgáltató rend-
szer. Nagyon szép lesz az új iroda,
ügyfélhívó-rendszerrel mûködik majd.
Az Önkormányzat gondolt a mozgáskor-
látozottakra is. Az udvar felõli bejárathoz
rámpát építtetett. 



Tapolca Város Önkormányzata
pályázatot nyújtott be annak a 2005-re
teljesítendõ feladatnak a megoldására,
amely a sérült embertársak esélyegyen-
lõségét segíti elõ - tudtuk meg Parapatics
Tamás önkormányzati fõtanácsadótól. 

- A megjelent PHARE 2003 program tar-
talmaz egy olyan speciális feltételt, hogy
csak 12 évfolyamos iskolák pályázhatnak,
de "képletes" összevonásra is van lehetõség.
Hogy városunk megfeleljen ennek a kiírás-
nak, a Batsányi János Gimnázium és a
Bárdos Lajos Általános Iskola épületeinek
akadálymentesítésére együtt pályázott. 10%
önrész felmutatásával 90%-os támogatás,
azaz 90.000 euró nyerhetõ így el. Ebbõl az
összegbõl rámpák épülhetnek, a hallás- és

látáskárosultak pedig megfelelõ elektro-
nikus jelek, domború kapcsolók, színes
vonalkódok segítségét vehetik majd
igénybe. Reménykedünk abban, hogy si-
keres lesz a pályázatunk, mert enélkül a
város nem tud eleget tenni- a szûkös anyagi
lehetõségek miatt -  a törvényi köte-
lezettségének. A pályázatok elbírálása
április-májusra várható. 

Nemes vetélkedõnek adott otthont a
Csobánc Kultúrház február 19-én. Szent
György-hegy, Csobánc, Hajagos borai
mérték össze “erejüket”. A versengésre
78 bor nevezett.

A zsûri Májer Jánosnak, az FVM bada-
csonyi kutatóintézet igazgatójának veze-
tésével 15 arany-, 10 ezüst- és 7 bronz-

minõsítést osztott ki. 
Az immár hagyománnyá vált, jó hangu-

latú rendezvénnyel a szervezõk nem titkolt
célja az volt, hogy a Tapolca Borváros
megtisztelõ cím még több tartalommal
töltõdjön meg, és a borverseny elfoglalhas-
sa méltó helyét az idegenforgalom
vonzóerõtérképén is.

A Városi Könyvtár és Múzeum
szervezésében vehettünk részt 2004.
február 16-án Németh István Péter
Szívzubogás és márványerezet címû
kötetének bemutatásán, amelynek versei
Marton László szobrászmûvész alkotásai-
hoz íródtak.

A Járdányi Pál Zeneiskola tanárainak
zenés megnyitója után Tál Gizella, az Új
Horizont szerkesztõje beszélgetett a költõ-
vel és a kötet illusztrációit készítõ Czintula
Anitával. A beszélgetés során fény derült a
két alkotómûvész véletlenszerû találko-
zására és a mû keletkezésének történetére.

Bár a kötet terjedelmére nézve nem
vaskos, a benne található versek és
illusztrációk méltán tarthatnak igényt a
mûvészetek rajongóinak érdeklõdésére. 

Gróf Emese

A néma eskü
1947. február 25-én hurcolták el a

szovjet hatóságok Kovács Bélát, a kisgaz-
dapárt vezetõjét. Ezt a napot a polgári
kormány 1999-ben a kommunizmus
áldozatainak emléknapjává nyilvánítot-
ta.

Február 24-én, a gyászünnep elõ-
estéjén Nemzetõr Találkozó volt a Városi
Mûvelõdési Központban. Az est vendége
Wittner Mária ‘56-os halálraítélt volt.

A sokat szenvedett asszony elõadásá-
ban kibontakozó korkép a magyar
történelem olyan idõszakát öleli fel, amely
hihetetlenül sok áldozatot követelt. 

Wittner Mária a rendszerváltozást
követõen lett a nemzet lelkiismerete.
Amikor a halálraítéltek zárkájából elvit-
ték mellõle kivégezni a cellatársát -, akkor
néma esküvel fogadta, hogy, amíg él és
teheti, harcolni fog mindazok ellen, akik
megcsúfolták a nemzet olthatatlan vágyát
a függetlenség és a szabadság után. 

Az elõadó a 2001-ben elhangzott parla-
menti beszédének felelevenítésével ismét
erkölcsi hullává nyilvánította mindazokat,
akik részt vettek történelmünk meghamisí-
tásában, az ország kifosztásában. Akik
felelõsek az ártatlanok bebörtönzéséért,
meggyilkolásáért. 

Az estet ökumenikus jellegû, zenés iro-
dalmi mûsor keretezte, amelyet Horváth
Nikolett gitárkísérettel elõadott éneke,
Balogh Éva és Mándoki Szabó István
versmondása tett még emlékezetesebbé. 

N. Horváth Erzsébet

A Városi Mûvelõdési Ház adott
otthont február 23-án a Tapolcai Baráti
Kör lakossági fórumának.

A rendezvényen Kozma Henrik, a Kör
vezetõje köszöntötte az  egybegyûlteket,
majd beszédében kiemelte:

- Összejövetelünk célja, hogy egyrészt a
felállítandó emlékmû támogatásához  nyer-
jünk meg embereket, másrészt a
határainkon túl élõ magyarság kettõs
állampolgársága, illetve a területi
autonómia kérdéskörében szeretnénk kicsit
felrázni a hallgatóságot. Jó volna, ha minél
több helyen elmesélnék, mirõl is volt  szó
az est folyamán.

A továbbiakban Molnár Tamás, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom alelnöke,

majd ezután Kovács Dávid, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom elnöke is
nyomatékosan hangot adott mondan-
dójában annak, hogy fontos dolog  a
határainkon túli magyarok támogatottságá-
nak magasabb szintre emelése.  Ehhez
azonban kis hazánkban is gyökeres változá-
sokra volna szükség. Egyre  szürkébb foga-
lommá fakul: család - haza - magyarság -
identitás-tudat.

A lakossági fórum befejezõ részében a
jelenlévõk kérdéseket tehettek fel a
meghívottaknak, illetve hozzászólásokkal
fejezték ki véleményüket, javaslatukat  az
elhangzott témakörökkel kapcsolatban.

Dancs István
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Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Aranyodi Zsolt és Verebélyi Tímea gyermeke: Liliána
Burkovinszki Zsolt és Gubián Judit gyermeke: Gergõ
Holczbauer László és Beréti Zsanett gyermeke: Kíra
Józsa Zoltán István és Vörös Margaréta Ilona gyermeke: Gergely Ferenc
Lukács Béla István és Hagara Zita gyermeke: Mirabella
Märcz István és Réhberger Enikõ gyermeke: Krisztofer Márk
Orbán Péter és Varga Mónika gyermeke: Liliána
Polgár Tibor és Ungai Anita gyermeke: Tibor Valentin
Szabó András és Papp Andrea gyermeke: Krisztián
Varga József és Harta Lilla gyermeke: Lizandra
Vers Csaba és Tasner Krisztina gyermeke: Enikõ
Zentai Anna és Fraller József gyermeke: Benedek

Gratulálunk!

Gyõry Csaba és Gigor Margit

Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:

1884 február 2. 120 éve
A vallás- és közoktatási miniszter Rédl
Gusztávot kinevezte a tapolcai felsõ
népiskola igazgatójává.
1874 február 9. 130 éve
Ezen a napon halt meg Török János, a
tapolcai születésû író, szerkesztõ, pub-
licista mezõgazdász.
1989 február 14. 15 éve
Ünnepélyesen átadták a Batsányi János
Mûvelõdési Központ felújított, kor-
szerûsített épületét.
1929 február 17. 75 éve
Nyomorenyhítõ mozgalom indult Tapol-
cán. Az ipartestület helyiségében
melegedõt rendeztek be.

A Városi Könyvtár archívumából

- Tapolca, Munkácsy utcában lévõ családi
házból ismeretlen tettes besurranásos mód-
szerrel táskát tulajdonított el, benne
okmányokkal és készpénzzel. Az okozott
kár: 20.000 Ft.
- Tapolca, Sümegi utcában ismeretlen tettes
az ott parkoló egyik személygépkocsi hátsó
szélvédõjét betörte, és a kocsiból kézitáskát
és személyes iratokat tulajdonított el.
Kárérték: 5000 Ft.
- Tapolca, veszprémi úti új temetõnél B. L.
kecskeméti lakos sérelmére ismeretlen
tettes ablaklehúzás módszerével gépkocsi-

ból lopást követett el. A tettes pénztárcát és
személyes iratokat tulajdonított el. Az oko-
zott kár: 15.000 Ft.
- Tapolca, Dobó lakóteleprõl a "Konzerv
Bisztró" elõl ismeretlen személy egy Skoda
Felicia szgk-t eltulajdonított. Három perc-
cel késõbb egy helyi lakos észlelte, hogy a
fenti szgk. a keszthelyi úton a laktanyák
utáni szakaszon az úttestrõl lesodródott, és
az árokba csapódott. A gépkocsit eltulaj-
donító ismeretlen személy a mentõk
kiérkezését követõen életét vesztette. 

Évfordulók

RENDÕRSÉGI HÍREK

HÍREK RÖVIDEN
Könyvbemutató

Dr. Halász József, a Pajzs Szövetség elnöke
február 14-én Tapolcán is bemutatta az "EU
nem, sehogysem" címû könyvét. A
könyvbemutatót a Trianon Társaság
Tapolcai Tagozata szervezte.

Gratulálunk!

A tapolcai galambtenyésztõk nyerték el a
Bakony-kupát a Zalaegerszegen rendezett
versenyen. A Galamb és Kisállattenyésztõk
Egyesülete harminc galambbal indult a
megmérettetésen. A legszebb galambok
gazdái: Benedek Attila, Böde Ferenc,
Farkas Tamás, Ferencsik István, Kranabeth
Lajos és Tóth Iván. 

Horvátországi sikerek

A Tapolca Toplan VSE nõi kézilabdacsapata
tornagyõztes lett a horvátországi Bjelovár-
ban rendezett nemzetközi tornán. A döntõbe
biztos gólfölénnyel verte meg a házigazda
Bjelovar HC csapatát. 

A gyorsabb ügyintézésért

Tapolca Város Önkormányzata egy millió
forintos támogatást biztosított a városi
rendõrkapitányságnak, amelyet a számító-
géppark fejlesztésére kívánnak fordítani. 

Találkozások

Cselekedni magyar testvéreinkért

A jó bornak is kell a cégér

Útraindulók
A Széchenyi István Szakképzõ Iskola

szalagavató ünnepségének a Városi
Mûvelõdési Központ adott otthont. A
végzõs hallgatókat Lájerné Tóth Éva igaz-
gatóasszony látta el az élethez szükséges
útravalókkal. A szalagfeltûzés bensõséges
ünnepén a szülõk is részt vettek.

Májer János szakavatottan bírálja a borokat

Az esélyegyenlõségért



Január 29-én zenei ünnep volt városunkban. A Járdányi Pál Zeneiskola hangversenytermében ekkor került sor az újonnan vásárolt
zongora felavatására. Kendeh Gusztáv igazgató kérésünkre elmondta, hogy évek óta tervezték beszerzését, de sajnos, az elmúlt évek
fejlesztései nem tették lehetõvé, hogy komolyabb minõségû hangszert tudjanak vásárolni. Hogy mégis valóra válhatott egy álom, hogy
sikerült egy nagyszerû, szép hangú zongorát szereznie az iskolának, az elsõsorban a TUTTO Hangszer tulajdonosának, Rák Csabának
köszönhetõ, aki lehetõséget biztosított a részletfizetésre is. A zongoraavató közönségét Marton József önkormányzati képviselõ köszön-
tötte, majd a zongoráé és az õt megszólaltató, világhírû, Liszt-díjas zongoramûvészé, Bogányi Gergelyé lett a fõszerep. Bachtól
Chopinen át Bartókig ívelt az est dallamvilága. Évszázadokat és lelkeket kötött össze ez a csodálatos zenei utazás. A hálás közönség
szûnni nem akaró tapsa pedig újabb és újabb zenemûvek bemutatására késztette a zseniális fiatal mûvészt. 

Kedves Gyula Bácsi!
Engedd meg, hogy így szólítsalak!

Elõször is köszönetet szeretnék mondani
azért, hogy az iskolánkban folyó zenei ren-
dezvényekrõl rendszeresen tájékoztatod a
helyi újság olvasóit és jelenléteddel rend-
szeresen megtiszteled hangversenyeinket.
Ahogy ezt most is tetted, amikor új hang-
versenyzongoránkat bemutató Bogányi
Gergely fiatal, Liszt-díjas zongoramûvész
nagyszerû hangversenye ürügyén írsz egy
kis eszmefuttatást a ZONGORÁRÓL!

Kedves, aranyos ötletnek tûnhet a zon-
gorát felruházni a szép, fiatal, kedves
menyasszony tulajdonságaival és funkciói-
val, de, hogy miért kell mindjárt mellé tenni
a fogatlan, ráncos öregasszony képét, és
ezzel eloszlatni a felhõtlen örömünket,
amiben elég ritkán van részünk.

Ezt nem igazán értem.
Ez egy kicsit olyan, mint, amikor március

15-én október 6-ra emlékezünk. Ez, sajnos
szinte mindig így van!

Azt szeretném kérni, - és ez írásom
lényege -, hogy minden napnak legyen elég
a saját öröme és a saját baja. Talán akkor
többször tudnánk önfeledten örülni, és ha
valóban ok van rá, õszintén sírni. (és nem

siránkozni!) 
Õszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel

Kendeh Gusztáv

(P.s. Jut eszembe: Hazaérkezik a
munkából a ház ura és megkérdezi kedves
feleségétõl, hogy mi baj van Anyuskám. A
mosolygós feleség válasza: nincs semmi. A
kicsit fáradt, rezignált öreg úr megszólal:
az baj, mert akkor lesz.)

A zongora

A hangversenydobogón áll a zongora.
Elegáns, vadonatúj, felnyitott tetején csil-
log a fekete lakk. A szekrény oldalán nagy,
arany betûkkel a márka, FÖRSTER. Most
kapta tapolcai hangszerkereskedõ
jóvoltából a zeneiskola és már csak az avató
mûvészt várja. Õ Bogányi Gergely lesz, az
új pianista nemzedék zseniális képviselõje.
Mûsora kellõ Bach, kevés Bartók, sok
Chopin. 

A hangversenyzongora egy lélekkel bíró
valaki. Valaki, aki megszólalásakor el-
mondja hangminõségével származását,
korát, várható életidejét. Akinek mindezen
minõségi mutatói függnek az elsõ meg-
szólaltatótól. Aztán attól, hol tartják, kik és
hogyan játszanak elefántcsont billentyûin.
Míg új, hangja is kifogástalan, billentése
könnyû, hangszínei minden erõsségnél
torzulásmentesek. Ahogy korosodik, hangja
fakul, jelentkeznek a technikai hibák, a han-
golást leereszti, kopott kalapácsok fémes
hangtónust keltenek. Aztán öregedésével
leperegnek a csontlapok a billentyûkrõl,
dobozhangúvá válik, fényét elveszíti.
Olyan lesz, mint az öregember.

És ha már emberi hasonlatot használtam,
talán helyesebb, ha azt is megmondom,
olyan, mint egy lelkes, nemes hölgy. E
Förster nevezetû hölgy még nem volt
emberkéz alatt. Várja a beavató zongorista
mûvészi játékát. Kérem jóhiszemûségüket a
következõkhöz. Õ még egy hamvas
hajadon, aki a zeneterem ünnepi temp-
lomában, a meghívott vendégsereg elõtt
várja a võlegényét. Aki majd szeretettel
bevezeti a hangzásmûvészet házasságába.

Mert nem közömbös egy nemes hang-
szernél, hogy ki, hogyan játszik klavia-
túráján. Mert a lelke, a húrozat ettõl szólal
meg tisztán, zengõen, elbûvölõen. Ahogy a
menyasszony a szeretett võlegény vágyott
karjaiban, hangot ad érzelmeinek. Ma dalol,
szerelmesen suttog, fájdalmában felkiált.
Ahogy a durva férj az elsõ napon tönkre
teheti örökre aráját, a mûveletlen zongora-
játékos úgy verheti szét hangszere lelkét.
Nem véletlen, nagy pianisták hang-
szerükkel szoktak utazni. Aki azt gondolja,
zongora - zongora, az nincs tisztában azzal,
hogy a hangszer megérzi gazdájának játékát
és hozzáadja lelkét. E hangszer ma este
énekelni fog, felidéz ellágyulást, elmond
haragot, szenvedést kiált ki, egy nép lelkét
tárja elénk. Titka a szeretõ hozzáértés.

Aztán jönnek a hétköznapokkal a hang-
versenyek, a gyakorlások, a nehéz dara-
boknál a türelmetlenség, lehangolódások.
Mint az életben. A hangszer korosodik, mai
kristály hangja megfakul. Orcájáról a csil-
logó lakk megkopik. Elpiszkulnak a fehér
csontlapok, a kalapácsokba bevágnak a
húrok, hangja reszelõs lesz. Mint a
korosodó szépasszonyok. Aztán a vénség
kora is eljön, foghíjas lesz a billentyûzet,
elszakadnak a húrok, már csak a kezdõ
gyerekek püfölik. Amikor kiselejtezik, már
senki nem emlékezik arra a korra, amikor a
belõle felszálló dallamok elragadtatott
emberek százainak adtak élményt, biztatást,
hogy az élet igenis szép és tartalmas lehet.
Mert a zene örök csoda.     

Dr. Sáry Gyula

Tapolcán több évtizedes hagyománya
van a kórusmozgalomnak. Ezt folytatják
áldozatos munkával a Török Attiláné-
vezette énekkarok is. A karvezetõt arra
kértük, hogy vezessen be bennünket
eredményességük titkába. 

- A Bárdos Lajos Általános Iskolában
emelt szintû ének-zene oktatás folyik -
mondja riportalanyom. Ennek az iskolatí-
pusnak az egyik legfontosabb feladata,
hogy közönséget neveljen az éneklésen, a
zenélésen keresztül. Ehhez pedig nagyon jó
eszköz a kórusmunka. Az iskolai énekkar az
elmúlt évtizedekben sok szép eredményt ért
el. Minden alkalommal részt vettünk
minõsítéseken, és az utóbbi öt alkalommal
"Az év kórusa" kitüntetõ címet is megkap-
tuk. Ez az iskolai énekkarok csoportjában a
legmagasabb kitüntetés. Sokszor ér ben-
nünket az a vád, hogy konzervatívak
vagyunk. Ezt mi bátran felvállaljuk. Csak
értékes mûvészettel nevelünk. Kodály-
elvekkel és a névadónk, Bárdos Lajos
szellemében tevékenykedünk. Ez azt jelen-
ti, hogy nem mûvészeket, hanem a zene
segítségével érzelmileg gazdag, erkölcsi
értékeket felvállaló egész embert igyek-
szünk nevelni . A felnõtt énekkar, a
Tapolcai Kamarakórus is az iskolai
tevékenységbõl nõtt ki, egy öntevékeny
baráti társaságból. Tagjai az iskolához

kötõdnek: vagy tanítványok voltak vala-
mikor, vagy a tanítványaink szülei, illetve
pedagógusok. Ez a nõi kórus is szép ered-
ményeket tudhat magáénak. Két évvel
ezelõtt minõsíttettük magunkat és elnyertük
a Fesztivál kórus címet. Sokat dolgozunk
együtt a gyerekkórussal, igyekszünk bekap-
csolódni a város zenei életébe. A Cecilia-
napi - illetve a karácsonyi koncertünk már
városi eseménnyé nõtte ki magát. Bár gátat
szab tevékenységünknek a szûkös anyagi
keret, de mi továbbra is igyekszünk
megoldani a ránk váró szép feladatokat.

Nagyon fontos iskolánkban a népzenei
tevékenység, a népi kultúra ápolása. Több
olyan tanulónk van, aki országos helyezést
ért el, és az ének, a zene és a néptánc
szeretetét továbbörökítette középiskolás,
illetve felnõttkorába is. Sokan féltik
nemzetünk kultúráját. Én nem félek attól,
hogy elvész majd az “európai tengerben”.
Európa nem vesz el tõlünk semmit. A
kultúránk csak akkor vész el, ha hagyjuk
elveszni. Kodály Zoltán csodálatosan,
nemes egyszerûséggel így fogalmazta meg
az értékõrzés titkát: "Kultúrát nem lehet
örökölni. Az elõdök kultúrája egy-kettõre
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg
újra meg nem szerzi magának. Csak az a
mienk igazán, amiért megdolgoztunk, eset-
leg megszenvedtünk" N. Horváth Erzsébet
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Többször elolvastam Vizeli Resch
Mária "Mesén innen, mesén túl" címû
könyvét, és úgy gondoltam, hogy meg
kell ismerkednem vele. Nagyon
meglepõdött amikor közöltem, hogy írni
szeretnék róla. Zavara pillanatok alatt
feloldódott, amikor látta, hogy nem
ördöngös dolgokról faggatom.

- Mi inspirálta arra, hogy egy ilyen szép-
kivitelû mesekönyvet állítson elõ?

- Sajnos, munkanélküli vagyok: szabad-
idõmben hasznos munkát szeretek végezni.
Ezek közé tartozik az írás is. Nagyon régó-
ta írok verseket, és ezeket össze is gyûjtöt-
tem. Mivel nagyon szeretem a gyerekeket,
ezért úgy gondoltam, hogy most nekik kel-
lene írnom.

- A sok szabadidõ, amivel rendelkezik,
arra enged következtetni, hogy további
könyvek is születnek.

- Azért olyan sok szabadidõm nincsen, de
incselkedem a gondolattal, hogy folytatom
a meseírást. A háztartás ellátása, a férjem
munkájának telefonon keresztüli lebo-
nyolítása sok idõt igényel. Három gyer-
mekem van: Viki Szegeden van az orvosin
nulladik évfolyamon, Józsika Tapolcán
másodikos gimnazista angol szakon,
Marikám pedig hetedik osztályos. Szigorú
anya vagyok, nagyon szeretem õket, és

boldog lennék, ha az életben megállnák a
helyüket.

- A szakmájában nem tud elhelyezkedni,
vagy nem akar?

- Dehogyis nem akarok! Sajnos, a
környéken sorba zárnak be az óvodák, így
erre nincsen lehetõségem. Most utólag
bánom, hogy Sopronban óvónõképzõbe jár-
tam, és nem tanítói-, vagy tanári oklevelet
szereztem. 

- Hol volt utoljára állásban?
- A Május 1. utcai óvodában dolgoztam,

Szalainé Erzsi néni mellett, akinek sokat
köszönhetek. Kitûnõ vezetõ volt. Tulaj-
donképpen ez a könyvem akkor született,
amikor a minisztérium környezetvédelmi
pályázatot írt ki, és õ engem bízott meg
annak elkészítésével. Az alapot ez adta.
Kissé átírtam, Józsikám rajzokkal látta el,
és nagy lelkesedéssel indultam a könyvki-
adókhoz, nyomdákhoz. Sajnos, sorra kap-
tam a pofonokat. Sok pénzt kell szereznem.
A szponzorok elutasítottak. A rokonság
magamra hagyott. Hogy szépen fejezzem ki
magamat, nem díjazták az elképzelésemet.
Istenem, a nagypapa ha élne...

Erre eltörött a mécses! Nem faggattam
tovább. Bízom abban, hogy, akik megis-
merik a könyvet, várni fogják a folytatást.    

Dr. Bartalis Imre 

Variációk egy témára

Újabb író Tapolcán?

A kultúrát nem lehet örökölni

Füveskönyvem lapjai 3.
Emlékezz ember!

"Ki merné azt kétségbe vonni, hogy a
XX. század teljesen az enyém volt!  Én
humanista vagyok! 

A hiúság a legkedvesebb bûneim
egyike!"

/Részlet az Ördög ügyvédje címû film fõszerep-
lõjének-Lucifernek beszédébõl./

A földi élet mindannyiunk számára
küzdõtér. Küzdeni nemcsak mással kell,
hanem  önmagunk lelkén belül is van egy
láthatatlan küzdõtér. Akár akarjuk, akár
nem, minden  cselekedetünk forrása szemé-
lyiségünkön belül dõl el. A birtoklási - a
fajfenntartási - és a  hatalmi vágy ott
tombol mindannyiunkban.

Idealistának nevezik azt, aki ezekkel az
ösztönökkel szembenéz. Õ kísérletet tesz
arra, hogy  ne ezek irányítsák az embert,
hanem az ember fogja igába ezeket a mély
energiákat, hogy  megszervezze maga és
utódai életét. Pedig õ az igazi realista.

Az igazságot keresõ élete állapotszerû
szabadságharc. Szabadságharc önmagával
és azzal az  õsellenséggel szemben, aki a
hazugság, erõszak, a Mammon világa és a
hatalomgyûjtés  lasszójával próbálja ka-
rámba terelni az embert.

A húsvét elõtti böjti idõszak hamvazó-
szerdájának felhívása "Emlékezz ember,
porból lettél és  porrá leszel!" - lezár elõt-
tünk egy perspektívát és megnyit egy
másikat.

A poron túli perspektívában meg-
láthatjuk a kiszolgáltatott másikat. Így pil-
lantásunk az elsõ  helyekrõl az utolsó
helyekre csúszik, mert ott van az, aki

a jóság tetteire szorul. Onnan jobban
láthatjuk a jóság forrását is.

S hol van az utolsó hely? Ahová senki
nem tolakszik. Amit még ellenfeleink is
szívesen  odaadnak. Ott van a te embered.

Az elsõ helyekre nézõk állandóan bele-
gabalyodnak abba, hogy mások véleménye
szerint  ráncigálják szavaikat és tetteiket.
Szerepeket vesznek fel és életjátszmákat ját-
szanak.

A legveszélyesebb azonban az, aki
tudatosan manipulál az elõzõekkel. Ez az
embertípus  társadalmi berendezkedéstõl
függetlenül mindig az elsõk között ül.

Miközben hátulról gáncsolja vélt ellen-
feleit, vádol, felelõsségrõl beszél, segítséget
ígér,  hízeleg, mikor hogyan látja jónak.

Pedig, pedig: Emlékezz ember..............
Mi van, ha jön a fal? A halál görcse?

Szerepeidnek álarcait levetvén edzed -e
magad a  mezítelen õszinte nézésre a végsõ
kérdéssel szemben?                 Kiss Katalin
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A hónap kérdése
Mit tenne ön a kóbor kutyákkal?

- Feltétlenül kellene egy fõállású
gyepmester, aki bárhol és  bár-
mikor elérhetõ volna. A kóbor
kutyák száma sajnos egyre több,
és az  állatmenhely sem tud min-
den ebet befogadni. Jobb szer-
vezéssel és  odafigyeléssel talán
javulna a helyzet városunkban.

KÉRDÉSEK TERE

- A Polgármesteri Hivatalnak kel-
lene hathatósan együttmûködni a
helyi állatmenhellyel, hogy közös
erõvel fel tudjanak lépni a gazdátlan
ebek további szaporodása ellen.
Másrészrõl, mivel a menhely kapa-
citása is véges, bevezetném a köte-
lezõ  ivartalanítást (kivéve a te-
nyésztési céllal tartott ebeknél),
illetve az altatási  módszert.

- A kutyával semmit. Elsõsorban a
felelõtlen gazdákat vonnám
felelõsségre, ugyanis kóbor kutya
nincs... csak azzá válik. Fõ oka a
nem  megfelelõ körülmények kö-
zötti tartás. Egy ebnek is van
komfortérzete, õ is  igényli a gon-
dozást, a szeretetet. Élõlény, nem
pedig egy ruhadarab, amit  eldob-
hatunk. 

Nagy Lajos Nagy Ildikó Lantos Béla

(DI)

Ruhagyûjtési akciót szervezett a
közelmúltban az Idõsek Napközi
Otthonának lakói részére a "Városért
Egyesület".

A ruhagyûjtési akció szervezése, kivi-
telezése körültekintõ, úgynevezett "kör-
nyezettanulmányt" végzõ munkát igényelt.
Kellett tenni mindezeket azért, mert a
gyûjtési akciót úgy kellett megszervezni,
hogy a lakókat ne sértsük meg, se emberi
méltóságukban, se önérzetükben, se szo-
ciális hovatartozásukban!

Természetesen számítottunk a város
lakóinak támogatására, önzetlen adako-
zására, tapintatára.

A gyûjtési akció lezajlása után, idõt adva
az Otthon lakóinak, az esemény feldolgo-
zására, úgymond megemésztésére, fokozó-
dó kíváncsisággal, persze némi szorongás-
sal kopogtam be az intézménybe. 

Végh Jenõné, az Otthon vezetõje sietett
elém. Amikor megtudta jövetelem okát,
célját, kedves, mosolygó arccal invitált bel-

jebb. 
A ruhagyûjtési akcióval kapcsolatban

elmondta, a lakók pozitívan, örömmel
fogadták az adományokat. 

Arra a kérdésemre, hogy miben tudna
még segíteni a "Városért Egyesület",
elmondta, hogy szívesen fogadnának
könyvadományokat, fõleg szépirodalmi
kiadványokat, de örömmel elfogadják a
mesekönyveket is, amelyekkel megaján-
dékoznák unokáikat. Színes, képes újsá-
gokat is szívesen olvasnának az Otthon
lakói.

Hogy mindez megvalósulhasson és si-
keres lehessen, méltó partnereink voltak
eddig is a város lakói, akik felhívásunkra
megmozdultak, önzetlenségükrõl tettek
tanúbizonyságot. Ügyünk mellé álltak, és
ezért õszinte köszönet és elismerés illeti
Õket!

Talabér Károly 
"Városért Egyesület"

OLVASÓI LEVÉL

Tettekkel az idõs emberekért

Balczó András ritkán ad interjút, mint
mondja az elõadásaiban mindent  el-
mond magáról. Tapolcán mégis kivételt
tett, és válaszolt az újságírói kérdésekre.

- Mit jelentett számodra a sport?
- Ez volt az egyetlen elképzelésem az

életrõl. Mivel nem volt konkrét célom,

hogy mi legyek - tanító, katona, orvos,
mérnök, stb - menekülési útnak
minõsült számomra, hogy sportoló
legyek. Mivel itt mérhetõek a
körülmények, nem pofára mennek a
dolgok. Fogják a stoppert, beírják az
eredményeket. Egy darabig valóban így
is volt. Igazságos közeg.

- Meddig szeretted?
- Ameddig, abba nem hagytam.
- Mit jelent számodra a hit?
- Az embernek Isten felé mutatott

arca. Könnyebbet kérdezz! Még így,
konkrétan soha nem fogalmaztam meg,
de például a nem látott dolgok felõl ez
a bizonyosság. Biztos tudás, biztonság
olyan dologról, ami úgy tételesen nem

igazolható, mint például a Pithagorasz-tétel,
de tapasztalatokból összeáll. Biztos tudás
olyasmirõl, aminek szellemi információs
forrása van.

- Család?
- Aki körülvesz, akikrõl gondoskodom,

akivel Isten megáldott.
- Nemzet?
- Akivel össze vagyok kötve, ha akarom.

Ha nem akarom, a nemzet olyan, mint hal-
nak a poshadt víz, amiben rosszul érzi
magát, és szenved. Rengeteg hal van, én is
az vagyok. A nemzet állapota ebben a
poshadásban rossz, pusztulnak a lelkek, az
emberek eladják a lelküket annak kedvéért,
hogy olyan tóba kerüljenek, ahol frissebb a
víz. De kiderül, hogy szennyezett tóba
teszik õket. Az elvtelen megalkuvások
miatt.

- Hogyan élsz most?
- Sok tennivalóm van. Sok helyre hívnak

beszélni. Azt mondják rólam, hogy
magányos farkas vagyok, magányba vonul-
tam. Nem igaz! Ezt azok találták ki, akik
nagyon is tudják, hogy - 1977-tõl ez idáig
2000 közönségtalálkozón vettem részt.
Ezekre sosem magam jelentkezem, mindig
hívnak. Azt mondják, a világtól elvonultan
élek? Semmi sem igaz belõle! Ezek az

emberek azt hiszik, hogy csak azok az em-
berek vesznek részt a társadalom életében,
akik a média hatalmának alávetik magukat.
Aki a médiát kerüli, az az õ számukra
halott. 

- Gyerekek?
- Tizenketten vannak. Hat fiú, hat lány.

Huszonöt és fél éves a legidõsebb, öt és fél
a legkisebb. A nagyok tanulnak (Mû-
egyetem, jog, német szak, biológus, óvónõ,
gyógyszerészasszisztens) közép- és álta-
lános iskolában, a legkisebb pedig óvodás.
Nincs idõm megöregedni közöttük. 

- Hogy viszonyulnak hozzád az emberek?
Vannak-e irigyeid?

- Vannak, de nem a távollévõk között.
Akik közel voltak hozzám, azok között több
is akad. De inkább irigyeljenek, mint
sajnáljanak. Annak rossz, aki irigykedik. 

- Mit üzensz a tapolcaiaknak?
- Csókoltatom õket! Isten áldja õket!
- Isten áldjon Téged is András. Nagyon

köszönöm az interjút!    K. Lelkes Katalin

Rengeteg hal van, én is az vagyok

Nyolc évet vártak erre a pillanatra a
Szabó Zoltán vezette Plózer István Víz alat-
ti Barlangkutató Szakosztály tagjai. Egy 2
méter szélességû és nagyjából 1,5 méter
magas járatszakasz kibontása után egy tel-
jesen új, eddig ismeretlen, a jelenlegi
ismeretek szerint 50 méter hosszú járat-
rendszerbe jutottak. Az itt talált vízforga-
lom arra enged következtetni, hogy egy
újabb, hatalmas barlangegységet fedeztek

fel. Eddig csak a fõágnak számító MHS-ben
volt ekkora áramlás, és most egy kibontott
oldalágban is. - A szakosztály tovább foly-
tatja a kutatást, a lelkesedés töretlen és nem
lehet semmi az akadály  -mondja a vezetõ. -
Mindig szembesülünk nehézségekkel, de a
lényeg az, hogy a járókelõk mostanában
nem azokat a gondterhelt verebeket látják
füstöt fújva gubbasztani a barlang bejárata
elõtti hosszú kõpadon. 

A 2003 õszén új lendületet vett a Tavasbarlang-kutatás. Ennek eredményeként került sor a
neves tapolcai barlangkutatóról elnevezett Plózer István-ág feltárására 2004 januárjában.

Sikeres pályázatok
A Tapolcai Média Közalapítvány kulturális-híradó- és sportmûsorok készítéséhez pályázatot

nyújtott be az Országos Rádió és Televízió Testülethez. A pályázati díjat Tapolca Város Önkor-
mányzata biztosította. A pályázatok elbírálásának eredményeként a Tapolcai Városi Televízió 8
millió forintot nyert a fenti mûsorok elkészítéséhez. Köszönjük Ács János polgármester úrnak
és a város Képviselõ-testületének a segítõkész hozzáállást, valamint a televízió munkatársainak
a szakszerû pályázat-elõkészítõ munkát.                                    Tapolcai Média Közalapítvány

A Plózer István-ág  feltárása
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Szólj, síp, szólj!…
Tanulmányai során a diák megismerkedik az axiomákkal, a bizonyításra nem szoruló

alapigazságokkal. Tiszteletben tartja, mit is tehetne mást. Cáfolatuk nevetséges lenne. 
Nyomás-hõ-térfogat összefüggése axioma, alaptörvény. Tragédia történnék, ha megbo-

molnék köztük az összhang.
Bizonyos áttétellel érvényes ez a társadalomra is: az összhang hiánya oka, kiváltója

lehet háborúnak, forradalomnak. Tehát a társadalmakban, az emberi magatartásformák-
ban is léteznek axiomák, vagy azokhoz hasonló súlyú alapigazságok. Szerencsés eset, ha
ezeket törvény szabályozza, védi. Ezért nagy a felelõssége a törvényhozóknak, nem kevés-
bé a végrehajtóknak. Mert a törvény nem kócmadzagon ráncigált malac; nem tépi-húzhat-
ja kedve-érdeke szerint senki. Senki? A törvény elõtt mindenki egyenlõ - idézem. Holt
szöveg ez, ha az élet gyakorlata nem igazolja. Talán nem fordul elõ, hogy más mértékkel
mérnek a "méregetõk" aszerint, hogy ki a vádló-vádlott? - Hatalmat gyakorol/bitorol vagy
alattvaló? Mammonkirály vagy nélkülözõ? Õrségtõl védett palota vagy fûtetlen kuckó a
lakhelye? Valakinek a valakije vagy senkinek senkije? 

Lelked mélyébe fordítom szemed - (Shakespeare után szabadon) te vezetõ, te oktató, te
törvényhozó, te befolyásos, te dúsgazdag, te nagyhangú, te pökhendi, te talpnyaló! - bárki,
aki jogtalanul elõnyt szerez magának mások rovására, szembeköpi a törvényt, gátlástalan,
és még el sem bújik vétkével, hisz védett (jó)madár.

Becsület, szeretet, igazságosság: erkölcsi axiomák, mindenkire kötelezõ érvényûek.
Bizonyításukat elvégzi az élet, a történelem. Büntetlenül nem tagadhatja meg senki, külön-
ben a fajsúlytörvény értelmében a vétkeitõl elnehezült alakot elnyeli az ingovány.

A természet törvényei elõtt nincsen protekció.                                            Dr. G. T. G. 

"...Megdicsõül a vér s korom,  Galam-
bok búgnak vállamon,

Gyönyörûm, ha segítsz engem..."  
(Nagy László: Himnusz minden idõben)

Minden esztendõben január végén
világszerte a határidõnaplókban  bekari-
kázható egy nap, a Béke napja. Nem
véletlen, hogy ebbõl az alkalomból - Tóth
Iván elnök úr vezetésével szép ha-
gyományukhoz ragaszkodva - galamb-
kiállítást rendeztek a Batsányi János
Galambtenyésztõ
Egyesület tagjai a
Szász Márton Isko-
la tapolcai, Iskola
utcai épületében. 

A galamb nem
csupán az emberhez
szelídült kedves kis
lény, de a mítoszok-
ban és a modern
mûvészetben (Picas-
so galambábrázo-
lása óta) a meg-
békélés, a béke, a
szelídség,  a lélek és a jó hír szimbolikus
madara. Ézsaiás próféta könyvében is ott a
galambdúc, amelybõl reggelente a madarak
kiröppennek... "Kik azok, akik  repülnek,
mint a felhõ, vagy mint a galambok
dúcaikhoz?" Noénak galamb adta  tudtára,
csõrében zöld ággal, hogy az özönvíz visz-
szahúzódóban a Földrõl.  Jézusra galamb
szállt le, amikor megkeresztelkedett a
Jordán vizében. Ezek a  kultúrtörténeti
képek is kavarogtak a látogatóban, amikor

az Iskola utcában  háromszáz galambot
karnyújtásnyi közelségbõl szemlélhetett. A
galambászokból álló tekintélyes zsûri idén
is díjakat adott át a legszebb  szárnyasok
tenyésztõinek. (Az ötvenkét kiváló minõ-
sítésbõl huszonötöt  tapolcaiak kaptak, s öt
galamb kiállításgyõztes lett a "hazai
pályán".) E sorok  írója hadd tegyen annyi
személyes megjegyzést, hogy családunk
örömére is  szolgált az alkalom, hiszen
gyermekkoromban házunk tetejérõl mindig

suhogtak  föl galam-
bok, telente mindig
etettük padlásunkon
e madarakat, figyel-
hettem  költésüket,
hallgathattam ha-
rangszótól harang-
szóig búgásukat.

Élmény volt édes-
apámmal újra lát-
nunk a kék, fekete,
fehér, deres,  ková-
csolt szürke, barna és

sárga színû posta-
galambokat, a kék és fekete  kingeket, a
barna, kék és fekete strasszereket, valamint
a kistestû  pergõgalambokat, amelyeknél
szebben zuhannia a Tapolcai-medence
fölött aligha  látni hasonló madarat...
Elnézve õket a kalitkában, emlékezve röp-
tükre, már azt  sem tartom véletlennek,
hogy a tapolcai költõ, Konczek József emi-
lyen címet  adott elsõ verseskönyvének:
"Galambok, galambok a történelemben..."    

Németh István Péter

Tapolca-Sebronban található az Assisi
Szent Ferenc Alapítvány által mûködtetett
állatmenhely, ahol 50 kennelben több, mint
100 kutyát helyeztek el az állatvédelem
európai igényeinek megfelelve. Az itt élõ
állatok oltása, parazitózisok elleni gyógy-
kezelése, ivartalanítása folyamatos.
Magyarországon jelenleg közel több
százezerre becsülik a kóbor kutyák
számát. A tapolcai helyzetképrõl Ulrike
Vollnert, az állatmenhely vezetõjét és dr.
Varga Ottót kérdeztük.

- Tíz esztendõvel ezelõtt - 1994-ben - jött
létre az Assisi Szent Ferenc Alapítvány.
Német, osztrák és magyar állatvédõk hozták
létre, látva a rengeteg kóbor ebet - mondja
Ulrike Vollner. - Szükség volt, van és lesz erre
az alapítványra, mert az állatmenhely
mûködéséhez közel havi félmillió forint szük-
ségeltetik. Itt szeretném megköszönni minden
állatbarátnak, aki az elmúlt esztendõben
jövedelemadója 1%-ával támogatott bennün-
ket. Ezáltal sok kutyus életét tudtuk meg-
menteni. Bízom benne, hogy idén még több
anyagi segítség érkezik a 18919075-1-19-es
adószámunkra.

- Milyen színvonalon van hazánkban,
illetve településünkön az állattartási kultúra?

- Javuló tendenciát mutat - veszi át a szót
dr. Varga Ottó. - Ez elsõsorban ott mérhetõ le,
hogy a gazdik többsége már kölyökkorban
odafigyel kutyája egészségére, és igyekszik
maximális körülményeket biztosítani neki.
Sajnos, azonban létezik egy másik réteg is.
Õk 1-2 méteres láncon tartják az ebet, koplal-
tatják, és a kötelezõ védõoltásokat sem
adatják be az állatoknak. Nem mehetünk el
szó nélkül az önkormányzat felelõssége mel-
lett sem. Egy hatékonyabban mûködtetett

állatvédelmi, ellenõrzési, és ha szükséges
bírságolási rendszer esetén nem látnánk ennyi
kóbor kutyát, vagy macskát városunkban.

- Mit tegyünk, ha kóbor kutyát találunk?
- Mivel a gyepmesteri feladatokat is mi

látjuk el, ezért a legegyszerûbb, ha felhívnak
bennünket - veszi vissza a szót Ulrike. - Mivel
elég összetett a munkám, így idõbe telik, mire
odaérek. Segítõim nincsenek, saját gépko-
csimmal megyek a helyszínre, és sok esetben
az állat befogása sem egyszerû. Azért igyek-
szem helytállni.

- Milyen feltételekkel fogadható örökbe
kutya?

- Döntõ, hogy a leendõ házi kedvenc jó
szociális körülmények közé kerüljön. Egy
jelképes összeget (adományt) kell fizetni, ez
5-6000 forint, amely a kutyusnak beadott
védõoltások és az ivartalanítás árát sem
fedezi.

- Altatnak el kutyát? Ha igen, milyen eset-
ben?

- Ebet, vagy más kisállatot csak akkor
altatunk el, ha annyira antiszociális, hogy
környezetére veszélyes. A másik ok, ha gyó-
gyíthatatlan betegségben szenved, vagy már
nagyon öreg. 

- Meddig élvezheti egy kóbor kutya az
állatmenhely vendégszeretetét?

- Nincs meghatározott idõ. Amíg ki nem
múlik. Jelenleg is van olyan eb, amely már 12
éves, és több, mint 6 esztendeje a menhely
lakója, és esélye sincs, hogy gazdit találjon. A
kutyák egy részét Ausztriában és
Németországban helyezzük el. Ebben az
ottani állatvédõ egyesületek vannak a segít-
ségünkre.                                

Dancs István

- A Színházlátogatók Klubjának Rátonyi-
bérletes csoportja március 19-én a veszpré-
mi Petõfi Színházban a GALILEI címû
darabot tekintik meg. Az autóbusz indulása
a szokott helyekrõl 17.30 órakor.

- A Festetich-bérletes csoport március
30-án 18 órakor indul a keszthelyi Balaton

Színházba, az Üvegcipõ címû elõadásra
- Pálffy Károly festõmûvész kiállítását

március 19-én, pénteken 16 órakor Németh
István Péter tanár nyitja meg a Batsányi
Mûvelõdési Központban. A kiállítás április
elsején 18 óráig látogatható, munkanapokon
9-18 óráig. 

A Batsányi János Mûvelõdési Központ adott otthont ez év február 19-én a  SZINTÉZIS
Oktatói Munkaközösség szakmai vizsgájának. A vizsgabizottság elõtt 16 fõ tett ered-
ményes vizsgát kereskedõ-boltvezetõ, tüzelõ- és építõanyag kereskedõ, vendéglátó-
üzletvezetõ szakmában. A hallgatók Tapolcán és Tapolca környékén dolgoznak. 

A munkaadók is felismerték, hogy nemcsak azért van szükség szakképzett dolgozókra,
mert a törvény ezt elõírja, hanem azért is, mert  szakképzett alkalmazott az õ vállalkozásá-
nak eredményességét is segíti. Annak a most vizsgázónak is növekszik az esélye az elhe-
lyezkedésére, akinek jelenleg nincs munkahelye.

CSÁNYI LÁSZLÓ
költõ, irodalomtörténész, szerkesztõ 

(Tapolca, 1922. június 9. - Szekszárd, 1994.
április I5.)

Gyermekkorát Tapolcán töltötte. Érdeklõdõ, jó tanuló
volt, mint azt a polgári  fiúiskola értesítõi is tanúsítják.
Apja haladó szellemû és nagy mûveltségû törvényszéki
bíró volt, aki sokat adott fia  nevelésére. Gyõrben, a bencés
gimnáziumban érettségizett, majd a pécsi egyetemre
iratkozott be. 

Irodalmi érdeklõdése korán megnyilvánult. Elsõ verseit
a Tapolczai Lapokban publikálta. Ifjúkori versei az 1942-ben Pécsett megjelent
Kegyelemkenyéren c. kötetben olvashatók. A pécsi Batsányi János Irodalmi Társaság
alapító tagja. 1946-ban  itt adta ki és magvas elõszóval látta el  Batsányi válogatott ver-
seit. Az újságírói  pályával a Délvidéki Hírlapnál ismerkedett. Rövidebb révfülöpi
tartózkodás  után 1952-tõl Szekszárdra költözött, az  MTI Tolna megyei tudósítója lett.
Irodalmi tevékenysége itt egyre jobban kiteljesedett. Írásait szívesen közölték a  vezetõ
irodalmi folyóiratok, de emellett sokat fordított, fõleg latinból, franciából, németbõl és
olasz nyelvbõl. 1978-ban megindította a Durvatáj c. folyóiratot, amelyet haláláig
szerkesztett. Élete  utolsó idõszakában az irodalmi esszé  mûfajának egyik legjobb hazai
mûvelõjévé vált. Halála elõtt egy évvel író-olvasó találkozón járt Tapolcán. Szeretettel,
de kritikusan beszélt szülõvárosáról.  75. születésnapján avattuk síremlékét a  szekszár-
di alsóvárosi temetõben. Odavittük Tapolca tisztelgõ koszorúját. Szülõháza már nem áll.
Emléktábla még  nem hirdeti Tapolcán, hogy itt született  a legújabb kori magyar iro-
dalom nagy  mûveltségû, meghatározó alakja.                                          Kertész Károly

Tapolcai életrajzok

Röptükre emlékezve

Tihanyi Norbi a kedvencével
Az ember legjobb barátja...

Programok

Növekvõ lehetõségek

Európai Uniós Kvízjáték 
IV. forduló

1. Mi a PHARE?
2. Mire költi az EU a legtöbb pénzt?
3. Egy híres ókori görög filozófusról nevezték el az EU-nak az oktatás minden szintjét
felölelõ programját. A bölcselõ Platón mestere volt, és az ifjúság megrontásáért halálra
ítélték  Athénban. Kirõl van szó?
4. Melyik az unió legfiatalabb intézménye, mely 1994. 03. 15-én jött létre?
5. "Nyelvében él a nemzet" - reformkori mondásunk ma is érvényes. Az EU nagyon
fontosnak tartja azonban, hogy az uniós állampolgárok ismerjék egymás nyelvét, ezért az
EU-ajánlás azt a célt tûzi ki, hogy a középfokú végzettségûek az iskoláik befejezéséig . .
. . . . uniós nyelvet sajátítsanak el. Mennyit?

Eredményhirdetés: 2004 májusában 
Játékunkat a veszprémi Európai Információs Pont támogatja.

Jó szórakozást, jó játékot kívánunk!
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A felnõttkor küszöbén

A Batsányi János Gimnázium szalag-
avató ünnepségén Holczbauer Péter 11.
évfolyamos tanuló búcsúztatta a vég-
zõsöket, majd az érettségizõk nevében
Rausch Dorottya köszönte meg azt a sok
élményt és tudást, azaz az útravalót,
amit az iskola, a tanárok és a diáktársak
adtak az elmúlt évek során. 

Varga Tiborné, az intézmény igazgatója
ünnepi köszöntõjében nemcsak a fiatalokra
váró feladatokról, az érettségirõl szólt, de
arról is, hogy az iskola mindig szeretettel
várja vissza volt tanulóit.

A szalagfeltûzés ünnepélyes pillanatai
után  nyitótánc következett. A meghatott
szülõi koszorú, a barátok, az ismerõsök
méltán tekintettek büszkeséggel a tán-
colókra. A bécsi- és az angolkeringõ lágy
dallamaira, a palotás csodaszép zenéjére és
a gyertyafény-keringõre suhanó elegáns
párok mind-mind azt sugallták, hogy a
fiatalság és a szépség egymástól válhatat-
lan. 

- Nagyon örülünk annak, hogy ezen, az
iskolánk számára oly fontos ünnepi
eseményen ilyen sokan részt vettek - vála-
szolja kérdésünkre az igazgató. - A közel
600 fõs vendéglétszám önmagáért beszél.
Köszönet illeti a rendezvénycsarnok
vezetõjét, Rédli Károlyt és az ételrõl-italról,
felszolgálásról gondoskodó Végh Tamás
vállalkozót, akik nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy a szalagavató-ünnepségünk
sokáig emlékezetes marad. 

A nézettségi mutatók szerint rekordot
döntött a TV2 február 21-i esti adása. A
városunkból élõben közvetített
boxgálára 5 millió ember volt kíváncsi.
Nekünk, tapolcaiaknak különösen
kedves volt ez az est. Nagy "Csonttörõ"
János mérkõzése elõtt Tóth Veronika
énekelte a magyar Himnuszt. Csodálatos
énekhangja betöltötte a csarnokot. 

- Nagyon büszke vagyok magamra, hogy
sikerült - mondja Veronika. - Féltem, hogy
elrontom, de szerencsére nem így történt.
Igaz, hogy mindent elkövettem azért, hogy
ne hibázzak. A fellépés elõtt hazajöttem,
énekórákat vettem a Veszprémben élõ zene-
tanárnõmtõl, Völler Adéltól.

- Hogyan ítéled meg a estet?
- Csodálatos volt. Olyan jó volt érezni,

hogy velem van a város, a közönség.
Nagyon jólesett az is, hogy "Csonttörõ",
név szerint említett engem, megköszönve
az éneket. No, és az sem volt utolsó élmény,

hogy az elsõ sorból láthattam a
mérkõzését.

- Magyar dalokat miért nem
énekeltek a Megasztár döntõjében?

- Ezt már többen is
megkérdezték. Annyit elárulhatok,
hogy lesznek magyar estek. Két hét
múlva -, ha még ott leszek - két
híres magyar zenész tiszteletére
fogunk énekelni. Én is hiányoltam
a magyar számokat, de nem volt
eddig lehetõség a változtatásra, egy
kapott listából választhattunk csak.

- Milyen a kapcsolatod a többi-
ekkel? Igaz, hogy élesedik a harc?

- Én jól megvagyok mindenki-
vel, de az is igaz, hogy vannak olyanok,
akiknek meg kellene változniuk, mert
kilógnak a csapatból. Szomorúan vettem
tudomásul, hogy a még bent lévõk közül
többen a Tapolcán fellépõ kiesettekkel
csúnyán bántak. Meg fogom beszélni velük
ezt a helyzetet. Kár, hogy valóságshow lett
ebbõl a mûsorból. Itt már lassan nem az fog
számítani, hogy ki a tehetségesebb, hanem
az, hogy ki a szebb, a népszerûbb, ki tudja
jobban eladni magát. 

- A város és környéke továbbra is veled
van. 

- Nagyon jó ezt tudni.  Bárhogy is alakul
majd az életem, én mindig tapolcai
maradok. Itthon önmagamat adhatom, az
lehetek, aki vagyok. Nagyon köszönöm azt
a kedvességet és toleranciát, amivel
körülvesznek az ismeretlen ismerõsök is.
Kérem, hogy támogassanak továbbra is.       

N. Horváth Erzsébet

Itthon önmagamat adhatom
Beszélgetés Tóth Verával a sikerrõl és az azzal járó felelõsségrõl

FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

SZABADIDÕ

KÖNYVTÁRI HÍRADÓ

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes:
1. Megtörtént eseményeket felvéte-
lekkel hûen mutatja be.
13. Szép magyar nõi becenév.
14. Elgondolás, fordítva.
15. Francia területmérték.
17. A padon páratlanul.
18. A sáncról ugranak télen.
20. Páratlanul: ólaikon.
22. V-vel az elején: megmérettetés.
23. Így kezdõdik a naplemente!
25. Végek nélküli hallucináció!
27. Vajon vékony fehér gyapotszálakból
álló egészségügyi anyag?
29. Gubós növény magjából préselt lé.
31. Ornitológia eleje!
32. Nyerõszám.
36. Páratlan alaknak!
37. Aki becsap másokat.
38. Lakásbérlõ.
40. Funkció eleme!
41. E-vel az elején: áramátalakító, ár-
csökkentõ.
43. Mintái vége!
44. Ondtok-.......... állandóan mondjátok a
magatokét.
46. Hangtalan rém!
47. Mást bízott meg az áru árának
beszedésével.
49. Törvénykönyv.
50. A kormány eleme!
51. Holland gépkocsik nk. jelzése.

52. Gyakran látjuk, hogy követik az
autókat.
57. ...... plus ultra.
58. Egy másik nõi becenév.
62. Egyenlõszárú X alakú kereszt.

Függõleges:
1. Rövidhullámú, két egyforma, egy
síkban lévõ vezetõbõl álló antenna. 
2. Pajesz.
3. Üzleti verseny.
4. Elege van belõle.
5. Munka röviden.
6. Fordított kettõs latin magánhangzó.
7. Tárgyrag.
8. Indiai, nagy tiszteltetben álló tanító,
fordítva.
9. Megromlott a zsír, vagy a vaj.
10. Néma futár.
11. Függõ záramat. 
12. Amerikai úr, röviden.
14. Mûselyem alapanyaga, nátronluggal
kezelt cellulóz, idegen írással. 
16. A hatalmon lévõ kormánnyal szem-
ben alakított kormány.
18. A horgásznak a halkiemelésben
segítõtársa.
19. Áraszt.
21. Financ vége!
22. F-fel az elején: pénzügyõr.
24. ... Avion.
26. Lám.

30. A régész legnagyobb öröme.
33. Vallás, röv.
34. Az ember váza.
35. Álkapocs eleje!
39. Ezt kapar a kéményseprõ.
40/a. Fohász.
42. Veszprém-megyei község.
45. Csak azért is, ill. csak azért sem.
48. Ágyúhang.
50. Rontott, páratlanul!
53. Részben átmászik!
54. Néma Nusika.
55. Páratlan urakra!
56. A beszéd eleme, fordítva.
58. Korrövidítés.
59. A nácizmus vége!
61. Néma láz!

Készítette: Tóth Gyula

Kellemes idõtöltést!

A januári helyes megfejtés: Vízsz.:  15.
Filmbemutatókat, 30. Az utolsó, 40.
Levéltár, 60. Nadály, Függ.: 1. Ifjú
Gárda, 2. Lilienthal, 12. Aktacsomag, 14.
Atkaölõszer
Nyertesünk: Tóth Ferencné, 8300
Tapolca, Ley József u. 8.

Akönyvjutalmat a Fõtéri  Könyvesbolt
ajánlotta fel. A nyeremény ott - szemé-
lyesen - átvehetõ.
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58 59 60 61
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Tündérjárta mese-tájon
A Városi Könyvtár és Múzeum

Gyermekrészlege 
“Tündérjárta mese-tájon” címmel 
2004. március 29-én vers- és mese-

mondó versenyt hirdet óvodásoknak és
általános iskolásoknak. 

Nevezni lehet szabadon választott vers-
sel, mesével, verses mesével, melynek

idõtartama max. 3 perc. 
Nevezés személyesen, illeteve a 87/510-

788-as és 87/412-408-as telefon-
számokon nyitvatartási idõben. 

Jelentkezési határidõ: 
2004. mácius 16.

Beiratkozás
Tapolca Város Képviselõ-testülete, az
érvényben lévõ jogszabályokat figyelem-
be véve, az óvodai nevelést és az általános
iskolai nevelés-oktatást ellátó intéz-
ményekben a beiratkozás idõpontját a
2004/2005. tanévre az alábbiakban állapí-
totta meg: 2004. április 06-án 9.00-16.00
óra, 2004. április 07-én 9.00-16.00 óra

Magányos vonatok
R Á ... -nak

Mint utasok nélküli  
Magányos vonatok  
Haladunk,
Egymás mellett,  
Párhuzamos síneken  
Rohanunk
A távoli  
Végtelenbe ! !
Hol billió elektronra  
Bomlik a lelkünk,  
Hogy cikázzunk,  
Száguldjunk  
Tovább,
S hogy....
Egy megamilliomod  
Eséllyel
Egyesüljünk,  
S egy testben
Szülessünk
Újjá . . . 

R. Ágnes

Szak- és ismeretterjesztõ
mûvek:
Ferwagner: Terrorista
szervezetek lexikona; Bóta
Gábor: Kállai Ferenc;

Vandenberg: A Nagy Ramszesz; Gintei: Az
irodalom rövid története; Szabó: Magyarok
Párizsa; Goodall: Az utolsó pillanat;
Horváth: 1956 hadikrónikája; Ostermeier:
Szemtorna a számítógépnél
Cadbury: Dinoszaurusz vadászok; Pringel:

Adatbázis-kezelés; Bánfalvy: A
munkanélküli-ség szociálpszichológiájáról;
Náray-Szabó: Fenntartható a fejlõdés?;
Makkai: Magyar fa sorsa; Práter: Erdélyi
magyar helyzetkép 1916-19-ben; Léber-
Somogyváry: "Ahol én voltam, ott nem
voltak hõsök"; 

Szép- és ifjúsági irodalom:
Böszörményi: Gergõ és a bûbájketrec;
Takács: Királyhattyú; Balázs: Andersen

avagy A mesék meséje; Csernák: Felnõtté
tiporva; Rushdie: Fúriadüh; Sue: Min
mester inasa; Takács: Költõ a vérpadon;
Cabot: A fiú a házból; Pullman: Külvárosi
királynõ; Gárcia Márquez: Azért élek, hogy
elmeséljem az életem; Salamon: Zariffa

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét,
hogy videotékánkból kikölcsönözhetõ a
MINDENTUDÁS EGYETEME elsõ
szemeszterének 15 elõadása!

Válogatás a Városi Könyvtár és Múzeum új beszerzéseibõl

Fotó: László Zsolt
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ÉPÍTSEN
RÁNK!

ÉPÍTSEN
RÁNK!

ÉPÍTÕIPARI KERESKEDELMI
ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI KFT.

Nyitva tartás: H-P: 7-16 óráig

Szo: 7-12 óráig

Nyitva tartás: H-P: 7-16 óráig

Szo: 7-12 óráig

CAFE
ONE

CAFE
ONE

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
7.30-22.00-ig a Kossuth u. 2-ben!

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
7.30-22.00-ig a Kossuth u. 2-ben!

Sokáig marad emlékezetes a február
21-én rendezett bokszgála. A közel 3000
nézõ remek hangulatot teremtett. Az
eseményt a TV2 élõben közvetítette. Az
est végén sikerült néhány interjút ké-
szítenünk. Elsõként Nagy Jánosnak gra-
tuláltunk, és arra kértük, mondja el,
milyen volt “belülrõl” a mérközés.

- Higgadtan, nyugodtan, tiszta fejjel bok-
szoltam. Végig éreztem, hogy én irányítom
a mérkõzést. Azt nem gondoltam, hogy
ilyen nagy arányú pontozással nyerek. Jól
éreztem magam, élveztem, amit csinálok. 

- Mit szól a tapolcai közönséghez? 
- Csodálatos. “Dopping” volt számomra

a biztatás. Csak köszönni tudom újra és
újra. Ami számomra különösen jól esett, az
az itt élõk szeretete. Pénteken, a mérlegelés
után kicsit sétáltunk a városban, és azok,
akikkel találkoztunk, buzdítottak. 

- Hogyan tovább?
- Még nem tudom. Az biztos, hogy egy

hétig csak pihenek, és a média ren-
delkezésére állok. Aztán a menedzserem
majd megszervezi a folytatást

- Nagyon elé-
gedett vagyok a
Janival - mond-
ja Klein Csaba,
az edzõ. - Töb-
bet és sokkal
pontosabbakat
ütött, mint Kir-
korov. Fontos,
hogy végig bírta
a 12 menetet,
mert a kondíciót
csak mérkõzés-
sel lehet tesztel-
ni. Ami különö-
sen tetszett, az
az utolsó két
menet dinami-
kája volt.

Csábi Bettina
játékában alig
másfél menetig
gyönyörködhet-
tek a nézõk.
Varga Ágnest

Bettina hatal-
mas jobbegye-
nese után a
bíró leléptette. 

- Már gyer-
mekkorom óta
foglalkozom
k ü l ö n b ö z õ
küzdõsportok-
kal - válaszol-
ja a gyõzelem
után Bettina a
kérdésünkre. 

- A jogi
egyetem el-
kezdésekor és
befejezésekor
is feltettem a
m a g a m n a k
kérdést: ho-
gyan tovább.
Az ökölvívás
mellett döntöt-
tem. Ez 3 éve
történt. Addig-
ra már min-

dent megnyertem. Voltam kick-boksz-, thai-
boksz- és karate-világbajnok. Csak profi
ökölvívó-világbajnok nem. 

- Ezt a címet mikorra tervezi?
- Április 17-én Lengyelországban lesz

egy gála, az "Amazonok éjszakája". Ott
valószínû, nekem is sikerül megszervezni
egy világbajnoki címmeccset. 

- Jani most bizonyította, hogy
megérdemelte a Chachón elleni gyõzelemet
- mondja örömmel Rácz Félix, a Félix
Promotion tulajdonosa. - Fantasztikus volt
a tapolcai közönség. A biztatás és a fogad-
tatás maximális, csillagos ötös. Köszönet
érte. Megmondom õszintén, hogy az elején
egy kicsit szkeptikus voltam, hogy nincs az
ökölvívásnak kötõdése a városban, de
beigazolódott, hogy Nagy János, az
ökölvívás és a tapolcaiak egy csapatot
alkotnak. Szívesen jövünk máskor is. 

Az egész este szervezõ és intézkedõ
Rédli Károlyt, a csarnok vezetõjét csak
éjjel, egy óra tájban értük utol. 

- Nagyszerûen vizsgázott a rendezvény-
csarnok, nagyon jók voltak a programok. A
vesztes az, aki nem volt itt, és nem hallhat-
ta élõben, Tóth Vera csodálatos elõadásában
a Himnuszt. Bizom benne, hogy a vendégek
és a képernyõ elõtt ülõ öt millió nézõ elviszi
vendégszeretõ városunk  és a maximális
igényeket kielégítõ rendezvénycsarnok
hírét. Mi pedig szívesen állunk elébe egy
újabb országos, vagy nemzetközi meg-
mérettetésnek. 

K. Lelkes Katalin

A Tapolca-Toplan VSE nõi kézilabda-csapatának szervezésében ebben az évben is
megrendezték a Városi Sportbarátok Bálját. A Városi Mûvelõdési Központban február 6-
án megtartott rangos esemény közönségét Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, az
est védnöke köszöntötte, majd a szórakozásé, az önfeledt kikapcsolódásé lett a fõszerep.

Akikben “TIAC-szív” dobog
Több, mint harminc évvel ezelõtt, 1972/73-ban a megyei I. osztályban bajnokságot

nyertek a TIAC labdarúgói. Erre az eseményre és a régmúlt idõkre emlékezve adtak
egymásnak randevút nemrég a Városi Rendezvénycsarnokban az akkori játékosok. 

A deresedõ hajú résztvevõk ifjú szívvel idézték meg azokat a “daliás idõket”, amikor az
egyesület játékosai és hozzátartozóik - szinte nagy családot alkotva - olyan közösséget hoz-
tak létre, amely még ma is több évtizedes barátságoknak szolgál alapul. 

A baráti beszélgetést követõen a labdarúgók néma fõhajtással és a sírokra elhelyezett
virágokkal azokra a társaikra emlékeztek, akik fájdalmasan fiatalon és örökre elbúcsúztak
a sok sikerélményt adó zöldgyeptõl, a mára már fogalommá vált TIAC-pályától.

Az “öregfiúk” közül többen még ma is rúgják a labdát

Labdarúgás
Fitt-Adidas teremlabdarúgó-torna
(32 csapat részvételével)
Nõi csapat (8): 1.) Platrett Veszprém; 2.)

Badacsonytomaj; 3.) T. Honvéd
Férfi csapat (12): 1.) Tarex FC

Veszprém; 2.) Szigliget; 3.) Inter FC Pápa
Öregfiú csapat (12): 1.) Fregatt FC

Veszprém; 2.) Hakane SC; 3.) Old Boy FC
Pápa 

Sakk
Zalaegerszegen kezdte meg a 2004. évet

a tapolcai sakkcsapat. A szakvezetés szoros
mérkõzésen a 6:6-os döntetlen eredmény-
nyel elégedett. A csapat neve mellõl 6 év
után elõször hiányzik majd az "Isolyth"
megjelölés, ugyanis az Isolyth Rt.
megszûnése végett névadó szponzor nélkül
maradt a csapat. 

Zalaegerszegi TE-Tapolca VSE 6:6
Az igen jó erõkbõl álló zalaiak ellen

értékes döntetlent értek el a tapolcaiak. 
Tapolca Város Évadnyitó  Nyílt Nem-

zetközi Versenye (7 ország; 88 versenyzõ):
1. Bérczer Csaba FM Postás SC 7,0 p.; 2.
Kovács Gábor IM Szombathely 7,0 p.; 3.
Nynyen Ngoe Trungson Vietnami 7,0 p.

A tapolcai versenyzõk eredményei:
Pásztor Ferenc FM 6,5 p. a 7. helyen
végzett; Nagy Zoltán FM 5,0 p. a 25. helyen
végzett; Szirmai Edmond m. 4,5 p. a 34.
helyen végzett; Rónyai Imre mj. 3,5 p. az
56. helyen végzett.

Megyei I. oszt. csapatbajnoki mérkõ-
zésen: Felnõtt csapatok: B.almádi-Tapolca
VSE  4,5:7,5; Ifjúsági csapatok: B.almádi-
Tapolca VSE 2,5:5,5.

TVSE Természetjáró
Szakosztályának 

március havi túrája

6-án Tavaszi nyílttúra Nagyvázsony
térségében

13-án Sümeg-Mogyorós-domb-Sar-
valy

20-án Keszthely-hegység Tátika
27-én Pula-Öcs-Kapolcs-Pokol-lik-

barlang

Új Tapolcai Újság

Dupla vagy semmi a tapolcai sportarénában

Februári sporteredmények

Következõ lapzárta idõpontja: 
2004. március 16.

Csábi Bettina és Nagy János nemcsak a
tudásával, de a szerénységével is kivívta a

közönség tetszését

Fotó: László Zsolt


