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Épül az új városnegyed

Fotó: Sulyok Ferenc

Télen sem pihennek a munkagépek a hamarosan benépesülõ, újonnan kialakított keleti városrészben. (Írásunk a 3. oldalon olvasható
Névadás címmel)

Új év köszöntõ

Az összefogás szép példája
A volt kollégium
épületében december
22-én került sor a megváltozott munkaképességû foglalkoztatottak új
telephelyének ünnepélyes átadására.

Hatodik alkalommal hívta újévi
találkozóra, baráti beszélgetésre a
városban mûködõ intézmények, vállalatok, egyházak, és civil szervezetek
képviselõit Ács János polgármester a
Városi Mûvelõdési Házba.
Ünnepi beszédében a város vezetõje
elmondta, hogy Tapolca 2003-ban az eddigi idõk legmagasabb összegû, azaz 5,2
milliárd forintot meghaladó költségvetésbõl fegyelmezetten és takarékosan gazdálkodott. A megvalósult beruházásokhoz, felújításokhoz nagymértékben hozzájárultak a korábban megítélt támogatások.
2004-ben csak szerény fejlesztések
várhatók, a korábbi kötelezettségvállalás
teljesítése a legfõbb cél. Ezek közül a legjelentõsebb az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási-rendszer keretei között
2006-2007-ig megvalósítandó hulladékgazdálkodási fejlesztés I. üteme.
Végezetül a polgármester köszönetet
mondott a jelenlévõknek azért, hogy
segítõkész, aktív közremûködésükkel, az
ünnepeken való részvételükkel mindig
jelét adták annak, hogy szeretik Tapolcát.
- Reménykedem abban, hogy közös
munkánk 2004-ben is záloga lesz városunk további fejlõdésének. Tapolca Város Képviselõ-testülete és a magam nevében kívánom, hogy ebben az évben is váljanak valóra terveik, legyenek sikereik.
Legyen kiegyensúlyozott, nyugodt, békés
családi életük. Kívánom, hogy tudják õszintén, tiszta szívvel szolgálni a közösséget.

Az avatón azok a vállalkozók is részt vettek,
akik segítettek az új munkahely kialakításában.
A hálás foglalkoztatottak
saját készítésû ajándékkal
kedveskedtek Ács János
polgármesternek.
(Folytatás a 3. oldalon
Új telephely címmel)

Álarcban
Az év eleji vígasságoknak nagy hagyománya van szerte a világban.
A vízkereszttel kezdõdõ farsang hamvazószerdáig, a negyvennapos böjt idejéig tart. Ilyenkor egymást érik a táncmulatságok, fényes bálok. Némelyen
kötelezõ maszkot viselni.
A farsang álarcai õszinték, vállalják ál
voltukat, tréfásan önmutogatók.
A hétköznapokon viselt álarcunk
mögött azonban titkok rejlenek.
Viselése
társadalmi
szerepünk
megfelelõ vállalását, külsõ és belsõ konfliktusaink energiatakarékos megoldását
segíti.
Nélkülözhetetlen kellék üzleti tárgyalásoknál, kétségbeesett, mindent egy lapra
feltevõ álláskereséseknél, barátinak mondott, de csak érdekbõl fenntartott szövetségeknél.
Hibátlanul viselik maszkjukat a vizet
prédikálók, de bort ivók, a sima szájjal
ígérõk, de cselekedni nem akarók, a
valóságot látszattal elfedõk.
De tökéletes a fantomcégek, a fel nem
épült otthonok építési vállalkozóinak
álarca is.
Óhatatlanul felvetõdik a kérdés:
élhetünk maszk nélkül? A válasz
egyértelmû: nem. Viselkednünk, alkalmazkodnunk kell egymáshoz és a
körülményekhez.
A XXI. század emberének lehetõségei
szinte korlátlanok, de alapvetõ motivációi
évezredesek: élni akar, enni, ölelni, birtokolni.
Az álarc pedig a boldogulás keményen
megfizetett, sokszor visszaütõ ára.
N. Horváth Erzsébet

Megújult az Idõsek
Napközi Otthona
Közel 5 millió forintos költséggel sikerült a napközi otthont még komfortosabbá alakítani.
(Folytatás a 4. oldalon Karácsonyi
ajándék címmel)

Teleház pályázati segítséggel
A Hírközlési és Informatikai Minisztérium támogatásával a
Szász Márton Mûvelõdési Központban
Teleház létesült.
A számítógépeket
dr. Szalay András, az
Információs Társadalom Kht közép-dunántúli regionális irodájának vezetõje adta át.
(Folytatás a 8. oldalon Diszel - új haza a
magasból címmel)

Fotó: Dancs István

A számítógéppark bõvítése minden korosztály számára hasznos

Jó társaságban hamar múlik az idõ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

Várhatóan másfél milliárd forintos
beruházás lesz a tapolcai hulladékkezelési rendszer kiépítése.
- A viszontagságos eljárásokat követõen
megoldódott a regionális hulladéklerakó
helyszínének kérdése. Szentgál polgárai
úgy döntöttek, hogy a település közigazgatási területén 2006-ra megépülhet a lerakó, így elhárult az akadály az Észak-balatoni térség települési szilárd hulladékkezelési rendszer ISPA projekt megvalósulása elõl. Ismereteink szerint a legalább
6,5 milliárd Ft költségû projekt megvalósításához az Európai Unió 50%-os
mértékû, a Magyar Köztársaság kormánya
40%-os mértékû vissza nem térítendõ
támogatást biztosít. A fennmaradó 10%-ot a
konzorciumban résztvevõ települések
finanszírozzák. A tapolcai hulladékkezelési
rendszer kiépítése várhatóan másfél milliárd forintos beruházás lesz, ami magában
foglalja a mostani szeméttelep rekultivációját is. Tapolcán a szelektív hulladékgyûjtés után csak a komposztálható hulladék marad, a többi pedig - válogatás után
- Szentgálra kerül. Ezzel kapcsolatban
január 28-án Veszprémben lesz egy konzorciumi megbeszélés, ahol a társulási és
egyéb formákat kell eldönteni, hiszen a projekt megvalósulása csak akkor történhet
meg, ha az ebben résztvevõ települések létszámarányosan tulajdonostársak is.

Apróbb számviteli hibáktól eltekintve
egyéb észrevétele nem volt az Állami
Számvevõszéknek.
- Az Állami Számvevõszék 2003-ban két
célvizsgálatot és egy átfogó vizsgálatot
végzett a városban. A célvizsgálatok a
Városi Rendezvénycsarnok címzett támogatásának, illetve a szennyvíztelep különbözõ állami forrásokból érkezett pénz-

eszközeinek felhasználását ellenõrizte.
Apróbb számviteli hibáktól eltekintve
egyéb észrevétele nem volt az Állami
Számvevõszéknek. Helybevalónak találta
mindkét támogatást, pénzeszközök visszavonására nem tett javaslatot. A többfunkciós csarnokban - a mûszaki tartalomnak megfelelõen - a légkondicionáló berendezést ki kell építeni. Ennek a munkálatai
már folynak, várhatóan február végére
elkészülnek. A harmadik, átfogó vizsgálat
jegyzõkönyve még nem készült el, arról
még nem tudok nyilatkozni.

A személyi juttatások nagy része elviszi
a kórház Országos Egészségbiztosítási
Pénztár által nyújtott finanszírozását.
- A költségvetésben is látható lesz, hogy a
kórház mûködésével az lesz a probléma,
mint mindenütt, azaz az intézmény nem
kapja meg normatív támogatásban azt a
támogatást, amire szüksége lenne. A bérfejlesztéseket végre kellett hajtani. A személyi
juttatások nagy része elviszi a kórház OEP
által nyújtott finanszírozását. A dologi
kiadásokra nem adtak egyetlen forintot sem
a központi támogatási rendszerbõl. A
kórháznak pedig mûködnie kell. Mivel a
bruttó és a nettó finanszírozás közti különbözetet nem tudja az önkormányzatnak
idõben átutalni, ez okoz egy olyan problémát, hogy már az idei költségvetésnél is
80 millió forintos tartalékképzésnek kellett
jelentkeznie, azaz zárolni kellett ezt az
összeget, illetve az önkormányzatnak készfizetõ kezességet kellett vállalnia és
mûködési hitelfelvételre terveznie. Ha a
kórház normatív támogatása rendszeresen
megtörténne, akkor erre nem kerülne sor.

Az akadálymentesítéshez 2004-ben
már elõmunkálatokat tervezünk.
- 2005-ben az akadálymentesítés kiépítése
kötelezõ. Ez azonban nem egyszerû dolog.
Nemcsak azt jelenti, hogy be- és feljárókat
kell építeni a közintézményekhez, ami nem
olcsó, hiszen nem olyan az épületek
kiképzése, de azt is jelenti, hogy az épületeken belül is lehetõvé kell tenni minden
helyiség megközelítését. A tolókocsi, illet-

ve az elektromos rokkantkocsi számára
megfelelõ szélességû ajtók is kellenek.
Biztosítani kell az emeletre való feljutás
lehetõségét. Tapolca egyetlen közintézményében sincs lift. Eddig csak 4 emelet
után volt kötelezõ. Régen is ez volt az egyik
legköltségesebb dolog. Itt a problémát nem
is csak a lift kiépítése jelenti, hanem az,
hogy hová, minek a rovására. Az akadálymentesítést kötelezõ feladatként kiadta a
kormány, de a normatívából egy fillért sem
tett hozzá. 2004-ben már elõmunkálatokat
tervezünk hozzá, hogy ne olyan nagy
mértékben terheljen bennünket 2005-ben a
költsége. Ugyanaz a helyzet az aula-rendszer kialakításával az oktatói intézményekben. A 20-30 évvel ezelõtti iskolákban ezek annak többségben - nincs aula, ezt
legtöbbször egy nagy folyosó helyettesítette. Most ki kell építeni. Ehhez sem kapunk támogatást. De mondok még egy dolgot! Az önkormányzat 2001-ben visszakapta a külterületi utakat, árkokat, amelyek
addig termelõszövetkezeti vagy állami
szektorhoz tartozó kezelésben voltak. Most
magánszemélyek birtokába kerültek ezek a
területek. Mindenki az önkormányzattól
várja, hogy javítsa meg õket, tegye lehetõvé
a területek megközelítését. De kérdezem
én, hogy mibõl? Nagyon sok olyan kérdés
van még, amelyet a közeljövõben a kormánynak és az önkormányzatoknak
egyeztetnie kell, figyelembe véve az uniós
csatlakozás feltételeit is, hogy legalább a
jövõ évi költségvetés kialakításakor
közeledjenek egymáshoz az álláspontok.

A 2004-es költségvetés összeállításakor nagyon nagy figyelemre és
takarékosságra lesz szükség.
- Sikerült a 2003-as évet is mûködési hitel
felvétele nélkül lezárnunk. Úgy tûnik, hogy
az átmeneti gazdálkodásban a finanszírozás
idejéig pénzügyi problémánk, likviditási
gondunk nem lesz. Természetesen a 2004es költségvetés összeállításakor nagyon
nagy fegyelemre és takarékosságra lesz
szükség. Errõl bõvebben majd a februári
költségvetési tárgyalás után tudok majd
nyilatkozni.
N. Horváth Erzsébet

Mégis emelkedik a távhõszolgáltatás díja
A Képviselõ-testület január 14-én megtartott rendkívüli ülésén módosította a
távhõszolgáltatás legmagasabb hatósági
díjáról szóló rendeletét.
A rendelet értelmében a fûtési alapdíj:
366,60,-Ft/lm3/év + ÁFA; a használati
melegvíz: 113,40,-Ft/lm3/év + ÁFA; a
hõdíj: 1.382,-Ft/GJ + ÁFA. Az árak 2004.
február 1-jétõl érvényesek.
Az emelés okáról a szolgáltatást végzõ
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõ igazgatóját, Hegedûs Józsefet kérdeztük.
Az igazgató elmondta, hogy a Képviselõtestület utoljára 2003. október 6-án szabályozta a távhõszolgáltatás alapdíjának maxi-

mált árát. Ezt követõen jelent meg az a 62/2003. (X.10.) GKM rendelet, amely
2003. október 15-ie hatállyal 27%-kal
emelte a gáz alapdíját. Majd 2003. november 1-jei hatállyal csökkentette a gáz hõdíját
4,4%-kal. A módosított helyzetet a földgáz
közüzemi díjának megállapításáról szóló
96/2003. (XII.18.) GKM rendelet alakította
át, amely szerint eltörlésre kerül a kétféle
díj, így a lakosság és a közület azonos
mértékben kapja a gázt. A kedvezményes
gázellátás igénybevételérõl szóló rendelet
viszont eltörölte a korábbi 6%-os támogatási arányt és fix összegben - 405,-Ft/GJ
mértékben - ad támogatást, mely összeg az

ÁFÁ-t is tartalmazza.
Az új rendelettel - a megemelt támogatás
ellenére - 38 Ft-tal többet kell fizetni egy
lakossági fogyasztónak GJ-onként.
A Városgazdálkodási Kft. az új gázárak
figyelembevételével elkészítette a kalkulációját, amely 2004. évre vetítve 13.245 e Ft
többletköltséget jelent. Ezt pedig - a cég
mûködése érdekében - sajnos, a fogyasztók
felé kell hárítani. Ez a jelenleg érvényes
alapdíjak 10,09%-os, a hõdíj 2,67%-os
emelését jelenti.
A változás a miniszteri rendelet helyi
hatását tükrözi, és nem módosítja a korábban kialakított árszerkezet rendjét.

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 912 óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.
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: 816; 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 irodavezetõ: 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 1314-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, 13.3015.30
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

AKTUÁLIS

Ne legyen hálapénz, de legyen meg az orvos hivatalos tarifája
Riport Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõvel
Térségünk parlamenti képviselõjét
arra kértük, hogy mondjon véleményt a
közt érintõ és foglalkoztató kérdésekrõl,
a 2003. évi költségvetési hiányról.

A magyar gazdaságkutató cégek, az
MNB és a nemzetközi elemzõk is azt
jósolták, hogy a miniszter által tervezett és mért hiány nem reális.
- Sok embert meglepetésként érintett, de
sokak számára már régóta világos volt, ha
kész a költségvetés, akkor - megköszönve a
munkáját - a pénzügyminiszter leváltásra
kerül. Nos, ez meg is történt. A miniszterelnök úr azt az indokot mondta, hogy a
Pénzügyminisztérium által tervezett költségvetési hiány lényegesen nagyobb lett, és
ez olyan szakmai hiba, ami miatt László
Csabának távoznia kell. Ez csak egy látszatindok, hiszen már az elmúlt év utolsó szakaszában a magyar gazdaságkutató cégek,
az MNB és a nemzetközi elemzõk is azt
jósolták, hogy a miniszter által tervezett és
mért hiány nem reális. Ezt tudta a miniszterelnök, a kabinetfõnök. Tehát nem
egyszemélyben felelõs a pénzügyminiszter
a gazdaság egészéért, hibás valamilyen formában a kormány és a kormányfõ is.
- Mi várható az új pénzügyminiszter
jelölésétõl?
- Õ újabb szigorításokat jelentett be. Ez a

120 milliárd forint az amúgy is szûkös költségvetési támogatásokat fogja érinteni elsõsorban. A gazdaságban lévõ problémák be
fognak gyûrûzni a szakterületemre is. Csak
egy példát szeretnék mondani. Több
regionális idegenforgalmi bizottság elnöke
jelezte, hogy december 17-én Pál Béla
államtitkár úr összehívta õket. Közölte
velük, úgy készüljenek, hogy 2004-ben
nem lesznek regionális pályázatok, mert
nincs pénz. De nagyon sok terület így van
még, köztük a kis- és középvállalkozókat
érintõk is.

Megnõtt az emberekben a bizonytalanság a jövõjüket illetõen.
- Ha már a terhek növekedésénél tartunk,
mi a véleménye a lakásvásárlási hitelfelvételek megváltozásáról?
- Jó volt az új lakásépítési, illetve a
használt lakás vásárlásával kapcsolatos
eddigi támogatási rendszer. Az hamis
dolog, amit állít a kormány, hogy ez túlköltekezést jelent. Közgazdászok számították
ki, ha az állam 100 milliárd forint támogatást nyújt országos szinten lakásépítésre,
akkor az a költségvetésben 110 milliárd
forinttal fog különféle járulékok és adók
révén visszakerülni. Ezzel csak azt érték el,
hogy megnõtt az emberekben a bizonytalanság a jövõjüket illetõen. Aki eddig nem

élt a hitel lehetõségével, talán már nem is
tud, aki pedig felvette, az azért szorong,
hogy az éves, több százezer forintos többletterhet, a növekvõ kamatokat mibõl tudja
majd kifizetni.

Magyarországon nagyon sokan, sok
mindent megtesznek azért, hogy a vallások, a nemzetiségek békében éljenek
egymás mellett.
- Szinte nincs is olyan sajtó - legyen az
írott vagy elektronikus -, amely ne foglalkozna a Tilos Rádió vagy a hálapénz kérdésével.
- A hálapénzre válaszolva azt kell mondanom, hogy kettõn áll a vásár; a betegen és
az orvoson, és így ezt nehéz megfogni. A
legnagyobb értékünk az egészség, de arról
csak akkor veszünk tudomást, amikor
betegek vagyunk. Akkor viszont mindent
megtennénk azért, hogy visszaszerezzük.
Sok évtizedes, bennünk rögzült tulajdonság, hogy a hálánkat pénz formájában is
kifejezésre kívánjuk juttatni. Azért is hajlandók vagyunk pénzt áldozni, hogy az
orvosi ellátásunk jobb legyen, mert az
hisszük, hogy a pénzünkért nagyobb biztonságban leszünk. Azt gondolom, hogy ennek
a kérdésnek az ily módon történõ felvetése
egy kicsit durva támadás az orvosok ellen.
Biztos vagyok benne, hogy az a miniszter,

aki most APEH-vizsgálatot követel, ha
beteg lesz, maga is szembekerül ezzel a
helyzettel. Ha az orvosaink nyugat-európai
körülmények között, ottani fizetésekkel
dolgoznának, jól megélnének. Akkor azt
mondanám, ne legyen hálapénz, de legyen
meg az orvos hivatalos tarifája, és ezért õ is
köteles legyen minden tõle telhetõt megtenni a betegéért. De ettõl még egy kicsit távol
vagyunk. A Tilos Rádió ügye más. Az, ami
körülötte zajlik, szinte várható volt. Olyan
feszültség van az országban, hogy ennek ki
kellett pattannia. Magyarországon nagyon
sokan, sok mindent megtesznek azért, hogy
a vallások, a nemzetiségek békében éljenek
egymás mellett. Ugyanakkor vannak olyan
pénzügyi, gazdasági és lehet, hogy politikai
körök is, amelyeknek az az érdeke, hogy
bizonyos csoportokat egymásnak ugraszszanak. A Tilos Rádió mûsorvezetõjének
kijelentése több millió keresztény ember
lelkét sértette meg, szinte minden komolyabb konzekvencia nélkül. A 30 napos
tiltás nem büntetés. Nevetnek egyet, és ott
folytatják, ahol abbahagyták.
Végezetül szeretném elmondani, hogy a
képviselõi iroda a Kossuth u. 2-be, a Városi
Irodaházba költözött. Minden hónap elsõ
péntekén 9-12 óráig tartok ott fogadóórát.
Az esetleges változásokról az újságok
hasábjain keresztül értesíteni fogom a
választópolgárokat. N. Horváth Erzsébet
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A Tavasbarlangért

Új telephelyen
2002 augusztusában nemcsak a szükségszerûség, de a jó szándék is közremûködött abban, hogy a Május 1. úton
megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató üzem létesült. Az induló létszám tizennyolc fõ volt.
Ma már harmincegy embert foglalkoztat a SANYI Kereskedelmi Kft. Minõsített
Rehabilitációs Célszervezet. Az akkor
kialakított telephelyrõl 2003 végén
költözött át a Keszthelyi útra. A tágasabb
és komfortosabb munkahely ünnepélyes
átadására december 22-én került sor.
Horváthné Somogyi Ildikó gyógypedagógus-szakmai irányító az elmúlt másfél év történéseit is fölelevenítve mondott
köszönetet mindazoknak, akik - átérezve a
munkahelyteremtés fontosságát - szívvel és

lélekkel részt vettek benne. Seres Sándor
ügyvezetõ igazgató is köszönetét fejezte ki
a város vezetésének a hozzáállásáért, a
közremûködõ és az átadáson jelenlévõ vállalkozóknak a gyors és precíz munkáért,
amelyet annak érdekében végeztek, hogy az
új mûhely valóban a munka helye lehessen.
Ács János polgármester arról szólt, hogy
fontos és mindenkori kötelessége a városnak, hogy tisztelje az értékeket, hogy továbbra is mindent megtegyen azért, hogy a
hasonló sorstársak is megfelelõ körülmények között dolgozhassanak és élhessenek a városban.
A foglalkoztatottak kedves hangulatú,
már a karácsonyt idézõ mûsora zárta az
átadás ünnepségét.

A csapattörténet újabb fejezete
Ünnepi
állománygyûlést
tartott
december 18-án a Tapolcai Kiképzõ
Központ. Hadászi László, a Szárazföldi
Parancsnokság
kiképzési
fõnöke,
Dömény Sándor, a Savaria Kiképzõ
Központ parancsnoka, Rajcsányi László,
a Veszprém megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság parancsnoka, Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ és Ács
János polgármester is részt vett az
ünnepségen.
Matuz István, a Tapolcai Kiképzõ
Központ parancsnoka beszédében elmondta, hogy ezzel a nappal lezárult ama korszaka a laktanya életének, amely 1997. november 17-én kezdõdött. Az akkori, új bevonulási rendszernek megfelelõen a sorkatonai szolgálat letöltésére beérkezett fiatalok
elsõ ízben vonultak be a jogelõdhöz, a
Dunántúli Kiképzõ Központhoz 12 hónap
helyett 9 hónapra.

A 2003. november 11-én bevonult 738 fõ
kiképzésének befejeztével a kiképzõ
központ életében egy újabb fejezet
kezdõdött. Elbúcsúztak az utolsó sorkatonáktól. Az elkövetkezendõ években
szerzõdéses katonák kiképzése történik
majd Tapolcán.
- Az átalakuló képzési struktúrával, a
szükséges személyi és tárgyi feltételek
megteremtésével a kiképzõ központ
felkészül az új kihívásokra - mondta a
parancsnok. - A kiképzési lehetõségek
tárházát szélesíti a nemrég átadott
munkavédelmi , õrségfelkészítõ, egészségmegõrzõ, számítógépes tanterem, valamint
a multimédiás nyelvi labor. A gépesített
lövész akadálypálya és az alakulathoz
közeli kiképzõ bázisok felújítása is folyamatban van. A beruházás mértéke meghaladja a több száz millió forintos költséget.
(nt)

Ács János, polgármester levélben fordult Balogh Lászlóhoz, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park igazgatójához, kifejezve a város azon szándékát, hogy a jeles tapolcai
elõdök által kialakított Tavasbarlangot a jövõben Tapolca Város Önkormányzata
üzemeltethesse.
- A tulajdonosi, kezelõi jogállás változása nélkül vállalná a város a létesítmény - turisztikai igényekhez igazodó - üzemeltetõi feladatait, a karbantartást, a környezetvédelmi
elõírásoknak történõ megfelelés. Sõt, a barlangrendszer szakmai kutatásának, további
feltárási lehetõségének folytatását is. A levélre még nem érkezett válasz - tudtuk meg a
polgármestertõl -, de a Napló hasábjain már megjelent, hogy a nemzeti parké lesz a
Tavasbarlang. Nagyon sajnálom, hogy az igazgató úr ennyire egyértelmûen nyilatkozik.
Azt gondolom, hogy ez a dolog még nincs lezárva. Nagyon bízom a lakosságban, és
bízom azokban az ígéretekben is, amelyeket felelõs politikusok - elsõként Medgyessy
Péter miniszterelnök úr - tettek ezzel kapcsolatban - mondta a város vezetõje.

Nevesített körzetek
A Képviselõ-testület még elõzõ évben
döntött arról, hogy a felnõtt fogászati
ellátást is vállalkozói formában kívánja
mûködtetni.
Az OEP a leendõ fogorvosokkal csak
abban az esetben köti meg a finanszírozási
szerzõdést, ha az Önkormányzat név szerint
jelöli ki õket, ezért a Testület pályázatot írt
ki.
A pályázat eredményeként az 1. sz.
fogorvosi körzet ellátásával dr. Kovács
Juditot, a 2. sz. körzetével dr. Köröskényi
Kálmánt, a 3. sz. körzet fogorvosi feladatával pedig dr. Szõllõsi Zsoltot bízta meg.

Névadás
Az Egry József úttól keletre esõ
területen 27 db önkormányzati telek
került értékesítésre magánszemélyek
részére az elmúlt évben.
Az 1970-80-as években ezen a területen
volt a Szentgyörgy-hegy Termelõszövetkezet barackos ültetvénye, a helyi köznyelv
ezt a környéket ma is barackosként
emlegeti. A megindult építkezések eredményeképpen az épületek nagy része szerkezetkész állapotban van, néhányan már be is
költöztek a lakóházukba.
Az ingatlantulajdonosok kérésének
eleget téve a Képviselõ-testület az itt
kialakuló utcának a Barackvirág nevet adta.

Az emlékezés koszorúi
A doni áttörés évfordulójának tiszteletére január 16-án kegyeleti megemlékezés volt a II. világháborús katonai
emlékparkban.
- Arányaiban a doni katasztrófa
Mohácssal ért fel - mondta emlékbeszédében dr. Ravasz István hadtörténész. - A magyar vesztõhellyé lett Don-kanyarban történt katasztrófa majd minden magyar családot érint. Az áldozatokra való emlékezés az
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utókor szent kötelessége. Az ott harcolók
helytállása, kitartása tiszteletet érdemel. A
ma már a csillag közti hadak útján járók
példájának üzenete örökérvényû: a történelmi megbékélés jegyében a háborút
megelõzni és a békét megvédeni kell.
A beszédet követõen Csere Sándor
kanonok és Szabó György tábori lelkész
kért áldást a Don-kanyarban elesett
katonákra.

2004. január
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Városunk könyvtára nemzetközi összehasonlításban sem marad el
Nagy Eörsné Horváth Magdolna könyvtárigazgatóval beszélgettünk
Akik ismerik, eddig is tudták, hogy
mindene a könyvtár. Sõt, közülük többen
abban is biztosak voltak - köztük
jómagam is -, hogy vissza fog térni
szeretett könyvei közé. A visszatérés
azonban új típusú feladatokat is
hozott. Kertész Károly nyugdíjba
vonulását követõen Õ lett az
intézmény vezetõje.
- Mielõtt a Polgármesteri Hivatalba
kerültem közmûvelõdési referensként
csak egy munkahelyen, azaz itt, a
Városi Könyvtárban dolgoztam. Az
eltöltött huszonöt év alakította ki bennem, hogy hivatásomnak tekintsem a
könyvtárosi munkát. Ez fõleg a
könyvtártól való távozásom után
erõsödött meg bennem.
- Milyen célokat tûztél ki az általad
vezetendõ könyvtár és magad elé?
- Úgy gondolom, hogy a könyvtár,
amely a múltból hozza magával az
értékeit, egy kicsit a jövõ intézménye
is. Ezért nem mindegy, hogy hogyan
bánunk vele a jelenben. Fontosnak
tartom, hogy az intézmény szervesen
illeszkedjen városunk szellemi
életébe, magáénak érezze mindenki.
Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha gyûjteményünk a jövõben is képes lesz az egyre
növekvõ igényeknek megfelelni.
- Melyek ezek?
- Bár városunk könyvtára a nemzetközi
összehasonlításban sem marad el, de
tudomásul kell venni, hogy a megváltozott
világban változik a könyvtár szerepe és
használata is. Az elmélyült, szépirodalmat
keresõ olvasó mellett egyre több a gyorsan
elérhetõ, az azonnal megszerezhetõ infor-

Könyvbemutató
Dr. Bartalis Imre orvos író Mi végre
vagyunk a világon? címû könyvének
bemutatójára február 9-én a diszeli Csobánc Mûvelõdési Házban kerül sor.
Minden érdeklõdöt szeretettel várnak az
író-olvasó találkozóra.

mációt keresõ látogató. Ebbõl adódik, hogy
a könyvtárnak szinte elsõként kell a
számítástechnika napi alkalmazásával
szembenéznie és megbirkóznia. Ennek az

új technikának az elterjedése óta ismét
sokan temették a könyvet, az írásbeliséget.
Nincs okunk félni ettõl. A számítógépes
világ nem fogja leváltani az ún. Gutenberggalaxist. Inkább gazdagítja azt, mert
sokoldalúbbá teszi a hagyományos dokumentumok feltárhatóságát.
- Milyen fejlesztések várhatók a
könyvtárban?
- A jövõben is nagy gondot kell fordítanunk a tematikai fejlesztésre, a helytör-

Meghívó
Az Életértékek Alapítvány vendégeként, Balczó András február 12-én 18
órakor a Városi Mûvelõdési Házban
Siker-hit-erkölcs-nemzet címmel elõadást
tart.

Gyorsabban, kényelmesebben
A tapolcai és a keszthelyi utazóközönség kérésére 2003. december 14-én elõször indult el az az interregionális vonatpár, amely Keszthelytõl (indul: 05:35)
Tapolcán át (Tp. indul: 06:10) Budapestre közlekedik, és azonos útirányon át
vissza.

A Tihanyi Expressz nevû vonaton
minõségi változást tapasztalhatnak az
utazók, IC-minõségû kocsik vannak benne. A vonat 09:18-ra érkezik a BudapestDéli pályaudvarra. A teljes árú menetjegy ára: 1. osztályon 2.896 Ft, 2. osztályon
1.974 Ft.

Fotó: Sulyok Ferenc
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téneti gyûjtemény gyarapítására, a
megkezdett digitalizálás folytatására.
Nagyon fontosnak tartom annak a
megoldását, hogy a látogatók helyben hallgathassák a hang- és a CD-lemezeket.
A hangtári gyûjteményt népszerûsítõ
zenei rendezvények szervezését is tervezzük. A jó könyvtár ismérve közé
tartozik még a funkciót jól szolgáló
épület, az ezzel harmonizáló belsõ tér,
bútorzat is. Bízunk a fenntartói gondoskodásban, annak igényességében
és jó szándékában. Azt akarjuk, hogy
ez a folyamatosan szépülõ épület
örökös otthona legyen az információnak, a tudásnak, a szép és értelmes
szavaknak, a tanulni, igényesen szórakozni vagy éppen csak beszélgetni
vágyó embereknek. A jó könyvtárt a
benne dolgozó könyvtáros hozzáértésérõl, szolgálatkész kedvességérõl
is fel lehet ismerni.
- Lesz Batsányi-emlékszoba az intézményben?
- Reményeim szerint igen. Az épület
földszintjén. Létrejöttéhez a Petõfi
Irodalmi Múzeum szakmai segítségét
fogom kérni. Végezetül hadd ragadjam
meg az alkalmat arra, hogy városunk és
körzetünk polgárait - felnõtteket és gyerekeket - szeretettel hívjak könyvtárunkba.
Várjuk a kölcsönzõket, az újságokban,
folyóiratokban böngészõket. Természetesen
ahogy eddig, színvonalas és tartalmas rendezvényeink is lesznek.
N. Horváth Erzsébet

HÍREK RÖVIDEN
A tettek embere
A Városi Mozi december 15-én mutatta be a Lendvai Községi Magyar Önkormányzat és az RTV Slovenije Magyar
TV-mûsorok Stúdiója támogatásával
készült A tettek embere címû filmet.
A film annak a Kakasdi Hajós Mihálynak
állít emléket, aki 1863 novembertõl Tapolca
mezõváros jegyzõje volt. Aktív közéleti
tevékenységének eredményeként alakult
meg az Önkéntes Tûzoltó Egyesület városunkban. Õ volt az elsõ parancsnok is.
1872-ben költözött Alsólendvára, ahol
városfejlesztõ érdemeinek elismeréseként
királyi tanácsi címet kapott.
A film a tapolcai helyszíneket is bejárva
idézi fel a közéleti ember alakját. A filmbemutatón az alkotók is részt vettek.

Mikrorégiós jövõkép
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete december 18-án tartott összejövetelt.
A meghívott elõadó Szencz Lajosné, a
Balaton-felvidéki Kistérségi Társulás elnök
volt. Tájékoztatójában a térség mikrorégiós
gazdaságfejlesztési programjáról beszélt.
Ez a program 5 környezõ települést érint
(Nyirád, Sáska, Zalahaláp, Tapolca-Diszel,
Tapolca).
Az elnökasszony elmondta, hogy pályáztak az iparipark címére, ide integrálódnának
majd a zalahalápi cégek is. Bízik benne,
hogy rövidesen pozitív választ kapnak,
ugyanis a tervek között közösségi szolgáltatóház, üzemorvosi rendelõ, valamint
számítógépes kiszolgáló helyiség is szerepel.
(DI)

A nemzetiségi nap ünnepén
December 16-án a Városi Mûvelõdési
Házban tartotta karácsonyi ünnepségét a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat.
A zsúfolásig megtelt teremben gyermek
és felnõtt egyaránt nagy érdeklõdéssel
figyelte a Batsányi Táncegyüttes betlehemes játékát.
Az elõadás után Szikszai János elnök
köszöntötte a jelenlévõket. Beszédében
kiemelte a cigányság helyzetét hazánkban
és szûkebb pátriánkban, majd biztosította az
egybegyûlteket, hogy a kijelölt úton haladnak tovább, és képviselik a kisebbség
érdekeit.

Ezt követõen Kertész Éva alelnök arról is
szólt, hogy ez a jeles nap az Országos
Cigány Kisebbség Napja is.
Az ünnepi beszédek után ismét a
Batsányi Táncegyüttesé volt a színpad.
Cigánytáncuk nagy sikert aratott.
A türelmetlen és izgatott gyerekeknek
sem kellett már sokáig várniuk; mindenki
kapott karácsonyi ajándékot.
Volt, aki beszélgetéssel múlatta az idõt az
est további részében, míg más pattogó
cigányzenére ropta a táncot.
Dancs István

Karácsonyi ajándék
Nemrég került sor az Idõsek Napközi
Otthonának felújítására. A közel 5 millió
forintos beruházás során megtörtént a
tetõcsere, a külsõ vakolat felújítása is.
Járdaszakasz épült, az idõsek közlekedését segítõ korlátot helyeztek el, gondoskodtak kerékpártárolóról is. Végh
Jenõné, a megújult otthon vezetõje örömmel mutatta be a megszépült intézményt
és lakóit.
- Jelenleg 25 fõvel mûködünk. Nagyon
szeretnek idejárni az idõsek. Szinte olyanok
vagyunk, mint egy nagy család. Ketten gondoskodunk a napjaikat itt töltõ emberekrõl.
- Hány éves kortól vehetik igénybe az
otthon szolgáltatásait?
- A legidõsebb 88 éves, de nincs korhoz
kötve. Rokkantnyugdíjasunk is van kettõ.
Õk 43, illetve 46 évesek.
- Milyen szolgáltatásokat kapnak az itt
lévõk?
- Napi háromszori étkezést biztosítunk
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számukra. Gyönyörû az ebédlõnk. Mosási,
vasalási lehetõségünk is van.
- Programokat szerveznek-e?
- Igen. Nagyon sokat. Minden évben
megünnepeljük a karácsonyt. Sokat kirándulunk; voltunk már Budapesten, Pannonhalmán, Szombathelyen és Kõszegen. A
kirándulásokról videófelvétel is készült.
Névnapjukon mi is megköszöntjük lakóinkat. De sajnos, fogynak a kis öregjeink,
sokan elhaláloztak az utóbbi idõben. Már
sok jó humorú ember hiányzik közülük,
olyanok, akik lelki motorjai voltak a társaságnak. A mostaniak inkább sakkoznak,
olvasnak, vagy mi szoktunk felolvasni
nekik, mert már nehezen látnak.
- Nyitott az intézmény újabbak
fogadására is?
- Igen. Néhány embert még fel tudnánk
venni az otthonunkba. Szeretettel várjuk a
jelentkezõket.
(nt)

KRÓNIKA

Segíts!

Csak egy telefonhívás
Egy évvel ezelõtt megkereste Tapolcát az
a cég, amely kidolgozta a PARKTELkártya rendszerét. A Városgazdálkodási
Kft. örömmel tett eleget annak a
felkérésnek, hogy részt vegyen a
tesztelésben. A kísérleti stádium tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a rendszer
tökéletesen mûködik, így 2004. január
27-én 8 órától már Budapest 6 kerületében, illetve több vidéki városban,
köztük Veszprémben, Ajkán és Tapolcán
már "élesben" megy a mobiltelefonos
parkolás. A rendszerrel kapcsolatos
tudnivalókról Nagy István, az Ügyfélszolgálati Iroda vezetõje tájékoztatta
lapunkat.
- Mi az elõnye a rendszernek?
- Nem kell kiszámítani, hogy mennyi ideig
akarunk parkolni, nem lesz többé gond az
aprópénzre, hiszen elég a mobiltelefon
ahhoz, hogy elindítsuk és leállítsuk a
parkolóórát. Fontos még tudni, hogy nem

jelent többletköltséget a használó számára.
A parkolási díjak megegyeznek az adott
területen érvényes tarifával, és telefonköltséggel sem jár a használata, hiszen a hívásokat a rendszer automatikusan megszakítja.
- Kik vehetik igénybe a PARKTEL-t?
- A rendszert a parkolásüzemeltetõ cég
kezeli, függetlenül a GSM szolgáltatók
számlázásától, így bárki azonos feltétellel
igénybe veheti, akármelyik mobilszolgáltatóval is áll kapcsolatban. A belépéshez
egy egyszerû regisztrációra van szükség. A
rendszám és a mobiltelefonszám megadását
követõen az érdeklõdõk legalább 5.000 Ft
befizetésével feltöltik az induló parkolódíj
egyenlegüket. Ezt követõen kézhez kapják
az igazoló matricákat a tapolcai Ügyfélszolgálati Irodában. A matricák a szélvédõ
jól látható helyére kiragasztva tájékoztatják
a parkolóellenõröket arról, hogy a rendszerhez tartozik az autó. Õk pedig - mobiltele-

fonnal az Internetre kapcsolódva - folyamatosan ellenõrzik, hogy az autósoknak
mûködik-e a személyes parkolóórája.
- Hogyan kell használni a rendszert?
- Két lépésbõl áll a használata. A parkolás
megkezdésekor a jármûvezetõk az adott
zónához tartozó telefonszám felhívásával
indíthatják el a személyes parkolóórájukat.
A hívást a központ fogadja, és néhány csengetés után automatikusan megszakítja. Ezt
követõen a központ ugyanerrõl a számról
egy visszahívással jelzi az indítást. A hívások az ügyfelek számára ingyenesek. A
parkolás befejezésével fel kell hívni azt a
telefonszámot, amellyel az órát elindítottuk. A központ egy SMS-sel jelzi a
parkolóóra leállítását, és azt, hogy mennyi
ideig tartott és mennyibe került a parkolás,
és közli az egyenleget is.
N. Horváth Erzsébet

Önéletrajz a "piros" iskolából
Fontos, színes és informatív kiadvány
látott napvilágot a 2003-as év vége felé
városunkban. Megjelent a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola története,
emlékkönyve.
Kiadásának szükségességét aligha kell
indokolni, hiszen éppen húsz éves lett az
iskola, és két évtized múltán egy magára
valamit is adó intézmény aligha térhet ki az
összegzés és annak közzététele alól.
Sajnos, ma már nem szokás az iskolai
értesítõk évenkénti kiadása. Pedig a valaha
miniszteri rendelettel elõírt kötelezettség
sok haszonnal járt az iskolák és tanulóik
számára. A szigorú következetességgel
készített dokumentumértékû kiadványok
korukban is fegyelemre szoktattak, tanárok

és tanulók számára ösztönzõen hatottak.
Ma már ezek az iskolatörténetek pótolhatatlan forrásai. Éppen azt a "civil kontrollt",
ösztönzõ nyilvánosságot biztosították az
iskoláknak, amire folyamatosan szükségük
volt feladatuk megoldásához. Ezek ötlöttek
fel bennem, amikor belelapoztam a kiadványba.
A cím találó, és lefedi a jó küllemû
könyvecske tartalmát, amely kitér az iskola
életének minden fontos vonatkozására,
történésére és egyebek mellett közli a két
évtized alatt végzett tanulók névsorát.
A mû tagoltsága áttekinthetõ, arányos.
Könnyen megtalálhatóvá teszi a keresett
részeket. Mindez fõként a mû írója: Szalay
Imre érdeme, aki tárgyilagosságra törekvõ,

GAZDASÁG

Agrártámogatás az EU-ban
Novembertõl lehet megtekinteni a
falugazdász területközpontokban, illetve az
önkormányzatoknál az áttekinthetõ blokktérképeket, amelyek egész településeket,
illetve körzeteket mutatnak be. Minden
gazdálkodónak (regisztrált gazdálkodó)
meg kell adnia az általa teljesen vagy
részben mûvelt fizikai blokkokat.
A 2004. évi kérelmezéshez a támogatási
kérelemcsomagban lesznek a gazdaságra
szabott színes A/3-as méretû egyedi blokktérképek. Ezeket kell majd a gazdálkodóknak a kitöltés után visszaküldenie a támogatási kérelem részeként az MVH-nak. Az
egy blokkra érkezett kérelmekben összes
megjelölt terület nem haladhatja meg a
blokk támogatható területét. A visszaküldött
blokktérképeken lehet kiszûrni az azonos
táblára érkezõ kettõs igényléseket is. A
térképek térítésmentesek. Ha a gazdálkodót,

az ügyfelet a támogatási eljárás során a
blokk-kialakítás miatt érdeksérelem érné,
bejelentést tehet. A bejelentéseket az arra
rendszeresített formanyomtatványon lehet
benyújtani a MVH illetékes megyei hivatalához. A következõ évi kérelmezéshez az
évente május 1-ig benyújtott bejelentésekben foglalt, az MVH által elfogadott változások kerülnek átvezetésre.
Az állattenyésztéssel foglalkozók esetében a regisztráció december hónapban
került megvalósításra. Az állatok szabályos,
a jelenlegi EU tagországok állatazonosítási
rendszereivel azonos elven felépített ENAR
szerinti jelölése és nyilvántartása a jövõben
nélkülözhetetlen lesz a nemzeti és EU forrásokban biztosított támogatások igénybevételéhez.
Szabó Jenõ
falugazdász

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Szent György-hegy hegymagasi oldalán a
Szászi-pince elõtti szakaszon ismeretlen
tettes ajtóbefeszítés módszerével behatolt
egy holland állampolgár nyaralójába.

- Tapolca, Hunyadi utcában parkoló Renault
személygépkocsi jobb hátsó szélvédõjét
ismeretlen tettes betörte, a gépkocsiból iratokat, sporttáskát, ruhanemûket tulajdonított el, mint-egy 35.000 Ft értékben.

mértéktartó hangvétellel kerülte el az
öndicsérgetés csapdáját. Pedig neki, aki az
intézmény alapító igazgatója volt valódi
érdemei vannak az iskola "fazonjának"
kialakításában.
A kötet -, amely egyben példa lehet más
intézmények számára is - jó szívvel ajánlható minden tapolcainak, de persze fõként
azoknak, akik tanultak, vagy éppen tanítottak a "piros iskolában".
Kertész Károly

Évfordulók
1829. január 28.
175 éve
E napon született Ádám József, 1848/49es honvédhadnagy, a tapolcai járás fõszolgabírája
1944. január 20.
60 éve
A Tapolcai Takarékpénztár nyerte az
Erdélyi Kölcsön egymilliós fõnyereményét
1984
20 éve
A Malom-tó rekonstrukciót megkezdte a
Balaton-melléki Vizitársulat
1989. január 01.
15 éve
A tapolcai Városi Múzeum a Veszprém
megyei Múzeumi Igazgatóságtól átkerült
a helyi Városi Tanács kezelésébe
1994. január 14.
10 éve
A Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületének alakulása.
A Városi Könyvtár archívumából

A fogyatékos gyermekekért szervezett
programokat a tapolcai Nevelési Tanácsadó és az ÉFOÉSZ 2004. január 17-én a
Városi Rendezvénycsarnokban.
A közel hétszáz résztvevõ jelenlétében
Horváthné Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ
helyi szervezetének elnöke nyitotta meg a
jótékonysági napot. Az általános iskolák
kulturális bemutatója ezúttal is tapsra
késztette a közönséget. A darvastói fiatalok
is alapos felkészültségrõl tettek tanúbizonyságot. A dzsungel könyve címû musicalbõl adtak elõ részleteket. Ezután
ügyességi sorversenyekben mérhette össze
tudását a négy vegyes összeállítású csapat,
de helyet kapott a gyöngyfûzés és képkirakó
is. Volt, aki játszóházban tette próbára
kézügyességét (üvegfestés, csuhébabakészítés, stb.).
Este hét órára ismét benépesült a rendezvénycsarnok. Neves elõadók szórakoztatták a Szuperbuli résztvevõit. A sort a Kali
Mutu Saloon Band nyitotta, majd a Sramli
Kings, Krisz Rudi, és az Unicum zenekar
folytatta.
Ács Jánosnak, városunk polgármesterének köszöntõjét követõen Lagzi Lajcsi a
zenekarával és a tánckarával adott forró
hangulatú, nagysikerû koncertet. Akik még
ezután is bírták energiával, azoknak a
Fantasy és az Unicum együttes zenélt hajnalig.

"...nem élhetünk üvegburában..."
- Március 21-én lehetõséget adunk az
Önök alapítványának is arra, hogy a
Szuperbuli mûsorában bemutatkozzon, így
hozzájárulhatunk az országos ismertséghez
- mondta Galambos Lajos a koncert után.
- Együtt kell élnünk fogyatékos embertársainkkal, nem szabad kirekeszteni õket. Aki
ezt teszi, bizony nagy bûnt követ el. Ez egy
hitvallás is a részemrõl. Segíteni kell minden rászorulón; kinek-kinek egyéni helyzete szerint. Van, aki száz forinttal, van, aki
többel, én a televíziós mûsorommal járulok
hozzá mindehhez. Nem azért teszem, hogy
dicsekedjem, mert ezt a dolgot a kötelesség
szintjén kezelem. Fontos, hogy minden
ember kellõképpen átérezze a segítségnyújtás gesztusának súlyát és jelentõségét. Úgy gondolom, nem élhetünk egy
üvegburában, figyelmen kívül hagyva a
rászorulókat, az elesetteket, fogyatékos társainkat. Ezért is látogattam el nagy örömmel Önökhöz.
Dancs István

Házasságot
kötöttek:
Majoros Zoltán Orbán és Widemann Tünde
Sirsom István Ferenc és Radakovics Ágnes
Horváth Ferenc és Hajnal Piroska Tímea
Sárközi Árpád és Szilágyi Katalin
Gratulálunk!

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Dencs Tibor és Laczkó Tímea Csilla
Kemes László és Sötét Gabriella
Kövessi László és Fülöp Katalin
Pölczmann Zsolt és Holczbauer Erzsébet
Szalóky Csaba és Szollár Katalin
Tóth Tibor és Dan Dorina
Vizeli Sándor és Lukács Beatrix

Új Tapolcai Újság

gyermeke: Nándor József
gyermeke: Réka Gabriella
gyermeke: Gergõ
gyermeke: Zalán
gyermeke: Eszter
gyermeke: Krisztián György
gyermeke: Dominik
Gratulálunk!
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A gondos számvetés erõsíti önbizalmunkat
A Városi Könyvtár és Múzeum,
valamint a Járdányi Pál Zeneiskola
közös rendezvényre hívta az érdeklõdõket január 22-én, a Magyar Kultúra
Napján.
A zeneiskola hangversenytermében megtartott ünnepi mûsor Az ének megmarad
címmel adott ízelítõt a határon innen és túl
született versek és dalok gazdag tárházából.
Szvorák Katalin Liszt- és Kodály-díjas népdalénekes tolmácsolásában felhangzó Himnuszt Tóth Zsóka versmondó is elszavalta,
majd a magyar népdalkincs remekeinek
bemutatásán és Csoóri Sándor, Nagy
László, Illyés Gyula, Radnóti Miklós,
Tamás Menyhért versein keresztül nyert
bizonyosságot, hogy nyelvünk különleges
és egyedi.
Nagy Eörsné Horváth Magdolna könyvtárigazgató ünnepi beszédében nemzeti
imánk születésének körülményeirõl szólva

arra hívta fel a figyelmet, hogy ezt a költeményt ismerik legtöbben, "s ama kevés
himnuszok egyike, amely nem császárokkirályok, nem diktátorok, még csak nem is
parlamentek megrendelésére íródott".
A mai ünnep a nemzeti identitás, elsõsorban az anyanyelv és kultúra ünnepe - mondta a megemlékezõ, majd arról szólt, hogy a
nyelvnél nincs jobb bizonyíték arra, hogy
egy közösség azonos önmagával.
Hazánk sorsfordító lépés elõtt, az uniós
csatlakozás elõtt áll. Hogyan lehet
megõrizni a magyar kultúra értékeit? Csak
úgy, ha számvetést végzünk az "összeköltözés" elõtt. "Tárgyilagos önszemléletre
van szükségünk, elkerülve mind az
önhittséget, mind a kishitûség végleteit. A
gondos számvetés erõsíteni fogja önbizalmunkat" - mondta beszédének végén a
könyvtár vezetõje. (nt)

Álomutazás Tapolcán 2010-ben
Álmaimban a Hõsök tere visszanyerte
eredeti képét, a park olyan volt, mint a
régi fényképeken.
A sétáló övezet a Deák Ferenc utca és a
Fõ tér teljes átalakításával épült ki. Kis
csobogó került az újságárus bódé és a
Tópart felé vezetõ átjáró közti üres térre.
Nagyobb, köralakú szökõkút létesült a
Köztársaság tér Pelion szálló felé esõ
részén, a medence peremén helyezték el
Marton László 4 évszak címû szoboralakjait, a 4 égtájnak megfelelõ elrendezésben.
A park melletti kõkerítést elbontották;
sétautakkal, kandeláberekkel, padokkal
pihenõparkot hoztak létre. A tér elõtt
kiszélesedõ Ady Endre utcát kettéosztó zöld
sáv betonoszlopait a budapesti Andrássy
úton is látható ostoros öntöttvas oszlopokra
cserélték.
Az Ady Endre- és a Bartók Béla út sarkán

helyezték el Marton László egész alakos
Bartók szobrát, amely túrafelszerelésben
ábrázolja a népdalgyûjtõ zeneszerzõt egy
jól ismert fénykép alapján. Az éttermeknek
se szeri, se száma. A déli városrészben
kiskocsmák nyíltak.
A régi víztornyot a város felújíttatta, a
lépcsõfeljárót biztonságosan járhatóvá tette.
Így kilátóként látogathatóvá vált, alatta egy
kis pavilon épült félkörben, ahol a nyári
szezonban sörkert üzemel.
A tópresszó igényes átépítés után
Csónakház café néven végre újra megnyílt;
élõzenével, kisebb méretû, vízre települt
terasszal bõvítve.
Vajon mi valósul meg mindebbõl?
Formálhatjuk-e mi is Tapolca jövõjét?
Elkerülhetünk-e hibákat, vagyunk-e elég
bátrak? Gondolkodjunk együtt Tapolcáról!
Stankovics Árpád

Magokból sarjad a kert
Már sokszor szóltam a Járdányi
Zeneiskola jelentõségérõl városunk kulturális életében. December 17-én megbizonyosodtam ez intézmény nemcsak
zenei egyéneket, hanem a zene teljes
ifjúságot nevelõ hatásáról.
Karácsonyi hangversenyt adott az iskola,
tanulóstól, nevelõstõl vendég zenekarig. A
Fehér Ház nagyterme teljesen megtelt elsõsorban gyerekekkel, a szülõkbõl még az
állóhelyekre is jutott. A nagy izgalom
különösen az egyéni szereplõkön látszott,
hiszen ez egyúttal a bizonyítás alkalma is
volt. A többiek csoportosan vettek részt
szavalással vagy karénekléssel a mûsorban.
Néhány benyomásomat - nem kritikát szeretném megosztani ez alkalomból az
érdeklõdõkkel.
A zene csak emberi tevékenység,
különösen a hangszeres, a muzsika humana.
Az ének, tehát olyan zene, amihez csak
egyén kell, fogékonnyá nevelési szinten és
gyönyörködtetés céljából, szintén. Az
énekesmadarak trillázása mind céljában,
mind felépítésében bármily szép, ettõl
különbözik. Madárral vele születik a tehetsége, az ember megtanulja tudatosan
gyakorolni.
Elsõ benyomásom az öt szavaló kisgyerektõl ered. A középen álló kisfiúcska
szövegmondása volt a legtermészetesebb,
és tetten érhetõ volt, hogy minden gyerek,
szavalás közben dallamot formál a szövegbõl. A kicsi szabályos szöveget mondott, a
többi "énekelt." Bizonyára e jelenség egyúttal a dallam születése.
Aztán jöttek sorban a kis elõadómûvész
palánták. Egy ici-pici kislány, nagy

hegedûvel, zongorakísérettel muzsikált. A
kis darab bizonyára nem haladta meg
felkészültségét. Amit csodáltam, a bátorsága, hogy az ezerszemû szörny, a közönség
elé rezzenéstelenül kiállt. A fehér, kötöttharisnyás, apró lányka, ha ki akar ugrani,
mint elõadómûvész, bizony nehéz sorsot
vállal. Talán a gyerekkor gondtalanságát
adja ezért cserébe. Sophi Mutter is így
kezdte, gondoltam. A most még nagy
hegedûhöz hozzánõ. A pamutharisnyából
selyem lesz, a fehérgalléros karton ruhát a
pódiumon felváltja az estélyi csillogása. De
belül élni fog az elsõ szereplés sikere,
amely magból majd a repertoárja, a zene
világot alakító csodája kivirágzik. Amikor a
musica humanáról megérzi, az már a musica mundi, a világ zenéje.
Nehéz nagyobb csodát elképzelni, mint
azt, hogy bárhol a világon egy holt Mozart
partitúra száz különbözõ ember közremûködésével életre kel, és az éteren át milliók szívét melegíti át édes dallamival.
Eltértem mondandómtól, mert csak az
estrõl kívántam szólni. De talán ilyen
témánál ez érthetõ. Az est még négykezesekkel, kamarazenekari mûvekkel is megajándékozta a hallgatókat, majd a közös
karácsonyi éneklés zárta.
Kétszeresen boldog az az ember, akinek
nemcsak füle van a zenéhez, hanem két
keze is, mellyel képes megszólaltatni a
zengõ húrokat, a ragyogó kürtöket, a hízelgõ hangú sípokat. Kívánom, hogy az ünnepi
est gyermekzenészei ilyen boldog emberekké váljanak, vagy legyenek képesek a
zene segítségével az élet problémáin felül
emelkedni.
Dr. Sáry Gyula

A filmszakmában még nem volt rendszerváltás
Kálomista Gábor a magyar film jövõjérõl

Lassan már megszokottá válik, hogy a
Városi Mozi õsbemutatóknak, filmpremiereknek, mûvésztalálkozóknak ad
otthont. Az igényes rendezvények sorát
gazdagította a december 13-án bemutatott Apám beájulna címû, fiatalokról
szóló film. A bemutató után Kálomista
Gábor producer, a magyar film "sorsfor-
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dulóiról" is beszélt:
- A magyar film jelentõs európai tényezõ volt a háború elõtt,
aztán egyre szocializálódott, ideológiai alapon kezdtek filmet
gyártani. Ez pedig már nem
igazán mûködött a külföld felé. A
filmszakmában még nem volt
rendszerváltás, még nem ismerte
fel, hogy Európában már nem
vagyunk érdekesek, már nem
vagyunk "vasfüggöny" mögötti
ország. Most már csak a produkció lenne a fontos, a teljesítményt
mérik, nem pedig sajnálatból
szeretnek bennünket. Valljuk be,
hogy egy-egy fesztiválsiker megdobogtatja a magyar szíveket, de
azt gondolom, hogy elsõsorban
azokat kell szolgálnunk, akiknek
a pénzébõl készül a film, azaz az
adófizetõ polgárokat.
- A moziba vissza is kéne csalogatni a nézõt. De akkor, amikor
DVD-n, illetve videón a filmpremier után nemsokkal már megjelenhet a film, akkor ez nem
könnyû feladat.
- A mi filmjeink nem fognak más hordozón megjelenni egyhamar. A Valami
Amerika forgalmazása során tapasztaltuk,
hogy 8-9 hónapig is mozivásznon van,
többször vissza is kérik.
- Hogyan készült a mostani film?

- Nagyon gyors története volt. 2002
októberében jelent meg Salinger Richárd
Apám beájulna címû könyve. Nagy siker
lett, és én úgy gondoltam, hogy megkérem
a szerzõt, írjon belõle egy forgatókönyvet.
Készségesen ráállt. Az Oscar-díjas Sass
Tamás pedig vállalta az operatõri feladatokat.
- Hogyan találtak rá a szereplõkre, a
lányokra?
- Iszonyú nagy válogatás elõzte meg a
lányszereplõk kiválasztását, de, aki látta a
filmet, megállapíthatja, hogy Csõsz
Boglárka és Gáspár Kata alakja telitalálat.
- Mennyire van jelen a napi munkában?
- Abszolút jelen kell lenni. Ez fõleg a
mostani filmre volt igaz, hiszen nem tudhattuk, hogy a két lány hogyan "mûködik". Jól
elosztottuk egymás közt Sass Tamással a
feladatokat. Én voltam a szigorú, a
"gonosz", õ pedig a jókedvû és vigasztalta
õket, ha kellett. Feszített volt a tempó, kellett a fegyelem, négy országon át vitt a stáb
útja, s ha elrontottunk volna valamit, ha
elmaradt volna egy vágókép, nem lehetett
volna visszamenni az adott helyszínre. Azt
gondolom, hogy egy tisztességes film
kerekedett az egészbõl. Nem szegényszagú,
látványos, sok ország sok helyszínén játszódik.
- Hány film születését köszönhetjük az Ön
produceri munkájának?
- Tizenhárom filmet készítettem eddig. A
Zimmer Feritõl az Üvegtigrisen át a Valami

Új Tapolcai Újság

Amerikáig. A Sobri Jóska címû film a híres
bakonyi betyárnak állít emléket, õsbemutatója is Tapolcán volt.
- Hogyan jött létre a mai tapolcai filmbemutató?
- Megkerestek a kéréssel, nekem pedig az
volt a feladatom, hogy kópiát szerezzek.
Most is nagy örömmel jöttem Tapolcára. Itt
lakik az édesanyám, a bátyám itt vállalkozó. Ezer szállal kötõdöm ide. Mindig
boldog vagyok, ha vidéken és egy vidéki
moziban szeretnek minket. Sokkal jobban
szeretik itt a filmjeinket, mint Budapesten.
Vidéken nem fanyalognak a nézõk, nem
"kékharisnyák". Nagyon õszintén és lelkesen tudnak örülni a mozinak és nekünk.
- Mi lesz a következõ film?
- Amerikában forgatjuk Károlyi Béla
tornászedzõ élettörténetét, hamarosan kész
lesz.
- Könnyen elengedi a filmjeit?
- Nem. Nagyon nehezen. Nagyon
szomorú vagyok mindig, amikor megjelenik a televízióban, mert akkor ott már
vége van egy kicsit a történetnek. Kicsit
megsiratjuk a filmet. Eltemetjük, hiszen
egy karriert befejezett, legalábbis Magyarországon. Bízunk benne, hogy nemzetközi
vonalon valahol sikereket tud majd aratni.
- Ez akár Oscar-díj is lehet?
- Véleményem szerint elõbb-utóbb magyar film is fog Oscar-díjat kapni. Hogy
mikor? Azt senki nem tudja megmondani.
N. Horváth Erzsébet

CIVILTÉR

Örök értékeink

Amikor jó tapolcainak lenni
Kedves barátom és kollégám, idegenbe
szakadt hazánkfia hat év után látogatott
meg ismét. Örültünk egymásnak, ahogy
ilyenkor lenni szokott.
Esti kivilágításban látta a várost, és a Fõ
utcán két alkalommal is végigkocsikázott,
hogy unokája is gyönyörködjön a karácsonyi látványban. Csak szuperlativuszokban beszélt városunk fejlõdésérõl, és kis
ékszerdoboznak nevezte Tapolcát. Másnap
megmutattam a rendezvénycsarnokot, az
újonnan épített bérlakásokat, a tópartot és
környékét, a sok köztéri szobrot, a Tavasbarlangot, a várost elkerülõ körgyûrût és a
Pelion szállót. A nekem új -, de neki nem szelektív hulladékgyûjtõk sorakozását természetesnek vette.
Kihasználtam ittlétét, és bementünk a Fõ
téri Könyvesboltba, hogy a Németországban élõ unokámnak mesekönyveket
vásároljak. Õ is válogatott a könyvek
között, különösen Wass Albert, Márai
Sándor, Fekete István könyveket keresett.
Itt akadtam rá Vizeliné Resch Mária Mesén
innen, mesén túl címû könyvére. A kitûnõ
kivitelezésû, gyönyörû rajzokkal illusztrált
könyvet azonnal megvásároltam. Meséjében sem csalódtam. A négy évszakot feldolgozó tanulságos, kedves csacsogások
biztosan lekötik az óvodások, de talán még

az elsõ, második osztályos tanulók figyelmét is. A könyv különlegesen inpregnált
mosható lapokból áll, a kis maszatos gyermekkezek tapogatása után könnyen
tisztítható. Úgy érzem, hogy ez a mesekönyv nem hiányozhat egyetlen óvodából
sem.
Ismét dicsekedtem barátomnak, hogy
ennek a mesekönyvnek az írója tapolcai.
Természetes, hogy õ csak az én könyveimet
ismerte, de amikor elsoroltam azokat a
személyeket, akik prózát és verset is írnak
városunkban, csodálkozott. Megtáltosodtam! Tovább dicsekedtem! Felsoroltam a
festõmûvészeket, a zongoramûvésznõt, a
fúvószenekart, a nemzetközileg elismert
tánckart, a különféle sportágak kiemelkedõ
személyiségeit: csodálkozott. Ezután elmondtam, hogy négy-öt helyen tartanak
legalább hetente valamilyen komoly rendezvényt, meghívott mûvészek, elõadók
közremûködésével: elálmélkodott.
Másnap, amikor búcsút vettünk egymástól, és átadtam az unokámnak szánt csomagot, átölelt és így szólt. - Hat évvel
ezelõtt, amikor itt voltam, sajnáltalak, hogy
ebben a városban laksz, de most irigyellek,
mert úgy érzem, jó tapolcainak lenni. -

János Gimnázium és Szakközépiskola
fiataljainak nyitótánca következett, majd a
tehetséges fiatal zenészekbõl álló Kali
Matu Saloon Band szórakoztatta a bál
közönségét. A hajnalig tartó rendezvényrõl
nem maradhatott el a tombola sem. A
szerencsés nyertesek értékes ajándékokkal
térhettek haza. A táncolni vágyóknak
Domján Tamás szolgáltatta a zenét.
A közel fél millió forintos báli bevétel
bizonyítja, hogy az együttérzés, a szolidaritás nagyszerû dolgokra képes.

Az én békességemet adom nektek
János evangéliumában olvasható fenti
gondolat a 2004. évi Ökomenikus Imahét
vezérigéje lett.
A január 18-25-ig tartó imahét nyitó
istentiszteletére a protestáns templomban
került sor. Január 19-én Miklós Ferenc
református lelkész hirdetett igét, majd az
elkövetkezõ napokban - ugyanitt - Csere
Sándor kanonok és Barsi Balázs ferences

Fotó: PT

Dr. Bartalis Imre

Kezet megfogni szabad
Az Életértékek Alapítvány január 16án jótékonysági bált rendezett a rászoruló fiatalok részére a Városi
Mûvelõdési Házban.
A vendégeket Ács Jánosné, az
alapítvány kuratóriumának tagja köszöntötte. Mint mondta, nagyszerû dolog, hogy
a nemes ügy érdekében olyan sokan összefogtak, és adományaikkal, részvételükkel
is jelzik, hogy a segítségnyújtás az egyik
legszebb emberbaráti cselekedet. "Kezet
megfogni szabad, eldobni átok"- idézte a
költõ szavait. Az üdvözlés után a Batsányi

December 22-én este ismét megtelt a Hõsök tere, hogy Tapolca polgárai a feldíszített
mindenki karácsonyfája alatt együtt köszöntse a szeretet ünnepét. Balázsné Kiss Éva
önkormányzati képviselõ az ajándékozás örömérõl, az egymásra figyelés
fontosságáról szólt. Nagyné Szeker Éva evangélikus- és Szabó Emõke református
lelkész, valamint Csere Sándor kanonok a szeretet, a békesség, a hit örök értékeire
hívták fel a jelenlévõk figyelmét. Az ünnep fényét a Batsányi Táncegyüttes betlehemes
játéka emelte.

(Jn. 14. 23-31)

szerzetes atya szólt a krisztusi szeretetrõl,
amely a megbocsátásban, az irgalmasságban keresi a békességet. A római katolikus
templomban Nagyné Szeker Éva evangélikus lelkész és Szabó Emõke református
lelkész hirdetett igét az egybegyûlt híveknek. Az imahét zárásaként Szabó Mihály
görög katolikus lelkész a protestáns templomban tartott istentiszteletet.

OLVASÓI LEVÉL
Érdeklõdéssel olvastam Hangodi
László Történelmi emléktúra Erdélybe c.
cikkét. Néhány tûnõdõ gondolattal
szeretném kiegészíteni.
Kisiskolás koromban, a Madarak és fák
napján a Csobáncra vezettek bennünket
tanítóink. Ekkor még magasabban álltak a
pusztulásra ítélt falak. Egy leomlott torony
tövében sötét üreg tátongott. A hiedelmek
szerint ez volt a szigligeti várba vezetõ
alagút bejárata. Több társam azt is hallotta,
hogy a sziklák alatt rejtõznek Gyulaffy
kapitány kincsei. Azóta sok kiránduló
tûnõdött a néma romok felett.
Az elmúlt évben a hegyi keresztek eredete után kutattam. Az 1810-ben állított u.n.
Balogh-keresztrõl megtudtam, hogy õseik a vár alatti lejtõn - ásás közben valóban
"kincseket" találtak. A nagy értékû leletért
annyi pénzt kaptak, hogy ebbõl alapozták
meg családi vagyonukat. Hálából az utódok
azon a helyen keresztet emeltek. Vajon
kinek a kincseit rejthette a föld?
Tán Gyulaffyét?
A távozó kapitány így búcsúzott szeretett
várától:
Isten veled Csobánc,

Engem többet nem látsz.
Szívébõl Csobánc képét csak a halál
mosta ki. Vajon megvannak-e, hol õrizhetik
ezeket a kincseket?
A Gyulaffy kisasszonyok kertjének
"kincsei" azonban ma is láthatók. Jókai
errõl így ír:
"Még ott láthatjátok az orgonabokrokat
… és a liliombokrokat, mik ott díszlenek a
mezei fû között…".
A diszeli és a tapolcai deputáció által
ültetett, magasra nõtt orgonatöveket,
fenyõfát a szülõföld, a várkert földje is
táplálta. Gyulaffy templomi nyughelyét
Szilágycsehiben a gyulakesziek koszorúja
is díszíti. Minden bizonnyal az egykori jobbágyfalujában emelt szobra sem nélkülözi a
megemlékezés virágait.
Az utókor hálájához még egy vélt adalék.
Az említett Balogh-keresztet néhány éve
egy jólelkû család restauráltatta. (Raffai
Béla szobrásszal). Egyik nõ tagja - (erdélyi
származású Haller Fanni grófnõ) VIII.
Gyulaffy László erdélyi kancellár (1754) és
Haller Éva - talán késõi leszármazottja?
Illés Mária

KÉRDÉSEK TERE

Mikó Zsolt

Fotó: Szántó Zoltán

A hónap kérdése
Ki üzemeltesse a Tavasbarlangot ?

Kalló Istvánné

- Nemzetünk, de elsõsorban
településünk féltve õrzött kincse
évtizedek óta a Tavasbarlang.
Nem volna igazságos, ha a mi
általunk kikapart gesztenyét mások ennék meg helyettünk. Egy
mindenkiért - és ezúttal legyen
minden tapolcai egyért -, hogy
erkölcsileg és anyagilag is a
város kerüljön ki gyõztesen.

- Valójában engem régebben is, és
ezek után is az érdekel, hogy amikor
meglátogatjuk városunk egyik ékességét, legalább az a színvonal
fogadjon bennünket, mint eddig.
Gondolok itt a szolgáltatásokra és
nem utolsósorban a jegyárakra is.

Új Tapolcai Újság

Szõllõsi Pál
- Azt szeretném, ha továbbra is a
városban maradnának a bevételek. Tapolca fõ nevezetessége jó
kezekben volt eddig. Amennyiben
nem sikerül a városvezetésnek a
város részére megfelelõ pozíciót
kialakítani a Tavasbarlangot illetõen, végsõ megoldásként részvételemmel támogatni fogom a
lehetséges demonstrációt.

(DI)
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Diszel - új haza
a magasból

Tapolcai életrajzok
BORSÁNYI GÁBOR
tanár

"Értékeinket föl kell tennünk az
Internetre,
s új haza lesz a magasban!"
(Kányádi Sándor)
Tapolca diszeli városrésze újabb tárgyi
s szellemi befektetésekkel gazdagodott az
elmúlt hetekben. A Szász Márton
Általános Mûvelõdési Központ sikeresen
pályázott számítástechnikai gépparkjának fejlesztésére.
A megnyert eszközökbõl máris beindulhatott a kultúrintézmény épületében a
TELEHÁZ, amit az igazgató, Bognár
Ferenc vett át dr. Szalay Andrástól, az
Információs Társadalom Kht közép-dunántúli regionális iroda vezetõjétõl. A városrész
gyarapodását Horváthné Szalay Gyöngyi
alpolgármester asszony is üdvözölte.
Diszel és a városrészbe járó diákok
számára a világhálóhoz fontos csatlakozási
pont jött létre. Ez olyan lehetõség, amivel
minden korosztálynak élnie kellene. A
TELEHÁZ és a Szász Márton Iskola
számítógépes rendszerének gazdája Sikos
László tanár úr. Vezetésével a tanulók már
elkezdték kalandozásaikat a virtuális, no
meg az információs korszak nagyon is
valóságos világában.
A Szász Mártonos diákok közremûködésével elkészült az iskola új honlapja is. Az érdeklõdõ a diszeli ünnepek és
hétköznapok színes képeire kattinthat rá,
elolvashatja az itt tanulók verseit, szépírásait, sikeres fogalmazásait s amolyan mini
galériában tallózhat a legérdekesebb rajzok
és festmények között. Ezek az osztálytermekben, vagy a Csobánc alatti Templom
téren készültek.
Bizonyára sok szülõ aggódik gyermekeiért, akik túlzottan sok órát töltenek a
monitorok és a billentyûzetek elõtt. Érthetõ
az aggodalom, de az a diák, aki focizni
vagy bármely sportra, túrázni, koncertekre
is jár s kíváncsisága elér a tengeren túlra az
Internet segítségével, bizonnyal "korunk
hõse" lehet. Csak arra vigyázzunk, mi
használjuk eszközként a PC-ket, ne õk minket.
Németh István Péter

Kajászószentpéter, 1924. február 17. Tapolca, 1988. augusztus 14.
Tíz éves koráig szülõfalujában a református elemi
népiskolában tanult. A polgári iskolát Budapesten végezte
el. Hegedülni tanult, és ez a hangszer végigkísérte egész
életét. 1944-ben tanítói oklevelet szerzett a Nagykõrösi
Református Tanítóképzõ Líceumban. A vakációk idején
szülõfalujában kántorizált. 1944-tõl 1948-ig a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán
tanult. Hegedû tanszakon végzett, de tanult orgonálni is. Késõbb "A" kategóriás karvezetõi vizsgát tett.
1952-tõl tanított Tapolcán a gimnáziumban. Közben az ELTE TTK-n biológia tanári
képesítést szerzett. Tapolcai pedagógusokból énekkart szervezett. Diákkórusával állandó
szereplõje volt a városi rendezvényeknek. 1961-1971 között a gimnázium igazgatóhelyettese volt.
Hírneve, tevékenysége alapján 1971-ben õt bízták meg a tapolcai zeneiskola megszervezésével. Alapító igazgatóként sokat és eredményesen dolgozott, de sajnos nem
érhette meg, hogy a zeneiskola önálló épületbe költözzön. Igazgatói munkája mellett
vonószenekart szervezett és vezetett. Kisebb csoportok mellett 29 évig vezette Tapolca
város vegyeskarát. 1985-tõl volt nyugdíjban, és ekkor már sokat betegeskedett. 64
évesen halt meg. Tapolcán temették. Az általa alapított, már Járdányi Pál nevét viselõ
Zeneiskola alapításának 25. évfordulóján több évtizedes oktató-nevelõ, karvezetõ
munkájáért a "Tapolca városért" posthumus kitüntetést kapta.
Kertész Károly

Születésnapi köszöntõ
A Tapolcai Musical Színpad 2003.
december 20-án a Városi Mûvelõdési
Központban tartotta 5 éves, jubileumi
elõadását, melyet a Demokratikus
Ifjúságért Alapítvány, a Nokia Make a
Connetion programja és a tapolcai
Önkormányzat támogatott.
A jelenleg 38 tagú együttes végig hû
maradt eredeti tervéhez. Magyar szerzõk
örök értékû mûveinek bemutatásával értékeket kaptak és adtak át a fiatalok.
Az elmúlt években több mint 120-an
voltak tagjai hosszabb-rövidebb ideig a társulatnak. A Tapolcai Musical Színpad
felvállalta az egyáltalán nem divatos
élõzenei elõadást minden alkalommal, s a
zenés színpad olyan oldalát mutatta meg,
melynek mindig komoly erkölcsi mondanivalója volt, s a magyarság-tudatot erõsí-

A Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tisztelettel megköszöni az adózó polgárok által
felajánlott 1%-os adományt, amelynek összege 2003-ban 74.860 Ft volt. Ezt az összeget
a könyvtár számítástechnikai eszközfejlesztésére fordítottuk. Tisztelettel kérjük és várjuk
további támogatásukat.
Kertész Károly, a kuratórium elnöke

Jogász a családban
Felkavaró híreket olvashatunk és
láthatunk az országszerte elõforduló
úgynevezett lakásmaffia-ügyekrõl.
Az egyik jellemzõ elkövetési módszer
az, hogy az elkövetõ hamis okmányok felhasználásával kibérli az áldozat lakását,
beszerzi a tulajdoni lapot a földhivatalból,
lévén az ingatlan nyilvántartás nyilvános,
onnan bárki kérhet adatokat. Ezt követõen
a tulajdoni lapon szereplõ adatokkal
hamisít személyi igazolványt, majd eladja
az ingatlant.
Egy másik módszer szerint koholt adásvételi szerzõdéssel, ugyancsak fiktív személyi igazolvány birtokában íratja át az
ingatlant, majd ezt követõen értékesíti.
Többször elõfordult már olyan eset is,
hogy a hamis papírokkal megszerzett
ingatlanra banktól, vagy magánszemélytõl
jelzáloghitelt vesz fel.
Egy másik változat szerint a lakásmaffia
ajánlkozik hitelezõként, és ingatlant
kérnek a kölcsön fedezetéül. Rendszerint
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dátum nélküli adásvételi szerzõdést íratnak alá a megszorult tulajdonossal, majd
ezt késõbb érvényesítik, és eladják az
ingatlant a tulajdonos feje fölül.
A módszerek változnak. Mindig újat
próbálnak kitalálni, de mégis van közös
jellemzõjük. Ilyen például a sértetti kör
kiválasztása. Olyanok, akik egyedül, elhagyatottan élnek, idõs, nyugdíjas emberek,
vagy mentális problémákkal küszködnek,
vagy valamilyen káros szenvedély rabjai.
De jellemzõ még a csoportos elkövetés
is. Szervezetten, a munkát szétszórva dolgoznak a csalók, kerülik a nyilvánosságot,
a sértetteket. Az egyedülálló sértetteket,
tanúk nélkül próbálják rávenni ingatlanjuk bérbeadására, cseréjére.
A kérdés az, hogyan lehet a csalók ellen
védekezni, hogyan lehet megkülönböztetni a csalót a becsületes vásárlótól, bérlõtõl.
Errõl majd a következõ számunkban írok.
Dr Komjáti Sándor

tette a nézõkben és szereplõkben egyaránt.
Jótékony célú estek sorát tartotta (Orgonasípok, Tapolcai Kórházért, Nagycsaládosokért, dévai árvák javára). Több országos egyéni elsõ helyezés mellett a különbözõ versenyeken, fesztiválokon, köztük
nemzetközieken is becsületesen állta a
sarat. Az együttesbõl kikerülõ fiatalok
közül többen az elõadómûvészetet választották hivatásul.
A karácsonyvárón a szépszámú közönség
több, mint 200 fotót, oklevelet tekinthetett
meg a kiállításon, és néhány emlékezetes
pillanatot a régi bemutatók videófelvételeibõl. Az esten a jelenlegi tagok is megmutatták, hogy énekben és tánctudásban is
méltó utódai az alapítóknak.
Halápiné Kálmán Katalin

Szólj, síp, szólj!…
Évek óta "szól a síp".
Hetven éve szól a síp.
Idõszerû
feladata
szerint
gyönyörködtetett, dalra késztetett, tanított,
figyelmeztetett. Akinek finom a hallása,
"rendben van a szénája", megérti és élvezi
a halk szavú sípot is, de veszélyhelyzetben
toborzó kell.
Szólj, síp, "mert vétkesek közt cinkos,
aki néma". Az erkölcs bástyáját bombázzák. Ráchel sikoltása hangzik ismét; gyermekeink testi-lelki életére törnek új
Heródesek. A fényt irtják, lopják a lelkekbõl. Mocsok tavába fojtják a bimbózó terveket.
Sírnak a fák, a szent földben századok
óta békén nyugvó erdõk. Ravasz "igazságosztók" halálra szánták õket. Helyükbe
bûnösségünk hazug vádját világba ordító
tükröket betonoznak. Hegymozgató
Földanya, rengj!
Szólj síp, hangosabban szólj, mert süket
a gazda. Ébressz, mert alszik a pásztor.
Szólj, mert farkasok törnek a nyájra közelrõl, távolról. Éhesek; felfalnak mindent,
ami ehetõ: gyáva nyulat, jómadarat, még
farkcsóváló kutyát is. Éhesek; gyomruk és
szimatuk birkát érez, sorsára hagyott nyájat, rest gazdát, alvó pásztort, részeg
bojtárt.
Rest a gazda, hisz nem a nevelése, lopta
a nyájat. Alszik a pásztor? - elaltatták.
Részeg a bojtár?-leitatták.
Szólj, síp! Igaz hangod szárnyalja túl a
hamisat. Nem hallod távol és közel a
pimasz hamis hangot? Hogy mer
megszólalni a tiszta hang birodalmában?
Mert kontár, nem ZENÉSZ.
Szólj, síp, szólj!…
Dr. G. T. G.
A tapolcai Zeneoktatást Támogató
Alapítvány köszöni azon adófizetõk segítségét, akik a 2002. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványuk javára
befizették. A 263.452 Ft-ot zenei rendezvények szervezéséhez, hangszerek
vásárlásához és hangszerek javíttatásához
használtuk fel. További segítségüket várjuk a 10200720-48310259-es számlaszámon.
Alapítvány Kuratóriuma

Nõk a pályán
Január 15-én dr. Bozóky Imrét, a
Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét és
a vele érkezõ szakembergárdát a
Városházán fogadta Császár László
alpolgármester. A jövetel célja a 2005. évi
nõi futball utánpótlás válogatott EBdöntõ tapolcai rendezvényének elõkészítése volt.
- A város minden anyagi és erkölcsi
támogatást megad ahhoz, hogy ez a rangos
sportesemény az UEFA elõírásainak
megfeleljen - mondta az alpolgármester. Az
MLSZ elnöke - köszönve a város hozzáállását - a bonyolítás mechanizmusáról szólva
elmondta, hogy február elején érkezik az
Európai Labdarúgó Szövetségtõl egy
küldöttség Tapolcára, amely feltérképezi a
helyzetet. A nõi labdarúgás megítélésérõl mi
is megkérdeztük az MLSZ elnökét.
- A nõi futball a világon az egyik legdinamikusabban fejlõdõ sportág. Hadd mondjak egy példát! Amerikában 10 millió leány
rúgja a labdát. Nagyon fontos, hogy az
Európa-bajnoksággal a magyar lányoknak
is kedvet csináljunk hozzá. Jó lenne, ha
minél többen futballoznának közülük, akár
egy bizonyos korig a fiúkkal, s utána természetesen a nõi csapatokban. Sokéves
múltra tekint már vissza a magyar nõi futball. Nagy öröm számomra, hogy néhány
éve nemzetközi nõi játékvezetõink is van-
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nak a nõi Európa-bajnoki mérkõzéseken.
- Mi lesz a futballt népszerûsítõ Bozsikprogrammal?
- Sajnos, ahogy elindult, úgy nem tud
tovább menni. Az elmúlt esztendõkben fel
kellett mondani azoknak a kollégáknak,
akik foglalkoztak a gyerekekkel, ugyanis
addig állt rendelkezésre fedezet a munkájukhoz. Tavaly õsztõl folyamatosan tárgyalunk a Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztériummal. Bízom benne, ha módosításokkal is, de megmarad a program. A magyar futball utolsó esélye ez. Ha megszakad, annyi csalódott ember lesz a futball
körül, hogy õket még egyszer nem lehet
rábeszélni, hogy vele foglalkozzanak.
- Visszatérve az EB tapolcai döntõjére,
milyennek ítéli meg a város fogadókészségét?
- Nagyszerû a hozzáállás, csak köszönet
illeti a várost ezért. Ha a hamarosan érkezõ
svájci küldöttség is azt tapasztalja, hogy a
rendezvény mögött ott állnak a város polgárai, a helyi önkormányzat, ha érzik az
elkötelezettséget, akkor Tapolca jó hírét õk
is továbbviszik, akkor semmi akadálya
annak, hogy az EU-csatlakozás utáni évben
egy rangos európai sportesemény színtere
legyen a városuk.
N. Horváth Erzsébet

FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

Megasztárok Tapolcán
az a lényeg, hogy ki fog nyerni, mert ez már
számomra a barátságról szól.
Az est folyamán hangjával percek alatt
elvarázsolta a zsûrit és a közönséget
egyaránt. Cserháti Zsuzsa Hamu és gyémánt címû dalát adta elõ. - Kislánykorom
óta szeretem Cserhátit - meséli - tisztelem
õt, és a favoritom a mai napig. Bennem õ
örökké élni fog.
Mivel a fiatalokra igen sokan kíváncsiak
voltak, a lelátó sorai rövid idõ alatt megteltek. A dalok között mindenki megtalálhatta
a saját ízlésének megfelelõt. Így az ünnepek
elõtt több karácsonyi dalt is hallhattunk.
Az ifjú tehetségek természetesen a
Megasztár címû mûsor már jól ismert záródalával, a Csillagdallal búcsúztak a lelkes
közönségtõl.
Gróf Emese

Arcát már egyre többen felismerik.
Megfordulnak utána az utcán. Lehet,
hogy mostanában gyakrabban szegezzük tekintetünket a televízió képernyõjére neve vagy hangja hallatán. Õ
Tóth Veronika, városunk szülötte.
A Városi Rendezvénycsarnokban,
december 21-én megrendezésre kerülõ koncerten lapunknak elárulta, hogy az óvodai
éneklések után komolyabban 12 évesen
kezdett el a hangjával foglalkozni. Tehetségére tanárai is felfigyeltek.
A kisebb-nagyobb megmérettetések után
- Csobánc Tehetségkutató Verseny,
Helikoni Fesztivál - édesanyja nevezte be a
TV2 mûsorán indult Megasztár címû
vetélkedõre, õ adta fel a jelentkezési lapot.
Amikor az esély és a gyõzelem került
szóba, versenytársaira nézett Veronika.
- Most már mindenkit megismertem. Nem

A szerzõ felvétele

Veronika, veled már csak jó történhet!
Bizonyára sokaknak marad emlékezetes a Megasztár elsõ döntõjének az a
pillanata, amikor Tóth Veronika szüleit
mutatta a kamera. Az édesapa arcán
legördülõ könny, az egymásba kulcsolódó szülõi kezek mindent elmondtak
arról, hogy ez az emberpár milyen féltõ
szeretettel óvja és vigyázza a rivaldafényben is helytálló gyermekét. Tóth
Istvánnéval, az édesanyával történt
személyes találkozás csak megerõsítette
ezt.
- Nagyon fontos, hogy a szülõ segítse,
támogassa a gyermekét, hogy a sokféle
hatás mellett kibontakozhasson benne az,
ami értékes. Mi mindent megteszünk a
párommal azért, hogy a választott pályán
boldogulni tudjon Veronika. Az anyagi
támogatás mellett igyekszünk olyan lelki
támaszt, biztonságot is nyújtani neki, amely
mindig, minden helyzetben arról gyõzheti
meg Õt, hogy bármi is történik, mi nagyon
büszkék vagyunk rá, nagyon szeretjük.

Sáry Adrienn
Dobálok a jégre

- A Megasztár döntõjén egy egész ország
láthatta, amint egymás kezét fogva izgulnak
a lányukért.
- Az élõadásban óriási a tét. Nem a
megasztárságra gondolok itt elsõsorban,
hanem arra, hogy lelkileg hogyan bírja a rá
nehezedõ terhet, hiszen arra is számítani
lehet ilyenkor, hogy kiesik. Mi megbeszéltük Veronikával, hogy már csak jó
történhet vele. Talán ezért is tudta ismételten önmagát adni a színpadon, megmaradva
természetesnek és õszintének. Tudja, hogy
mi minden pillanatban, minden helyzetben
ott állunk mögötte. De ott van mögötte a
régió, a város is. Nagyon köszönjük a támogatást. Nagyszerû dolog érezni, hogy
szeretik a kislányunkat, hogy olyan sokan
szurkolnak neki, de Õ is azt mondta, hogy
Tapolcáért, a tapolcaiakért énekel.
(Lapzárta utáni hír: Veronika nagy sikerrel jutott tovább a döntõ harmadik fordulójába.)
N. Horváth Erzsébet

Tán kiirtam magamból mindent,
Minden szó elsüllyedt már?
Szüz papiron a semmi figyel,
Lelkem kiürült magtár.
Halkan csobban a szó a multban,
Pedig van mit mondanom.
De befagyott a jelen tava:
Szavain: kopp-kopp....hagyom.

Budapesten, a Magyar Sajtó Házában
átadták a 2003-as év legjobb magyar filmjeinek járó díjakat. A Magyar Újságírók
Országos Szövetsége által 1962-ben alapított elismerésben a tapolcai Fazekas
Csaba is részesült. A Boldog születésnapot
címû filmje kapta a legjobb forgatókönyv
díját. Gratulálunk!

“A haza bölcse” nyomában
2004. január 12-én ifjú kutatók lepték
el a Városi Könyvtár elsõ emeleti
olvasótermét. Tanáruk, Keszler Gyuláné
vezetésével érkezett 33 diák, fõleg 9.
osztályos tanulók a "Deák Ferenc és
kora" szellemi vetélkedõre.
A 11 csapat nyolc fordulós vetélkedõjét
értõ módon, változatos feladatokkal irányította Benácsné Markos Etelka. E
vetélkedõre már szeptemberben elõtanulmányokat végeztek diákjaink a könyvtár-

ban. Céljuk: önálló kutatásra nevelés, a
könyvtár adta lehetõségek felhasználása.
Lexikonok,
egyéb
forrásmunkák,
számítógépes katalógus segítségével ügyesen megoldották gyerekeink a feladatot.
Képek, szövegek, helynevek és személyek összefüggésének felismerése szerepelt
feladataik között. A versenyt értékelõ zsûri
elnöke, Nagy Eõrsné elismerõ szavak
kíséretében nyújtotta át a jutalomkönyveket
és okleveleket.
Dr. Takáts Gizella

Európai Uniós Kvízjáték
IV. forduló
1. Melyik dél-európai fõvárosban írta alá Magyarország a csatlakozásról szóló szerzõdést
2003. április 6-án?
2. Melyik két földközi-tengeri ország csatlakozik majd Magyarországgal együtt az EUhoz?
3. Hogy hívják azt a folyamatot, amikor a csatlakozni kívánó országok saját törvényeiket
és jogrendszerüket az EU normáihoz szabályozzák?
4. Hány képviselõ helyet kap Magyarország az Európai Parlamentben?
5. Hogy hívják Magyarország EU-hoz delegált nagykövetét?
Eredményhirdetés: 2004 májusában
Játékunkat a veszprémi Európai Információs Pont támogatja.
Jó szórakozást, jó játékot kívánunk!
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KERESZTREJTVÉNY
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21

23
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24

26

25

27

29

29/a

28

33

35

36
40

45

28/a

30

32

50
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41

31
34
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46

38

43

44

47

51

39

48

49

52

55

56
60

53
57

58
61

54
59

59/a

Vízszintes:
1. Az illemet megsértõ személy követi el.
12. A kövesztett szalonna leve: ... lé.
15. Az új filmeket bemutató elõadásokat.
17. A kajla vége!
18. Valaminek a megtanulása végett
gyakran ismételtek.
19. Urán, jód, nitrogén, ismét jód, és Ittrium
vegyjelei.
21. Ilyen lista is van. (zenében)
22. “A” krátertöltelék, keverve.
23. Földtan, szaknyelven.
25. Végek nélküli malacbõr!
26. Dátumrag.
27. Amely dolgok.
28. Newton.
28/a. A vizsz. 28-al az elején, megtiltja,
hogy elszaladjon.
29. Magyar Rádió és Televízió. (röviden)
30. ...... mohikán.
31. Építõanyag.
32. Harmad, keverve!
34. Hangtalanul, remélem!
35. Angolna, németül.
36. Római egyes.
37. Spiritiszták szellemdiézõ összejövetele,
keverve.
40. Becses iratok megõrzésére létesített
intézmény.
44. Sümeg páratlanjai!
45. A német Unterseeboot, a.m. tengeralattjáró rövidítése.
46. Tiltószó.
47. Megkevert naplopó!
49. Gémes Rezsõ.
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50. Vizek mentén védelmi célokat szolgál.
52. Versszak.
53. Személlyel kapcsolatban kérdezzük.
55. Aknaszl......., aranybányászatáról volt
nevezetes.
57. K-val az elején a vezérállat nyakában
lógott hangot is adott.
59. Olaszország rövidítése sportversenyeken.
60. A pióca régi neve.
61. A polcról leemelte.

25. Páratlanul: az feláraz.
28/a. ... ispo. (ennélfogva, önmagától)
29/a. Napja: Bálint napja.
33. P-vel a végén, kisebb pártunk.
37. Olasz város.
38. Csavaroz.
39. Kén.
41. -va párja
42. Csendben: lent!
43. Arat.
45. A kutya teszi.
48. Párosan Pósa Imre!
49. Ablakragasztó.
Függõleges:
51. Keresztül.
1. Fiatal elitcsapat.
2. Otto .......... (1848-1896) német mérnök, 52. Novi.....
54. Személlyel kapcsolatban kérdezzük.
a repülés úttörõje volt.
56. Nátrium.
3. Füves puszta Amerikában.
58. Polgári Védelem.
4. Kiejtett mássalhangzó.
59/a. Latin é.
5. Társadalom Biztosító.
6. Tapolcán a TIAC pályát köti össze a piacKészítette: Tóth Gyula
cal. (...... József utca)
7. Végnélkül tematikus!
Kellemes idõtöltést!
8. Nukó Antal becézve.
9. Ennél a táblánál kötelezõ a megállás.
A decemberi helyes megfejtés: Vízsz.: 1.
10. Kor másszóval, keverve.
Opportunizmus, 44. Állapothatározó, 73.
12. Iratköteg.
13. Bálbeknek ejtjük. Szíriai romváros. Rejtvényfejlesztés. Függ.: 1. Orgonajátékos, 7. Utópisztikus, 8. No, 13.
Kerek templomaradványa híres.
14. A szõlõ permetlevébõl tavasszal Orrfintorgatás.
Nyertesünk: Bagladi Jánosné, Tapolca,
elmaradhatatlan vegyszer.
16. Az ágyvégeknél szinte nem hiányozhat. Kazinczy tér 17.
18. A Kner-féle nyomda e városunkban
A könyvjutalmat a Fõtéri Könyvesbolt
található.
ajánlotta fel. A nyeremény ott - személye20. Schütz .......
sen - átvehetõ.
24. Gizellát, így is becézik.

2004. január
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Felkészülés a szezonra
A TIAC - Honvéd NB III-as labdarúgó
csapata megkezdte felkészülését a
tavaszi szezonra. A csapat edzõjével,
Szabó Imrével beszélgettünk.
- Hogyan értékeli a csapat õszi teljesítményét?
- Az eredményesség elfogadható, a
játékunkon, a támadás és védekezés elemeinek gyakorlásával sokat kell még
foglalkoznunk.
- Kinek a teljesítményével elégedett ?
- Kiemelném Csáky Lászlót, aki az
edzéseken és mérkõzéseken nyújtott teljesítményével - 13 rúgott góljával - példaképül szolgál a fiataloknak. Ugyanezt
mondhatom el a 40 éven felüli Horváth
Attiláról is. A kapuban Gelencsér is kitett
magáért.
- Mikor kezdték a felkészülést ?
- Januártól naponta edzünk. A teremtornák miatt a Városi Rendezvénycsarnokban is dolgozunk.
- Van változás a keretben ?
- Igen. Négy játékos - Gulácsi, Csanádi,

Kezdõdhet a visszaszámlálás

Németh B., Baráth - távozott. Hivatalosan
még senki sem érkezett, de mindenképpen
szeretnénk megerõsíteni a csapatot két
játékos igazolásával.
- A felkészülés során mikor és kivel játszanak edzõmérkõzést ?
- Szerdán és szombatonként játszunk.
Ellenfeleink - többek között - Balatonfüred, Balatonlelle, Keszthely, és Hévíz
csapatai. Ezeken a mérkõzéseken is számítunk kedves szurkolóink biztatására.
- Mit vár a tavaszi szezontól ?
- A nyáron áttértünk a területvédekezésre. Fõ feladatunk lesz ennek a
gyakorlása, továbbcsiszolása, hatékony
alkalmazása. Azért dolgozunk, hogy az
õsszel megszerzett második helyünket
megõrizzük, hogy látványosabb játékkal,
új játékosok beépítésével, minél jobban és
eredményesebben játsszunk. És nem utolsósorban, örömet szerezzünk a város lakóinak, szurkolóinak.
Koleszárné Lelkes Katalin

Hagyományteremtõ szándék
I. Kölcsey teremlabdarúgó-torna
Ha valaha, akkor napjainkban óriási
szükség van arra, hogy olyan közösségi
színterek teremtõdjenek, amelyeken az
önfeledt kikapcsolódásé a fõszerep. Ilyen
a hagyományteremtõ szándékkal létrehozott, Kölcsey-kupa elnevezésû teremfocibajnokság is, amelynek névadója és egyik
szervezõje
Kölcsey
Norbert.
- Két hónappal ezelõtt
Végh Tamás barátom
azzal keresett meg, hogy
kellene egy színvonalas,
a megye határain is túlmutató teremfocigálát
szerveznünk. Nemcsak
azért tetszett az ötlet,
mert ilyen még nem volt
a városban, de azért is,
mert tudtuk, hogy a
Városi Rendezvénycsarnok ehhez maximális
technikai hátteret tud
biztosítani.
- Hány csapat vett
részt a bajnokságon?
- Húsz csapat. Meghívásos módszerrel
érkeztek Szombathelyrõl, Várpalotáról,
Marcaliból, Keszthelyrõl, Veszprémbõl,
hogy csak néhány résztvevõ várost említsek. A tapolcai és a keszthelyi TV is
felvételt készített a tornáról. Ez utóbbi
riportere arról is kérdezett bennünket, hogy
mi volt a motivációnk.
- Ezt én is megkérdezem.
- Nekik is, és most is csak azt tudom
mondani, hogy szerettük volna megmozgatni az embereket a csapatjáték, a futball
örömén keresztül. Tervünk sikerült. A nagyon izgalmas mérkõzéseket közel 600

December 18-án Ács János polgármester és Rácz Félix, a Felix-Promotion tulajdonosa együttmûködési megállapodást írt alá. Ennek értelmében február 21-én a
Városi Rendezvénycsarnok ad otthont a Csonttörõ becenevû Nagy János profi
ökölvívó kisvilágbajnoki címvédésének a bolgár Kirkorov ellen. Az elõkészületekrõl
a boxklub tulajdonosát kérdeztük.

ember szurkolta végig a lelátókról. Jól
"vizsgázott" a pálya is. A résztvevõk elismerõen nyilatkoztak róla, és már a folytatás
felõl érdeklõdtek. Köszönjük Ács János
polgármester úrnak és Rédli Károlynak,
hogy erkölcsileg támogatták a torna megvalósítását.

- Fizikailag és szellemileg is jó állapotban van Nagy János. A jövõ héten érkezik
Olaszországból két edzõpartner hozzá, akik
hasonló stílussal rendelkeznek, mint
Kirkorov, tehát rá tud edzeni a mérkõzésre.
- Nagy Jánoson kívül ki lép még szorítóba?
- Itt fog debütálni dr. Csábi Bettina, a
világbajnoki kihívó. Összesen hét elõmérkõzést tervezünk.
- Milyen a rendezvény készültsége?
- Szinte már minden a sínen van. Február
19-én mi is kitelepülünk a 30-40 fõs

Januári sporteredmények

- Milyen díjakat kaptak a nyertesek?
- Nagyon komoly díjazású volt a
Kölcsey-kupa. Az I. helyezett TAREX
Veszprém 150.000 Ft-ot, a II. helyezett
tapolcai DOMINO CAR 100.000 Ft-ot
kapott. A III. helyezett Young-boys Keszthely 30.000 Ft-ot, a IV. helyzett tapolcai
Colorado csapata pedig 20.000 Ft-ot
vihetett haza. A díjakat Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ, Végh Tamás, a
segítõink - Pupos Norbert, Zsiborács László
- és jómagam adtuk át a nyerteseknek. A
most
alapított
vándorkupa
a
veszprémiekhez került.
N. Horváth Erzsébet

Vívás
Békéscsabán, a Kadett Világbajnokság
országos válogató versenyén a Balaton
Isover Vívóklub sportolója, a tapolcai Kiss
Réka aranyérmes lett. Dicséretet érdemelnek a még újonc korosztályú tapolcai fiúk:
Hanczvikkel Márk, aki 13. és Hammer
Péter, aki 25. helyezést ért el.
Labdarúgás
Nõi teremlabdarúgó-torna: I. Fe
Keszthely; II. T. Honvéd SE; III. Hévizi SE
Teke
Év végi gurítás
Hölgyek: I. Lantos Anna; II. Zsámbéki
Zsuzsa; III. Gyalog Katalin. Férfiak: I. Tóth
László; II. Nagy László; Csarmasz János.

TVSE Természetjáró
Szakosztályának
február havi túrája
7-én Sümeg-Csabrendek nyilttúra!
14-én Zalahalápi-hegy - Véndekhegy-Tapolca
21-én Vállus - Szt. Miklós-völgy Nemesvita nyilttúra!
28-án Sátormapuszta - Hegyesdi-vár Tapolca

HIRDETÉS

CS & L

ÉPÍTÕIPARI KERESKEDELMI
ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI KFT.

Nyitva tartás: H-P: 7-16 óráig
8300 TAPOLCA, Halápi u. 33.
Szo: 7-12 óráig
Tel.: 87/510-415, 87/510-886,
Fax:
F
ax: 87/510-416
Mobil: 30/9472-636, 30/9273-001
Badacsonytomaj,
Nagykörút 18.
Tel.: 87/471-121
ÉPÍTSEN
Internet: csesl.inf.hu
email: cseslkft@axelero.hu
RÁNK!
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2004. január

stábunkkal. Elkezdõdhet a "visszaszámlálás". A rendezvényt a TV2 élõben fogja
közvetíteni.
- Milyen kísérõ programokat szerveznek?
- Reméljük, sikerül ismét felkérni Ganxta
Zolit, illetve van egy nagyon kedves felajánlás is. A fõmûsor elõtt felhangzó magyar
himnuszt Tóth Veronika fogja énekelni. Ez
számunkra egy nagyon tetszetõs ötlet.
Egyrészt azért, mert Õ tapolcai, másrészt
mert ugyanazon a csatornán szerepel, ahol
mi is.
(nt)

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

Új Tapolcai Újság

Sakk
Flúgos Futam Évzáró egyéni villámvereny
Ifjúságiak: I. Horváth Márk; II. Bak
Benjamin; III. Magyar Marcell
Karate
2. Dan-os Fudokan Karate mester
övvizsga. Elsõ gyermekfokozat: Dan
Zsanett, Somogyi Erik, Ihász Vivien;
második gyermekfokozat: Nagy Nimród,
Cser Ádám, Horváth Norbert, Pichler
Renáta, Kõnig Henriett és Dan Martin. 9.
kyn felnõtt övfokozat: Varga Zsolt; 8. kyn
(citromsárgaöv): Balogh László, Nagy
Attila, Kreisz Roland és Ihász Ferenc.
Következõ lapzárta idõpontja:
2004. február 16.
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