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A végek dicsérete
XVI. századi idõutazást tehetett az, aki
július 9-e és 11-e között a diszeli városrészbe látogatott, hogy a Balassi
Hagyományõrzõ Huszártábor és
Toborzó programjainak résztvevõje
legyen.
Tapolca Város Önkormányzata, a
Magyar és Katonai Hagyományõrzõ
Szövetség, a diszeli Villám Lovaspanzió

és a Szász Márton Általános Mûvelõdési
Központ által szervezett rendezvénysorozat a végvári vitézi élet dicsõ napjait
idézte meg. A törökökkel folytatott harc a
bátor magyar katonák gyõzelmével ért
véget.
/Írásunk a 3. oldalon Hagyományõrzés
felsõfokon címmel./

2004. július

Ideiglenesen új helyen

Fotó: N. Horváth

A parkolás és a közmûvesítés is megoldott az új területen

Fotó: Dancs

Bátorság, ügyesség, erõ - a magyar vitéz ismérvei

Az elhurcoltak
emlékére

Kinõtte magát és környezetét a BajcsyZsilinszky utcában lévõ használtcikk
piac.
Tapolca
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete a június 25-én megtartott ülésen arról döntött, hogy a jelen-

Szép vagy, virágos Tapolca!
Mind a városlakót, mind a máshonnan érkezett utast szépség kíséri: gonddal ápolt
virágágyások színpompáiban gyönyörködhet. Tavasszal változatos színû árvácskák
díszlenek, most sokszínû egynyári virágok pompáznak utcákon, tereken.
Tapolca virágos város szellemi téren is: kultúrahordozó iskolái mellett hangversenyek, irodalmi mûsorok, kiállítások gyakran részesítik mûvészi élményben a
város közönségét.
Szent György-hegy bortermõ tája / Pannon szellõ lebben rája / Balaton csókolta
orca / Szép vagy, virágos Tapolca!
dr. G.T.G

legit megszüntetve - ideiglenesen - a
Batsányi utca és a déli elkerülõ út által
határolt területen használtcikk piacot
létesít.
/Riportunk a 3. oldalon A piacról
feketén-fehéren címmel./

A Mendelssohn
Kamarazenekar Tapolcán
koncertezett

Árnyékban is hõség volt

Reindl Erzsébet és Lévai József
leplezték le az emléktáblát
A holokauszt 60. évfordulójára
emlékezve a tapolcai gettó helyén, a
Csányi László utcában emléktáblát
helyeztek el.
A gránitba vésett szöveg azokat az
egykori tapolcai zsidó lakosokat idézi
meg, akik jelentõs szerepet vállaltak a
település gazdasági és kulturális
életében.
/Írásunk a 3. oldalon az Ötödik
parancsolat címmel./

Fotó: N. Horváth

Az elmúlt napokban végre megérkezett a várva várt nyár. A higany szála
gyakran szökött 30 Co fölé. Aki tehette, vízpart közelében töltötte a tikkasztó
napok nagy részét. A tapolcai strandra is ki lehetett tenni a megtelt táblát.
/Írásunk a 3. oldalon Egyre több külföldi keresi fel a termálvízû strandot címmel./

A zene a szépség virága - mondta az
egyik ókori bölcselõ.
A Mendelssohn Kamarazenekar koncertjének július 25-ei résztvevõi ezt a
csodát tapasztalhatták meg a tapolcai
római katolikus templomban, amikor
Mozart Egy kis éji zenéjét, valamint
Csajkovszkij Vonósszerenádját hallották.
A Zürichi Operában játszó tapolcai
Varga Zsolt fagottmûvész Mozart B-dúr
fagottversenyének elõadásával örvendeztette meg a hálás közönséget.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tervek - teljesítések - célok - feladatok
Horváthné Szalay Gyöngyi alpolgármester tájékoztatója a várost érintõ kérdésekrõl

- A belügyminiszter pályázatot hirdetett a
helyi önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásainak támogatására abból a célból,
hogy javuljon a lakossági szolgáltatások
színvonala és egyben hatékonyabbá is
váljon azok ellátása. A benyújtandó
pályázat segítségével 9-20 millió forint
támogatási összeg nyerhetõ el abban az
esetben, ha kistérségi területfejlesztési projekt megvalósítására vonatkozik a pályázat.
Tapolca - a térség településeivel együtt létrehozta a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulást, amelynek a székhelye
városunkban lesz. A Társulás döntött arról
is, hogy a július 31-ei határidõre benyújtja a
támogatás elnyeréséhez szükséges pályázatot.
- Tapolca sikeresen pályázott a szennyvízcsatorna építéséhez benyújtott pályázatával. Céltámogatással 225.852.000 Ft-ot, a

TEKI-pályázaton 113.611.900 Ft-ot, a
KÖVICE-n pedig 16.900.000 Ft-ot nyert.
- A Képviselõ-testület a június 25-ei ülésen
tárgyalt a Városi Kórház - Rendelõintézet
helyzetérõl. Az igazgató-fõorvos által
készített beszámoló tükrözi a jelenlegi
helyzetet, ugyanakkor kidolgozta az általa
szükségesnek vélt strukturális és személyi
változásokat is. Az intézmény nehéz
helyzetét több tényezõ együttes jelentkezése okozza. Kedvezõtlen a kórház OEP
finanszírozása; a környezõ települések
kórházai - állami beruházás révén - olyan
értékû mûszerekhez jutottak, hogy a
betegek inkább ezek szolgáltatásait veszik
igénybe -, hogy csak néhányat említsek a
problémák közül. A Testület határozata
értelmében egy olyan szakmai kollégiumot
kell létrehozni, amely a Városi Kórház Rendelõintézet jelenlegi helyzetét megvizsgálva - a gazdasági és szakmai szempontokat is figyelembe véve - hosszú távú
elképzeléseket fogalmaz meg az intézmény
további, stabil mûködése érdekében.

- Már régi terve volt a városnak, hogy aszfaltos utat épít a strandhoz. Ez mára már el
is készült, a lakosság birtokba is vette kivéve a vasúti pályaszakaszt keresztezõ
ágat. Ezzel a szakasszal kapcsolatban külön
engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni.
Errõl a szakaszról tudni kell, hogy mivel a
kõszállítás áttevõdik a közútról a vasútra, és
Tapolca térségének a rakodója Zalahalápon
lesz, a szárnyvonal forgalma jelentõsen
nõni fog. Ezért különös tekintettel kell
körüljárni ennek az útvonalnak a kérdését.
A pályatest mindkét oldalán lesz labirintus,
azaz olyan vaskorlát, amely lassítja a gyalogosok áthaladását, így lesz idejük körültekinteni.
- Végezetül a város vezetése és a magam
nevében szeretettel hívom Tapolca valamennyi polgárát a Tapolcai Ünnepi Napok
rendezvényeire, hogy együtt ünnepelve
emlékezzünk államalapító Szent István
királyunkra, és köszöntsük a megszentelt új
kenyeret.

AKTUÁLIS

A piacról feketén-fehéren
Arról senkit sem kell meggyõzni, hogy a
tapolcai használtcikk piac mennyire
közkedvelt. Azt viszont, hogy milyen
áldatlan állapotok uralkodnak ott
idõnként, azt mindenki tapasztalja.
Hársfalvi Józseffel, a Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda vezetõjével a lehetséges megoldásokról is beszélgettünk.
- Tapolca Város Képviselõ-testülete a
legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a
használtcikk piacot - ideiglenesen - a
Batsányi utca végében helyezi el. Ez
konkrétan azt jelenti, hogy az elkerülõ út
mellett egy autóparkoló épül - a földfeltöltési munkák már láthatók -, és az autóparkoló és a Batsányi utca között egy 70 x
35 méteres területen kap helyet a használtcikk piac. Ez körbe lesz kerítve, mobil WCket helyezünk el oly módon, hogy azok
közvetlenül a gravitációs csatornavezetékre
csatlakoztathatók legyenek.
- Lesz ott vízvételi lehetõség is?
- Igen. Vízvételi helyeket építünk ki, és az
elektromos energia is rendelkezésre áll a
területen.
- Miért vált szükségessé a piac áthelyezése?
- Több ok is kiváltotta ezt az intézkedést. A
legfõbb ok az volt, hogy a Veszprém
Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelõség az
ellenõrzésein tapasztalta, hogy minden
tiltás ellenére, használt elektromos cikkeket
is árusítanak a piacon. Két figyelmeztetést
már kapott a város ez ügyben. A harmadik
figyelmeztetéssel pedig már a jegyzõt
köteleznék a teljes - és nemcsak a használtcikk piac - bezárására. Ezt nem lenne célszerû megvárni, mert akkor piac nélkül
maradna a város az idegenforgalmi szezon
közepén. Az élelmiszerpiaccal szemben
sokkal szigorúbbak a követelmények, mint

a használtcikk piaccal. Ez utóbbinál nem
várnak el szilárd és mosható burkolatot,
elég a tömörített kõzúzalék is. Ezt pedig
könnyû pótolni. De egy élelmiszerpiacot
újra engedélyeztetni olyan hosszadalmas
eljárás lenne, hogy mire az megtörténne, az
idegenforgalmi szezonnak is vége lenne. Ez
volt az egyik motiváló tényezõje annak,
hogy a fõ "veszélyforrás" kikerül a városból.
- Mi a másik?
- Mindenki tapasztalja, aki ott él, vagy a
piacra jár, hogy milyen forgalmi dugulás
van a piaci napokon, de nem elhanyagolható az sem, hogy az ott keletkezett szemét
mennyisége óriási. Zavarja még - nemcsak
a környéken lakókat, de az idegenforgalmat
is - az engedély nélküli, a piac területét
bõven elhagyó árusító tevékenység is.
- A körbekerítés megoldás lehetne?
- Szó van a piac úgynevezett patkó alakú
területének a bekerítésérõl is. Árajánlatkérés szintjén van a dolog.
- Bizonyos fokig a piaci napokkal is összefügg a következõ kérdésem. Ugyanis ezek
azok a napok, amikor a szomszédos utcákon
alig lehet autóval közlekedni. Milyenek az
egyirányúsítás elsõ tapasztalatai? A forgalmi rend változása hozott-e "enyhülést"?
- Jóval több parkolóhely lett, egyszerûbb
lett a közlekedés. De vannak észrevételek,
kritikák ezzel kapcsolatban is.
- Mondana példát rá?
- Többen kifogásolták a Semmelweis utca
egyirányúsítását. Azt tudni kell, hogy egy
ilyen jellegû forgalmi beavatkozás nem
egyik napról a másikra történik meg.
Hirdettük a Képújságban, a Polgármesteri
Hivatalban ki volt függesztve. Bárki
észrevételezhette volna. De természetesen

ez nem azt jelenti, hogy "örökké" így marad
az utca forgalmi rendje. Lesz egy felülvizsgálat, és akkor újra szóba kerülhet a
kétirányúsítás. Készül a városról egy
közlekedési tábla-nyilvántartás, de a
Közlekedési Felügyelet részvételével egy
általános felülvizsgálatra is sor kerül.
Ennek során a fenti és egyéb kérdésekre is
igyekszünk megnyugtató megoldást találni.
- Mikor kezdõdik a TESCO építése?
- A TESCO áruház építési engedélyének a
kiadási feltétele, hogy a keleti városrész
szabályozási terve ezt lehetõvé tegye. Egy
korábbi testületi döntésének megfelelõen a
Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda
megbízást adott a szabályozási terv
módosítására. Ez el is készült. Optimális
körülmények között még ebben az évben
megkezdõdhet az áruház építése.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztató
Tájékoztatom
Tapolca
Város
lakosságát, valamint Tapolca közigazgatási területén ingatlannal rendelkezõket, hogy Tapolca Keleti
Városrész módosított szabályozási
terve elkészült, amely megtekinthetõ
Tapolca Város Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási és Mûszaki
Irodáján.
A lakossági észrevételeket a
Vagyongazdálkodási és Mûszaki
Irodára a kihirdetéstõl számított 1
hónapig nyújthatják be.
Ács János polgármester

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. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal “A”
épület I. emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó:
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati irodavezetõ:
Lukács Ágnes
510-126
Pénzügyi irodavezetõ:
Schönherrné Pokó Ildikó
511-161
Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil
511-159
Vagyongazdálkodási és Mûszaki 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
511-150
Anyakönyvvezetõ:
511-152
Gyámhivatal vezetõ:
Mátyás Endréné
511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési
irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna
511-157
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Szikszai János
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 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

KRÓNIKA

Terítéken a hazai filmek

Benkõ László a billentyûk mögött
Hagyományteremtõ szándékkal rendezték meg városunkban, Révfülöpön és
még hat Káli-medencei településen az I.
Balaton Filmfesztivált - július 15-e és 25e között.

Egyre több külföldi keresi
fel a termálvízû strandot
A szépen gondozott tapolcai strand, a ma
már árnyékot is adó fák, a medencék
vize egyre népszerûbb a fürdõzni, kikapcsolódni vágyók körében. Barai Róbertet,
az üzemeltetõ Kft. ügyvezetõjét a látogatottságról is kérdeztük.
- Végre megérkezett a nyár, de sajnos,
rövid lesz. Sok napot elvesztettünk a szezonból, de reméljük, így is eredményesen
fogjuk zárni.
- Milyen a napi látogatottság?
- 600-1200 között van a jobb napokon,
különös tekintettel a hétvégekre.
- Milyen a látogatók korosztályos összetétele?
- Zöme gyerekkorú és nyugdíjas. Kisebb
hányada a fiatal és a középkorú.
- Külföldrõl is érkeznek vendégek?
- Igen. A vendégek 20 %-a külföldi. Ez
egyrészt annak köszönhetõ, hogy a Balaton
vize sokáig még hideg volt, nem volt összefüggõen jó idõ. Másrészt meg egyre nagyobb az érdeklõdés a jó minõségû termálvizünk iránt. Van, aki jobbnak tartja,
mint a hévízit.
- Miként bírják a kiszolgáló helyiségek, a
géppark a “csúcsra járatást”?
- Bírják, de már nagyon ráférne a gépészetre is egy alapos felújítás. Ez rajtunk kívül
álló okok miatt is áll. Az Önkormányzattal
folyamatos tárgyalásban vagyunk a strand
jövõjét illetõen. Hallottam olyan híreket,
hogy az Önkormányzat Aquaparkot szeretne, és már jelentkezett is rá egy beruházó. Ezáltal megkérdõjelezõdhet ennek a
régi, kis strandnak a jövõje. Nem tudjuk,
hogy mi lesz. Egyelõre várakozó állásponton vagyunk.
N. Horváth Erzsébet

Tapolcán a Városi Moziban gyülekeztek
a hazai filmek kedvelõi, illetve a rendezvény szervezõi július 15-én délután.
A házigazda szerepét Benkõ László, az
Omega együttes billentyûse és vezetõje
töltötte be. Megnyitójában hangsúlyozta,
hogy régebben egy héten belül szinte mindenki tudott egy-egy mûvészeti eseményrõl, manapság sokkal nehezebb helyzetben
vannak az alkotók, mert hiányoznak a "népszerûsítõ" fórumok.
A következõ néhány percben Horváthné
Szalay Gyöngyi, településünk alpolgármester asszonya köszöntötte a szakma
képviselõit és a megjelent filmkedvelõ
közönséget. - Mindannyian szeretnénk mondta -, ha hagyománnyá és emblematikus névvé válna ez a kezdeményezés. A
fesztivál sikerének egyik garanciáját és
létjogosultságát látom abban is, hogy itt, az
országnak ezen a szép vidékén választott
magának második otthont sok jeles
alkotónk. Mûvészeinket: Sára Sándort,
Kende Jánost, Szomjas Györgyöt, András
Ferencet, Cseh Tamást, Cserhalmi
Györgyöt, Ernyei Bélát, Berek Katit és Gáti
Oszkárt nem minden ok nélkül tekintjük ma
már ide tartozónak, ide kötõdõ szomszédainknak.
Nádasdy László rendezõ-operatõr a szak-

ma részérõl szólt. Kiemelte, hogy örül a
rendezvénynek, mert egyfajta találkozási
lehetõség ez a filmesek számára is. Örömének adott hangot, hogy az általa készített, Illúziók címû - Jancsó Miklóst bemutató filmportré nyithatja a rendezvényt.
A Városi Moziban olyan jeles rendezõk
mutatták be alkotásaikat, mint Jancsó
Miklós, Koltay Gábor, Sas Tamás, Salamon
András, Herendi Gábor, Antal Nimród és
Fischer Gábor. A Trianon, az Omega,
Omega, az Apám beájulna, a Getno, a
Magyar vándor, a Kontroll és a Montecarlo!
a magyar filmgyártás meghatározó alkotásai.
Érdemes megemlíteni a kékkúti és salföldi rendezvényt, ahol Szomjas György filmjeit, Kõvágóörsön Fonyó Gergely portréfilmjét Cseh Tamásról, míg Köveskálon
Sára Sándor: Donkanyar… (Áttörés) címet
viselõ alkotását láthatta a közönség.
Mindszentkállán András Ferenc, Szentbékállán Zolnay Pál mutatkozott be egyegy filmjével.
A vetítések után az egybegyûltek
kötetlen beszélgetést folytathattak az
alkotókkal.
Az I. Balaton Filmfesztivál július 25-én,
Szentbékállán ért véget.
Dancs István

Semmelweis Nap 2004.
Július 6-án a Városi Mûvelõdési Ház
adott otthont annak az ünnepségnek,
amelynek keretében Tapolca közel négyszáz egészségügyi dolgozóját köszöntötték.
A Semmelweis Napok ünnepi szónoka
Szatmári Jánosné önkormányzati képviselõ
volt, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az
egészségügyben dolgozóknak állandóan
készenlétben kell állniuk, nincsenek ünnepnapok, a nap minden szakában gyógyítaniuk kell. Semmelweis Ignác élete és
munkássága ma is példamutató - mondta.

A köszöntõ után Ács János polgármester
kitüntetéseket adott át. "Tapolcai Egészségügyért" kitüntetésben részesült Bõczi
Györgyné nyugalmazott szülésznõ és dr.
Varga Márta gyermekorvos. II. osztályú
Honvédelemért kitüntetést pedig dr. Csonka
László kapott a honvédelmi minisztertõl a
sorozásokon nyújtott szakmai munkájáért.
Dr. Ézsey Ferenc igazgató-fõorvos a
kórház jelenlegi helyzetérõl, a várható létszámleépítésrõl tájékoztatta a jelenlévõket.
Az ünnepséget Dévai Nagy Kamilla mûsora zárta.

Az ötödik parancsolat
Az emléktábla avatásán az érdeklõdõk
mellett a túlélõk, a politikai és az egyházi
szervezetek képviselõi, valamint az
egykori utcabeli lakosok is tiszteletüket
tették.
Az ünnepi mûsor elején Tóth Péter rabbi
beszédében elmondta, hogy hat évtizeddel
ezelõtt Európa sok országában elfeledkeztek a Tízparancsolat ötödik pontjáról,
amely így szól: -Ne ölj! A jövõt illetõen
hangot adott annak, hogy szeretnék, ha
nemcsak az emlékezés perceiben, de a
hétköznapokban is komolyan vennék az
emberek a felebaráti szeretetet és tiszteletet.
Frang István szavalata után Hangodi
László kiemelte a zsidóság meghatározó
szerepét városunkban a polgáriasodás,
városiasodás, a kultúra területén is.
Bõvebben kitért az 1944. júniusi tragikus
eseményre - a shoa-ra -, amely elemésztette városunk zsidó lakosságát is.

- Szellemiségük és emlékük még 100150 év múlva is itt lesz közöttünk, e város
falai között. A magam nevében, nem
zsidóként bocsánatot kérek tõlük, és
elsõként hajtok fejet az emléktábla elõtt fejezte be megemlékezõ szavait a történész.
A Batsányi János Általános Iskola diákjai megható és tartalmas mûsorral
emlékeztek a holocaust mártírjaira.
Ezután Reindl Erzsébet, a Török János
Népfõiskola elnöke - a rendezvény egyik
fõszervezõje - és Lévai József önkormányzati képviselõ - tanácsnok leplezték le
az emléktáblát, majd a zsidó túlélõk, az
egykori Csányi László utcai lakosok, valamint a politikai és az egyházi szervezetek
képviselõi helyezték el a megemlékezés
koszorúit és virágait, fõhajtással adózva a
holocaust áldozatai elõtt.
Dancs István
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Tapolca, a
bátor város
A fenti szavakkal Koltay Gábor filmrendezõ jellemezte Tapolcát a Trianon címû
filmjének július 16-án megtartott bemutatóján a Városi Rendezvénycsarnokban.
Az I. Balaton Filmfesztivál keretében
bemutatott film közönségét elsõként a fesztivál házigazdája, az Omega-együttes legendás billentyûse, Benkõ László köszöntötte, annak a reményének hangot adva,
hogy a most alakulóban lévõ szellemi
mûhelyeket újabbak követik majd.
Császár László alpolgármester a
Trianoni Emlékhely történetét felelevenítve
szólt arról is, hogy 64 vármegye földjét õrzi
a mára már zarándokhellyé lett örök
mementó.
Koltay Gábor - megköszönve Tapolca
bátorságát, hogy az Uránia moziban és
Gyõrött történt vetítés után harmadikként
helyet adott a filmnek - elismerõ szavakkal
illette a megtekintett Trianoni Emlékhelyet,
majd nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a
Trianon-tragédia elhallgatottsága, feldolgozatlansága, a szembenézés hiánya óriási
károkat okozott. - A felemelkedésben, a
jövõben nem hívõ országlakókká lettünk
nemzet helyett - mondta.
A trianoni trauma XXI. századi
kezelésére készített 130 perces dokumentumfilmben megrázó erõvel és szokatlan
õszinteséggel tesz fel kérdéseket jeles tudósoknak, közéleti személyiségeknek. Így
Csurka Istvánnak, Duray Miklósnak, Fejtõ
Ferencnek, Glatz Ferencnek, Nemeskürty
Istvánnak, Pozsgay Imrének, Raffay
Ernõnek, Tõkés Lászlónak. A válaszokon
keresztül is átsüt a rendezõ feltétlen szándéka: a ma is tartó trianoni folyamatról minden körülmények között beszélni kell, hogy
ez a tehetséges nép fejét felemelve, gyökereihez ragaszkodva újra nemzetté
lehessen.
NHE

Új kerülhet a régi helyére
- A déli városrészben elindult egy rehabilitációs folyamat - tudtuk meg Hársfalvi
Józseftõl a Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda vezetõjétõl.
- A Rendezési terv lehetõséget ad arra -,
ha egyébként a telek méretei miatt nem
lenne beépíthetõ, de már van rajta épület -,
hogy a régi helyére ugyanakkora új
kerüljön. Ha pedig a telekméret az elõírásoknak megfelelõ, akkor a már meglévõnél
nagyobb is építhetõ. Ez a rehabilitáció azért
is örvendetes, mert az elnyert pályázatok
segítségével a déli városrész csatornázása
is indulni fog. A növekvõ építési szándék
pedig mindenképpen a város hasznára fog
válni.

Javuló oktatási feltételek
Közel 30 millió forintos költséggel
hamarosan felépülhet a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola korszerû, minden
igényt kielégítõ tanmûhelye.
Az iskola épülete mellé építendõ könynyûszerkezetes csarnokban helyet kap a
gépészeti tanmûhely mellett az építõmesteri és a hegesztõi is. Már elkészültek az
engedélyezési tervek, a pénzügyi fedezet is
megvan, de a május 1-jétõl érvényben lévõ
új közbeszerzési törvény szerint, ha az
építõipari beruházás meghaladja a 10 millió forintot, közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni. Ez egy kicsit késlelteti az építés
megkezdésének idõpontját.
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Röviden

Tréningnadrágosodó világunk

Tábori hagyományok
A különbözõ egyetemek és fõiskolák
hallgatóiból verbuválódott olimpiatörténeti tábor résztvevõ ezen a nyáron is
Tapolcára látogattak.
A táborozók megtekintették azokat az
emlékhelyeket, amelyek Csermák József
életének állomásait mutatják be.
Ebben az évben - a már szokásos programokon túl - a fiatalok dr. Nádori László
professzornak nemcsak a helsinki olimpián szerzett élményeivel, Csermák
Józsefhez fûzõdõtt barátságával ismerkedhettek meg, de a tanár úr a magyar futballtörténet néhány jelentõs eseményét is
elemezte.

Gratulálunk!
Immár 4. alkalommal nyerte el a
Bárdos Lajos Általános Iskola lapja a
Az év diákújságja megtisztelõ címet.
Az iskola életét szinte enciklopédikus
sokszínûséggel bemutató újság jelenleg
Keszler Józsefné tanárnõ irányítása alatt
mûködik.
A díj átadására a gödöllõi sajtófesztiválon került sor.

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Csalás bûntett kísérletének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás azon személyek
ellen, akik az egyik bankban hamis tartalmú
munkáltatói és jövedelemigazolással
1.500.000 Ft hitelt próbáltak felvenni.
- Darányi utca és Víztorony utca
keresztezõdésében személygépkocsi kerékpárost gázolt. A sérült gyermeket 8 napon
belüli sérüléssel kórházba szállították.
- Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
2004.07.08-án, Tapolca-Diszelben, a Szabó
Ervin utcában lévõ házból besurranásos
módszerrel készpénzt tulajdonított el.
Lopási kár: 80.000 Ft.
- Lopás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás azon személy ellen, aki
az Úttörõ utcában egy helyi lakos rosszullétét kihasználva elvette a sértett táskáját, és
abból a pénztárcát eltulajdonította.
- Alkotmány utcában parkoló személygépkocsi elsõ és hátsó gumiabroncsait
kivágták. A kár 20.000 Ft.

A Halhatatlan Giccs él!!
Fábry Sándor humorista “Dizájn Centerének” legbecsesebb darabjaiból július
10-én kiállítás nyílt az Elsõ Magyar

Látványtárban.
A megszólított, de önmaguktól is beszélõ
tárgyak egy kor tanúi. Nézhetjük õket
elborzadva, rácsodálkozva. Egyikbenmásikban "ismerõst" fedezhetünk fel, viszonyulhatunk hozzájuk fanyalogva, távolságtartóan, de egy biztos: képet festenek. A
hatvanas évek kórképét. Tükröt tartanak.
A Vörösváry Ákos és Steffanits István
rendezte giccstárlatot maga Fábry Sándor
ajánlotta a nagyszámú közönség figyelmébe. Felhívta a figyelmet a kõtrabantra, a
zoknival is hordott vietnami papucsra, az
orkánkabátra, az alakítható svájcisapkára és
a "szocialista vircsaft" jelképévé vált
fecskenadrágra.
A fábrys divatbemutatót kísérõ szöveg
útmutatóul is szolgálhat a kiállítást érteni
akaróknak. - Ha jól kérdezünk, a tárgyak
válaszolnak - mondja Fábry Sándor.
- Mesélnek félelmetes tempóban tréningnadrágosodó korunkról, s ezáltal rólunk, e
"szép új világ" "üzemeltetõirõl" is.
A tárlat 2005. május 31-ig tekinthetõ
meg.
Krisztin N. Eszter

Hagyományõrzés felsõfokon
A már tradicionális jellegû háromnapos
rendezvény nyitó programján, július 9én Gyulakesziben koszorút helyeztek el
Gyulaffy László szobránál, majd
Tapolcán, a Szentháromság szobornál
tartottak látványos lovas tagtoborzót,
amelynek aktív részese volt Bubik István
színmûvész is.
Másnap korán reggel zenés ébresztõ és
csapatfelvonulás keltette a település polgárait. A délelõtti órák próbával teltek a
Bakos-réten.
Ebéd után jelképes fekete fellegek
gyülekeztek Diszel felett, mert török
támadás érte a falut a nevezetes kõhídnál.
Amennyire nem volt Allah a törökökkel,
annál jobban Isten a
bátor magyar
vitézekkel, mert sikeresen visszaverték az
ellenséges rohamot.
A szépszámú közönségnek maradandó
élményt nyújtott a korhû ruhákba öltözött
katonák korhû fegyverzettel megvívott
csatája, melynek végeztével ünnepélyes
megnyitó következett.
Dr. Várhelyi
András, a Vitézi Rend Fõkapitánya beszéde
elején Márai Sándor gondolatait idézte a
kolombuszi hajó fáradt matrózfiújáról, aki

egy ködös hajnalon földet észlelt az
árbóckosárból. - Elképzelhetõ, hogy ez a
kis matrózgyerek mindannyiunk lelkében
ott van, azonban néha elalszik. Ezt az alvó
matrózgyereket ébreszti fel e napon báró
Vitéz Gyõrffy Villám András hagyományõrzõ huszárezredes úr, felesége Csilla
asszony, barátai és segítõi. Fontosak e dolgok a magyarság megmaradásáért, így a
hagyományok õrzése beleivódik gyermekeink lelkébe. Jó lenne, ha békén hagynának itthon bennünket, hogy ne csak
nemzetünk maradjon, hanem hazánk is.
"A végvári élet és a török kultúra" címmel tartalmas, látványban és zenében
bõvelkedõ történelmi lovas-harci bemutató
programokat láthattak a Bakos-rétre kilátogató érdeklõdõk a kelevéz (dárda) hajításon át a vadászsólyom röptetéséig.
Este a harcokban megfáradt katonák a
falukemencénél megrendezett végvári
vitézi bálban pihenhették ki fáradalmaikat.
A rendezvény záróprogramjaként július
11-én a diszeli Hõsi Emlékmûnél megkoszorúzták
Szász Márton várkapitány
emléktábláját.
Dancs István

NÉMETH ÁRPÁD
tanár, igazgató
(Gétye, 1930. október 4. - Tapolca, 2004. július 5.)

Édesapja kántortanító volt, akinek
példája fia életelvévé is vált. A keszthelyi
premontreieknél érettségizett 1949-ben,
majd a pápai tanítóképzõt végezte el.
Ezután 1955-ben Budapesten, az ELTE
Bölcsészettudományi Karán magyarfrancia szakos középiskolai tanári
oklevelet szerzett. Elsõ és egyetlen
munkahelye a tapolcai Batsányi János
Gimnázium volt. Itt választott szaktárgyait tanította nagy igyekezettel és szakmai alázattal. Jó tanárként ismerték,
pedagógiai alapelve a tanítványok
tisztelete és szeretete, valamint a tárgyilagos anyagismeret volt. Kiegyensúlyozott, nyugodt személyisége jó hatással
volt a tanártársakra is.
Nagyon nehéz években, 1959-tõl 1965ig az iskola igazgatója volt. Ettõl kezdve
ugyanitt tanár és megyei hatókörrel magyar-francia szakos középiskolai szakfelügyelõ. 1971-tõl 1990-ben történõ
nyugdíjazásáig a középiskolai kollégium
fõhivatású
nevelõje,
egyúttal
a
középiskola francia nyelvi oktatója.
Egész életét a francia kultúra bûvöletében élte. Többször járt tanulmányúton
Franciaországban. Élete végéig nagy
kedvvel foglalkozott a francia költõk verseinek fordításával. Az 1958-ban megalakult Batsányi Emlékbizottság egyik
alapítója és aktivistája volt. Jelentõs
szerepet játszott a Batsányi-kultusz fellendítésében. Publikációi és közszereplései is zömmel e körben zajlottak.
Gyógyíthatatlan betegsége 74 évesen
vitte sírba. Szeretõ családja, rokonai,
nagyszámú barátja és ismerõse, sok
egykori tanítványa a káptalantóti
temetõben búcsúzott tõle.
Kertész Károly

KÉRDÉSEK TERE

Dubravecz Antalné és
Waller Vivien

Dénes János

A hónap kérdése
Mi a véleménye a Tapolcai
Nyár rendezvényeirõl?

4

2004. július

- 83 éves vagyok, csak ritkán
jövök el a rendezvényekre, de
úgy érzem, feltétlenül szükség
van az ilyen jellegû kulturális
eseményekre. Így az emberek
legalább hasznosan töltik el
szabadidejüket.

- Elfoglaltságunk miatt ritkán jutunk el
odáig, hogy élvezhessünk egy-egy
ilyen zenés estet, most azonban
Viviennel itt vagyunk. Nagyon pozitív
kezdeményezésnek tartom az önkormányzat részérõl, és köszönet jár érte.
Pihenés, kikapcsolódás és kultúra egyben. Emellett sok ismerõssel is
találkozik az ember.

Új Tapolcai Újság

Kiss József
- Érdekelnek a programok, de a
város polgárai is igénylik ezeket a
rendezvényeket. Személyes véleményem szerint azonban a szombat este jobb választás lenne,
illetve - bár tudom, hogy anyagi
vonzata van - lehetne kicsit színesebb is az elõadók palettája.
(DI)

KULTÚRA

Még nem készítettem el azt a képet, amely minden részletében tetszik nekem
Beszélgetés dr. Papp Zsuzsanna radiológussal a megtalált világról
Bizonyára nemcsak jómagam, de az
olvasók közül is többen elgondolkodtak
már azon, hogy az orvosi pályát élethivatásul választók között miért van olyan
sok, aki valamilyen mûvészi pályán is
maradandót alkot. A zenét szerzõ és
valamilyen hangszeren játszó orvosmûvész, az író-orvos alakja nem ritka.
De olyan, aki a röntgengép mellõl a
szövõszéke elé ülve álmokat, vágyakat,
japán gésákat, a tengeren vidáman

filmek 5 év után selejtezõdnek, a leletek
elavulnak. A szövött falikárpit viszont több
száz évig is megmarad. Rajta keresztül
nyomot hagyok.
- Beszéljünk egy kicsit a gyökereidrõl.
Édesapád, dr. Papp Pál fogorvos alakja
köré mára már legendát szõtt a hálás
utókor. Csermák József kalapácsvetõ
olimpiai bajnok felfedezõjeként vonult be a
sporttörténelembe, de orvosi munkáját is
magas fokon mûvelte. Ismerek olyant, aki

A hangulatot, a fényeket, az érzelmek kiváltását a színekkel lehet elérni
nyargaló delfineket és ismeretlen tájakat
szõ, kevés van. Dr. Papp Zsuzsanna e
kevesek közül való.
- Hogy miért a gobleinkészítést választottam? Lehet, hogy ebben szerepe van annak
is, hogy a radiológusi szakma illékony. A

Káli Vígasságok
A július 10-tõl 25-ig tartó Káli
Vígasságok elsõ programja a Városi
Rendezvénycsarnokban volt.
Az ExperiDance együttes Ezeregyév
címû produkcióját Román Sándor koreográfus kevés díszlettel, a fénytechnika segítségével és sok-sok mozgással álmodta színpadra. A történelmünk nagy és sorsdöntõ
pillanatait az egészséges humor oldaláról
bemutató táncosok, a mûsor fantasztikus
dinamikája méltán arattak sikert.

Országos
vonószenekari
tábor
Harmadik alkalommal rendezett vonószenekari tábort a Járdányi Pál Zeneiskola.
Az ország minden részérõl, de még
külföldrõl is érkezett résztvevõk a komoly
próbák mellett a vidékkel ismerkedtek,
fürödtek a Balatonban. Az egyhetes tábort
búcsúkoncertek zárták. A Kováts Péter karnagy vezetésével fellépõk elõször a badacsonytomaji római katolikus templomban,
majd a tapolcaiban szólaltatták meg a zene
mestereinek ismert alkotásait: Vivaldi amoll hegedûversenyét, Bach Air címû
mûvét. A hangversenyt Kocsár Miklós
Pozsonyi táncok címû alkotása zárta.

büszkén mutatja az általa kezelt és megmentett fogát még ma is. Te mennyire érzed
magad tapolcainak?
- Anyám tapolcai lány volt, én - bár
Körmenden születtem, és csak 2 éves
koromban kerültem Tapolcára - alapvetõen

tapolcainak érzem magam. Itt éltem tizennyolc éves koromig. Szerettem tanulni.
Borsányi Gábor tanár úrhoz jártam zongorázni, és hát orvos akartam lenni. Sajnos,
- ne részletezzük, hogy miért - a kitûnõ
bizonyítványom ellenére sem vettek fel az
orvosi egyetemre. Veszprémbe kerültem,
ott elvégeztem egy gyermekápoló tanfolyamot. Azért jó is van a rosszban, ott
ismertem meg a gyermekorvos férjemet,
akivel elõször Ajkára, majd Komlóra
kerültünk dolgozni. Harmadszorra innen
felvételiztem Szabó Antalné "álnéven" a
pécsi orvostudományi egyetemre, most már
sikerrel.
- Miért radiológus lettél?
- Eredetileg szemész szerettem volna lenni,
de ha belenézek egy könnyes szembe, azonnal könnyezem jómagam is. Így hát ez
kiesett. Édesanyám halála miatt lettem tulajdonképpen röntgenes, mert úgy gondoltam, hogy talán így tudok legtöbbet
segíteni.
- A röntgenfelvételeken keresztül számtalan
tragédia közelébe kerülhettél, talán ezért is
választottad a színes álmokat szövõ kifejezési módot.
- Valóban tragédiát nap mint nap átél az
ember, sikerélmény pedig alig van. Hiszen
ha jó diagnózist állít fel, akkor a zárójelentésben az van, hogy kimutattuk. Nagyon
szeretem a szakmámat, ezért is készültem
tudatosan arra, hogy majd mi lesz azután,
ha nem dolgozom. Elmentem egy pécsi
szabadegyetemre, és ott találtam rá a gobleinszövésre. Szinte azonnal tudtam és
éreztem, hogy megtaláltuk egymást.
Rettentõ lassú, nem hoz gyors sikert, de
mégis
hatalmas
a
szabadságfoka.
Kezdéskor csak egy felvetõ szál van a
szövõszéken, és menet közben én készítem,
alakítom az anyagot. Ezért is egyedi
munkák ezek. Két egyformát nem is lehetne

készíteni.
- Mások a fényviszonyok, más a hangulatod, minden más.
- Nagyon jól ráéreztél. Ugyanis a hangulatok, a fények, az érzelmek kiváltását a
színekkel kell elérni. Ezt tárolni kell, és ezt
annyi ideig kell fenntartani, míg szövõd a
képet. Ez adja a nehézséget. De nekem
óriási szerencsém van, nagyon jó a színmemóriám. Valószínûleg azért, mert egész
életemben fekete-fehér képeket nézek.
- Melyik volt az elsõ munkád, amelyre azt
mondod, hogy elégedett vagy vele?
- Ilyen nincs. Nem vagyok elégedett velük,
de mindegyikben van olyan, ami jól sikerült. Az elsõ talán mégis a delfineket
ábrázoló képem. Négy színbõl készült, 44féle kék fonalból, egy éven keresztül.
- Mikor és hol voltak kiállításaid?
- Csoportos már számtalan, de egyéni is.
Keszthelyen, Gyõrött, Szombathelyen,
Pécsett, hogy csak néhányat említsek.
- Min dolgozol most?
- Az öregedés, az elmúlás foglalkoztat
témaként. Az, hogy miként lehet visszaadni
a szövõszéken, a gobleinen keresztül.
- Mit kaptál cserébe ezért a majdnem
szerzetesi odafigyelést kívánó mûvészet
megtalálásáért?
- Sok-sok örömet. Annak a tudatát, hogy ezt
én alkottam, hogy ezt én hoztam létre. És ha
ez még másoknak is tetszik, az már csak
ráadás lehet. Még nem készítettem el a
képet, azt, ami minden részletében tetszik
nekem, de talán majd ez is sikerülni fog. A
családom mellettem áll, támogat. A gobleinnel egy olyan kifejezési formára találtam rá, amelyet sem a fényképpel, sem a
festéssel nem lehet elmondani. Csak a
szövõszék mellett.
N. Horváth Erzsébet

Mesterkurzus 2004 nyarán
Tizenkét éves hagyomány, hogy a tapolcai zeneiskola az oktatás befejezése után
sem zárja kapuit, mert Baranyi László
zongoramûvész
és
pedagógus
mesterkurzusa veszi kezdetét.
Az ország minden tájáról jönnek össze
mûvészjelöltek, és a mester vezetésével
munkálják ki repertoárjuk fõ darabjait. A
kurzus hangversennyel kezdõdik. Ezt a
friss, üde zenélést hallgattuk 5-én este.
Talán gondolatébresztõbb a mûsor közlése
helyett benyomásaimat elmondani, amiket
ott helyben fogalmaztam meg magamnak.
A lassan világnagysággá kinövõ Bogányi
Gergely zongoravirtuóz elsõ száma egy
Bach-mû saját átdolgozása volt. E fiatal
mûvész technikája szédítõ, és ehhez az
amúgy is embert próbáló Bach-szerzeményt
átkomponálta, megnehezítette. Már találkoztam ilyesmivel. Busoni, Bach d-moll
toccata és fuga mûvét írta át saját szédítõ
technikájához. Minden változtatást eredeti
mûvön nehezményezek. Bach stílusa,
ellenpontos szerkesztése teljes áttetszõséget
kíván, bántja az elnehezítés. Tudom, a
felkészültség egyik bizonyítéka a parafrázis
készítése, csak célját nem látom. Ennek
ellenére a produkció nagyszerû volt.
Aztán hallhattunk még két parafrázist,
egy magyar népdalra és egy Kodály-mûre
Holics Lászlótól, aki szintén visszatérõ
mûvésznövendék. Õrá jobban figyeltem,
személyes okból. Édesapjával egy osztály-

ba jártam a konzervatóriumban Sugár tanár
úrhoz. Õ matematikus lett, én orvos. Így
jutunk el a csillagokba! A fiú folytatja, amit
apja elhagyott.
Hallatlanul kedves volt a kurzust vezetõ
tanár és hallgatóinak négykezes, kétzongorás Mozart-szonáta elõadása. Sõt, tételenként váltották egymást. Ennek a továbbfejlesztését a két nagyszerû mûvésztõl hallhattuk, amikor négykezes Brahms magyar
táncokat adtak elõ. Ennek is volt tovább
nehezítése, mert e szépséges kamarazenei
darabok közül megszólaltattak két zongorán, nyolc kézre néhányat. Ez már
zenekari hatást váltott ki. Füleltem a bakira,
ami ez esetben elnézhetõ lett volna, de
ilyen nem esett.
Aztán Baranyi tanár úrtól Liszt-mûvet
hallhattunk, a Villa d’Este szökõkútjait. Ez
a zene már meghaladja a földi szépséget,
nemhiába illeszkedik a transcendentális
etûdök közé. Azt hiszem, földi halandót
egyedül a zenemûvészet képes elszakítani
a szürke tömkeleg lehúzó súlyától.
Az elõadó ifjú mûvészekrõl kell még
szólnom. Abba a korba léptek, amikor tárgyilagosan felmérhetik pianista képességeiket. A zongoramûvészi pálya a sikeres
kiugrásig rögös. Az úton jó zongoristák
seregei tülekednek az érvényesülés, a hír
felé. Van, aki visszaretten és pályát
módosít, karmesterség, zeneszerzõség,
zenepedagógia felé. Van, aki azért sem adja
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fel. Az idõ esetleg igazolja. Érdekes, néha,
mint a Pleiadok, csillagrajokban tûnnek fel.
Ezt fejezte ki a pedagógusi vénákkal is
büszkélkedhetõ Baranyi László. Igaza van,
hiszen elképzelhetetlen virágzó hangszeres
kultúra a nagy oktató egyéniségek, mint
Chován, Köhler, Czerny munkája nélkül.
Azt mondta, igen nagy öröm látni a
kirepülõ új mûvészeket, akiket Õ készített
fel a nagy feladatra. Bizonyára így is van.
Amire viszont nem gondoltam, hogy így
lesz, az volt, hogy a kis és kedves hangversenyterem jócskán megtelt hálás hallgatókkal.
Dr Sáry Gyula

Cseh Dávid: Erdõ
Fák erdejében,
Üregek üregében,
Sötétnek sötétében,
Fullasztó ölelésében,
Páradús levegõjében
Vadul él a természet!
Fénylõ patakjánál,
Füves pusztájánál,
Égõ napjánál,
Fényes sugaránál,
Szép sugaránál
Ébren él a természet!
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Batsányiné Baumberg Gabriella tapolcai
szobrának krónikája (III. rész)
A tapolcaiak hamar megszerették az
1964. május 17-én ünnepélyesen felavatott Gabriella-szobrot, amely belesimulva a tóparti miliõbe, annak elválaszthatatlan részévé vált.
A város vezetõi komolyan foglalkoztak
azzal a gondolattal, miszerint több példányban elkészíttetik a Gabriella-szobor
kismodelljét, amelyet esetleg egy megalapítandó díjként adnának az arra érdemeseknek. A terv ugyan nem valósult meg, de
tény, hogy Gabriella szobrát kizárólag csak
elismerõ vélemények kísérték. Ezek
sorában több, tapolcaiak által megírt
köszönõlevél érkezett a mûvészhez is. A
szobor érdemeit elismerték az irodalom és
képzõmûvészet szakmai körei is. Mint
Kunszery Gyula írta szép cikkében:
A hûvös májusi szellõ három nemzet
lobogóját lengeti a tapolcai Malomtó
környékén elterülõ Batsányi-parkban: a
magyarokét, az osztrákokét és a
szlovákokét. Mert mindhárom nemzetnek
köze van ehhez a szép szoboravató ünnepséghez… Egy poétikus árnyas ligetben állították fel - férje szobrával átellenben -

Batsányiné Baumberg Gabriella osztrák
költõnõ bronz mellszobrát, Kocsis András
Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrászmûvész alkotását…
A szobor pedig megszokott része lett a
tapolcai mindennapoknak, a tóparti sétáknak, és persze az 1960-as évek végéig rendszeresen évrõl-évre megrendezett Batsányi
Emléknapoknak. Az ide kiránduló diákcsoportok gyakran helyeznek elé koszorút,
virágcsokrot. Gyermekek bújócskáznak,
kergetõznek a posztamens körül, szerelmesek simogatják egyre sötétedõ bronzát,
hajlott derekú anyókák ballagnak és meditálnak mellette a mulandóság és örökkévalóság összefüggéseirõl.
Mindez így ment egészen 1997. április 7ig, amikor egy tapolcai büfében poharazgató, történelmi nevet (Tököli) viselõ,
ámde többszörösen büntetett elõéletû
testvérpár kiötlötte a számukra semmitmondó bronzszobor eltulajdonításának, feldarabolásának, majd anyagáron való
értékesítésének tervét.
/Folytatás a következõ lapszámban./

Kertész Károly

Sikos László: JavaScript kliens oldalon
A Diszelben élõ ifj. Sikos László könyve az
internetes programozáshoz nélkülözhetetlen JavaScript nyelvet mutatja be kezdõknek és haladóknak egyaránt.
A programozási útmutató jellegû mû
bemutatja a legfontosabb nyelvi elemeket,
így referenciaként is használható. A
JavaScript befogadó nyelvével, a HTML-lel

való komolyabb megismerkedéshez is jó
kiindulópont a Szerzõ honlapja (http://htmlinfo.polyhistor.hu/sikos/Sikos.htm), ahol a
könyv példái mellett hivatalos W3C-s
fordítások is fellelhetõk. Akiket a JavaScript szerver oldala is érdekel, azoknak
ajánlható a Szerzõ következõ könyve.
Németh István Péter

Házasságot
kötöttek:

Köszönet
A fél éve létrehozott Aranyhíd kulturális
alapítvány ezúton köszöni meg mindazok
önzetlen segítségét, akik rendezvényeiket
támogatták.
Tapolca Város Önkormányzatának,
hogy otthont adott elõadásainknak,
valamint a III. Hegyesdi EZO-találkozó
támogatóinak.

Izsó Krisztián és Benkõ Edit
Mihályfi István és Nesztinger Judit
Redling Sebastian és Szigeti Emõke
Ress Tamás és Diriczi Erika
Sabján Géza Zsolt és Nagy-Szabó Edina
Szabados István Lajos és Bársony
Annamária
Tóth Péter és Tar Alexandra

Szólj, síp, szólj!…
Kicsoda az közületek, aki vétek, hiba nélkül való? Az vesse rá az elsõ követ - ismerjük
a jézusi mondást.
Azt jelentené ez, hogy kritika nem érhet senkit? Nem figyelmeztethet senki senkit?
Kritikára szükség van - az tisztázza a fogalmakat. Fontos a figyelmeztetés, még életmentõ is lehet. A jó szót meg is kell fogadni. Baj, ha nem veszik figyelembe, sõt visszautasítják. Ilyenkor már - szükség szerint - erõsebb a kritika hangneme, tán a türelem is
fogyóban. Jogosan? De célt téveszt az a kritika, amely eleve rosszindulatú; figyelmeztetés,
amely kezdettõl gorombán szól.
Hiba, tévedés, vétek - nem azonos súlyú fogalmak. Kritikájuk sem lehet egyenlõ
mértékû, amint a jóhiszemû vagy rosszhiszemû tett sem.
A kritika tudományát is tanulni, gyakorolni kell, elsõsorban önkritikával.
Dr. G. T. G.

Ünnepi elõzetes
Gazdag és színes programmal várják a
szervezõk a Tapolcai Ünnepi Napok
résztvevõit augusztus 19-e és 21-e között.
Az ünnepségsorozat csütörtökön Nemzetiségi Nappal kezdõdik. Augusztus 20-án
reggel, a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
ébreszti majd a lakosságot. A Köztársaság téri
ünnepélyes zászlófelvonás után szentmise
lesz a római katolikus templomban, majd ezt
a Szent István-szobornál kenyéráldás- és szentelés követi.
Este a Víziszínpadon Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ mond ünnepi
beszédet. A Kinizsi Táncegyüttes mûsora után
pedig a tûzijátékban gyönyörködhetnek a
résztvevõk.
A szombati pörköltfõzõ verseny, a zenés
mûsorok és az esti utcabál is bizonyára
emlékezetessé teszik az ünnepet.

Csángó gyermekek a
tapolcai Tavasbarlangban
Moldvai csángó magyar gyermekek
érkeztek térségünkbe június 19-én.
Rumuszov, Lészped, Pusztina falvakból jöttek különbusszal: 48 gyermek, 3 tanító.
A Balaton-térség több települése kedveskedett nekik programmal. Egy-két lelkes és
áldozatkész tapolcai lakos összefogása eredményeként Tapolcára is ellátogattak a
Tavasbarlang megtekintésére.
Ez rendkívüli élmény volt számukra. Majd
megcsodálták Tapolca legújabb ékességeit: a
Székelykaput és a Trianon Emlékhelyet.
Lelkes áhítattal énekelték: Kossuth Lajos azt
üzente … éljen a magyar szabadság, éljen a
haza!
Dr. G. Takáts Gizella

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Csongrádi Ákos és Kiss Boglárka
Fazekas Róbert és Kaszás Henriett
Fekete Gábor és Csörnyei Hajnalka
Hajgató József és Hadnagy Tímea
Horesta Zoltán és Molnár Eszter
Jámbor József és Csicskovics Szilvia
Kocsis Tamás és Kiss Zsuzsanna Erzsébet
Kóczián Tamás és Schvetz Márta
Kötéljártó József és Kálmán Katalin
Kulcsár Zoltán és Horváth Andrea
László Róbert és Gárdonyi Valéria
Mayer László és Bálint Judit
Nagy Attila és Domján Melinda

gyermeke: Flóra
gyermeke: Míra
gyermeke: Abigél
gyermeke: Ármin
gyermeke: Donát
gyermeke: Luca
gyermeke: Gergely
gyermeke: Richárd Tamás
gyermeke: Napsugár Katalin
gyermeke: Márton
gyermeke: Simon
gyermeke: Levente
gyermeke: Kristóf

Gratulálunk!

Gratulálunk!

SZABADIDÕ

KERESZTREJTVÉNY
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57
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66

52

53
58
62
67

63

46

39

Vízszintes:
1. Simuló, búvó.
5. Építési anyag.
6. Mohamedán Isten.
11. Vég nélküli fogas!
12. Német tojás.
13. Pénzügyi.
14. Gázolásnál ez a helyzet súlyosabban
büntetendõ.
17. Gramm.
18. Lopva eltanul.
19. Gran ……, A Colorádó folyó szûk völgye, a Colorádó platón.
20. Az argon vegyjele.
21. Részben Alpesi!
22. H-val az elején pácolt hal.
23. Hev… György (1885) magyar kémikus,
1943-ban kapott Nobel-díjat.
24. Végh Olivér.
25. "A" Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
27. Páratlan kígyó.
28. Sugár jele.
29. A gémeskút tartóoszlopa.
31. Orosz repülõtípus, röv.
32. Tárgyrag.
33. Valami alatt lévõ helyrõl.
34. A cukorrépa feldolgozás mellékterméke.
36. A katolikus egyházban a Húsvét elõtti
40. nap, a böjt kezdete.
39. Kálium.
40. Ezért, evégett.
41. Berakás, becsípés. (ruhán)
42. Az esõre ázni álló.
44. Ilyen betétkönyv is van. (…..-szóló)
45. TV-sorozat volt. …… kapitánya, ke-
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verve, (+)
46. Minden epika így kezdõdik.
47. Párosan gyõz!
48. Rákóczi Ferenc 1707-ben itt mondatta ki
a Habs.-ház trónfosztását.
51. Spanyol gépkocsi betûjele.
52. Névelõ.
53. Nagyon jól érzi magát, … világát.
54. Mutatószó.
55. Din……, uralkodóház, uralkodócsalád.
57. A szintek.
59. Te és Õ.
61. Ellentétes szempontok miatti halogatás valaminek az intézésében.
63. Az egyik szülõ becézve.
64. Sokk, lelki hatás.
66. Ez sok problémát okoz az anyatejjel
kapcsolatban.
Függõleges:
1. Kürtjét Jászberényben õrzik.
2. 2. Virágpor.
3. Bizonyító szó.
4. Ez keletkezett, ha lábon lõttek valakit.
5. Termet hangszórókkal szerel fel.
6. Feleségem szülei közül az egyik.
7. Leányanyaság, vidéken.
8. … Vegas.
9. Az ezüst vegyjele.
10. Nedvszívó, akár a levegõbõl a nedvességet is könnyen felszívó anyag.
12. Az egész ismeretkört felölelõ anyag,
gyûjtemény.
13. Lánya, vagy fia, egyszóval.
15. Közvagyont csalárdul elkezel.
16. A Beatles-ek muzsikája is ez volt.

20. Állott a zsír.
26. Gennyes, pörkösödõ, hólyagocskákkal
teli.
30. Gál, németül.
31. Annak a kiváltására, pótlására.
33. A másikat.
35. Augusztus 31-én van.
37. Tárgyra kérdezõ szó.
38. Folyékony súrolószer.
43. Leorozza az almát a fáról.
49. Ko…., egy teafajta.
50. H-val vetet, keverve.
53. Idény.
56. … Maria.
57. Spanyol nõi név.
58. Félig ír!
60. A Brit-szigetekre való.
61. U-val az elején bagolyfajta.
62. Kutyalak.
65. Az ABC elsõ betûje.
67. Névelõ.
Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!
A júniusi helyes megfejtés: Vízsz.: 1.
Felbosszankodik, 52. Tartalék játékos, 64.
Szájceruza. Függ.: 1. Fazekas mester, 6.
Szerelemféltés, 9. Napolaj, 12. Dedikálás
Nyertesünk:
Tóth
András,
8318
Lesencetomaj, Petõfi u. 77.
A könyvjutalmat a Fõtéri Könyvesbolt
ajánlotta fel. A nyeremény személyesen
ott átvehetõ.

SPORT

Amíg élek - futni fogok

Az áprilisi városi sportolói díjak
átadásakor a Csermák Alapítvány
különdíját Domán Gábor ultramaraton
futó kapta.
Biztosan sokaknak feltûnt már egy
magas, szikár fiatalember, akit gyakran látnak futni az utcán, vagy a város környéki
utakon. Õ Domán Gábor, akivel életérõl,
munkájáról, a futás szeretetérõl és úgy
általában a sportról beszélgettünk.
Negyvenöt éves, hivatásos katona, két-

gyermekes családapa. Taszárról kerültek
Tapolcára, mert az itteni alakulathoz testnevelõnek hívták. Sportpályafutása Egerben kezdõdött - aranyjelvényes birkózóként. 1979-ben lett katona, itt indult elõször - ekkor már futóként nagyobb
versenyeken, bár saját bevallása szerint ez
idõ tájt kifejezetten "utált" futni. OB II.-es
tájfutóként versenyzett a Veszprémi
Honvéd színeiben, s amikor Tapolcára
kerültek, a Moór Sándor vezette tájfutó
szakosztály tagja lett.
Hat éve kezdett a hosszabb távokon futni
és versenyezni. Azóta szinte Európa minden
országában járt már.
Legjobb eredményei: 2004-es 24 órás
OB abszolút ötödik helye A saját korosztályában második; 120 km-en 7:32 perc;
maraton futásban 2:40 perc.
Kedvenc távja a 12 órás verseny, mert
szerinte nem gyors, ezért a maratoni táv
rövid a számára. Három éve indul a BécsBudapest maratonon, melynek távja 350
km, és amin tavaly a kilencedik helyen
végzett.
Most élete nagy álmára készül - a
Spartatlonra - Görögországba. A táv hossza
250 km és a versenyzõknek 34 óra alatt kell

Mozdulj Tapolca!
- Milyen kísérõ mûsorok lesznek?
- Természetesen gondoltunk a szórakoztatásra is. A divatbemutató, a koncert, a bál,
az amatõr tehetségkutató bizonyára sokak
érdeklõdését fogja majd felkelteni.
- Hol lesznek a helyszínek?
- A már említett rendezvénycsarnokban és
az iskolai tornatermekben, illetve kint a
terepen. Az Egészségnapot a Batsányi
János Gimnázium tornatermébe tervezzük.
- Mit lehet tudni errõl az Egészségnapról?
- Táplálkozási tanácsadás, vérnyomásmérés
áll majd az érdeklõdõk rendelkezésére, de a
szakemberek dohányzás leszokási tanácsokkal is ellátják majd az érintetteket.
- Mikor indul a program?
- Szeptember 11-én. Nézze mindenki a
Képújság hirdetését, ott részletes információt kaphat. 6000-7000 embert várunk a
rendezvényekre.
- Lesznek-e nevezési díjak?
- Igen. Azokból és a különbözõ bevételekbõl, a szponzori támogatásokból a Csodavilág Gyermekvilág Játszóház létrehozásához szükséges anyagi forrást szeretnénk
elõteremteni.
N. Horváth Erzsébet

Falunap motoros találkozóval
Immár negyedik alkalommal hívták a
diszeli településrész lakóit önfeledt
szórakozásra, kikapcsolódásra a szervezõk a falurétre.
A vendégeket Bakos György önkormányzati képviselõ köszöntötte, majd a veterán motorosoké lett a fõszerep. Mohos
Csabának, a diszeli Rozsdamaró Veteránmotor Kör vezetõjének az irányításával
közel száz járgány indult el arra a túrára,
amely Hegyesd - Zalahaláp - Tapolca -

országban is alig.
A tájfutó szakosztályban tíz gyerekkel
foglalkozik. Azért csak ennyivel, mert szerinte csak így lehet minõségi munkát
végezni. Legjobb eredményeik: MB
negyedik hely csapatban. Arany és Ezüst
jelvények, melyeket lánya és fia, valamint
Zoboki Barna, Novák Zalán, Lasztovicza
Jenõ és Csizmadia Zoltán értek el.
Megalapította a városi futó szakosztályt,
amelynek egyre több aktív tagja van, és
szeretnék, ha még többen csatlakoznának
hozzájuk. Örül, hogy gyakran találkozik
kocogókkal az utakon, bár fõleg a fiatalokat
és gyerekeket hiányolja közülük.
Szeptember végén szolgálati nyugdíjba
vonul. Így több ideje marad a sportra, mert
a továbbiakban is mindenképpen a sporttal
szeretne foglalkozni. Egyetlen hiányérzete,
hogy egy ekkora városnak nincs atlétika
szakosztálya. mert meggyõzõdése, hogy az
atlétika minden sportág alapja!
Bizakodik. - Reméli, egészsége sokáig
engedi, mert amíg él, futni fog! Mi pedig
mit is kívánhatnánk mást: jó futást Gábor,
mindhalálig!
K. Lelkes Katalin

Válogatott lányok városunkban

Hagyományteremtõ nap az egészségért és a gyermekekért
Kovács László a Kortárs Iparmûvészeti
Múzeum Kht. ügyvezetõje nagy fába
vágta a fejszéjét. Nem kisebb célt, mint
azt tûzte ki maga elé, hogy tartalmas és
színes programokkal megmozdítja az
egész várost.
- Hagyományt szeretnénk teremteni ezzel a
rendezvénysorozattal. Célunk, hogy úgy
irányítsuk a tömegsport felé az érdeklõdést,
hogy mindenki megtalálja a hozzá legközelebb álló sportágat.
- Melyek a tervezett programok?
- Az alsó tagozatosok részére - a pedagógusok segítségével - játékos sportvetélkedõket
rendezünk. Az iskolák közötti döntõre a
Városi Rendezvénycsarnokban fog sor
kerülni. Lesznek akadályversenyek is.
Ezekre a felsõ tagozatos tanulók indulását
várjuk. A kispályás labdarúgó-mérkõzések
már a felnõtteknek szólnak. Keressük
Tapolca legerõsebb emberét, de a legszebbeket is. Gyermekkategóriában éppúgy, mint a felnõttben. A legsármosabb
tapolcai férfi megtisztelõ címre pedig az
erõsebb nem képviselõi pályázhatnak. A
sakknak, a karate-nak és az egyéb önvédelmi sportnak is lesz létjogosultsága ezeken a
napokon.

célba érniük. Õ célba akar érni, ezért az
alapozás idõszakában heti 300, a
versenyidõszakban 120 - 150 km-t fut. A
Spartatlon - mondja - az ultramaraton csúcsa, az ott induló 300 futóból kb. 100-an
érnek célba, és õ köztük akar lenni!
Szerinte a hosszútávfutáshoz kitartás,
akaraterõ és magas fájdalomtûrés szükségeltetik. Szerencsére neki mindegyik
megadatott. Addig fog futni, amíg az
izületei nem jeleznek, és amíg kedvét leli
benne.
A futás mellett edzõként is eredményesen
dolgozik, mert a fiatalokkal való foglalkozás mindig a szívügye volt. Tapolcán is
fejébe vette azt az "õrült' ötletet, hogy a
futást és a tájfutást megpróbálja népszerûvé
tenni a fiatalok körében. Mert nem a sportból él, õt a gyermekek eredménye és
lelkesedése motiválja.
.A magyar bajnokságon gyermek- és felnõtt csapattal is indultak, rendeztek EB-t,
Hungária Kupát és Tapolca Kupa rangsoroló versenyt. Idén Tapolcáról térképet
készítettek, és július 10-én - Velencéhez
hasonlóan - városi tájfutó versenyt rendeznek közel 200 induló részvételével.
Ilyen még nem volt a városban, de az

Badacsonytomaj - Badacsonytördemic
útvonalat jelölte ki a résztvevõk számára.
Természetesen a túra ideje alatt sem maradt
program nélkül senki. Volt, aki a fõzõversenybe kapcsolódott be, míg mások a
rollerversenyben, az ügyességi játékokban
próbálták ki magukat. Sokan szurkoltak a
diszeli- és az ajkai öregfiúk pályára lépõ
csapatainak is.
A IV. Falunapot - a hagyományoknak
megfelelõen - hajnalig tartó bál zárta.

A magyar kézilabda-válogatott Mocsai
Lajos szövetségi kapitány vezetésével a
Városi Rendezvénycsarnokban nyilvános edzést tartott a közelmúltban.
A világbajnoki és olimpiai ezüstérmet és
az Európa-bajnok címet is magukénak tudó
lányok nem elõször jártak Tapolcán. Tavaly
novemberben, a világbajnoki megméret-

tetés elõtt is edzettek itt. A felkészülésre akkor és most is - sokan voltak kíváncsiak.
A pályán zajló események, a jobbnál jobb
technikai és taktikai megoldások, a csapat
hatalmas küzdeni akarása bizonyára nehéz
helyzet elé állítja a kapitányt, akinek ki kell
jelölnie azt a 15 plusz egy fõt, aki hazánkat
képviseli majd az athéni olimpián.

Dr. Papp Pál - Csermák József Atlétikai
Emlékverseny
Az augusztus 14-én megrendezésre
kerülõ verseny nemcsak a neves
sportembereknek kíván emléket állítani, de - mint már oly sokszor - a
dobóatlétika, ezen belül a kalapácsvetés
népszerûsítését is célul tûzte ki.
Az emlékverseny ünnepélyes megnyitója a Kistó partján lévõ emléktáblák koszorúzásával kezdõdik 10 órakor, majd a
Városi Sporttelepen mérik össze tudásukat

a versenyre benevezett kalapácsvetõk.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 17
órakor kerül sor. A legeredményesebb
egyesület a Csermák Katalin által felajánlott vándorserleget, a felnõtt férfi gyõztes
pedig a Csermák József által felajánlott Dr.
Papp Pál vándorserleget nyeri el.
A verseny fõvédnöke: Ács János,
Tapolca város polgármestere.

Sporteredmények
Teniszverseny
"T" Mobil Veterán Egyéni Teniszverseny
volt június 19-én.
I. helyezett: Mátyás Endre; II. helyezett:
Marton József; III. Kvassay Jenõ.
Mindhárom versenyzõ a Tapolca VSE
tenisz-szakosztály versenyzõje. A döntõ
eredménye: 9:8.
A versenyt támogatta a "T" Mobil - forgalmazója és hivatalos képviselõje, a
Pálffy-Papp Kft.
Vívás
Nemzetközi Korosztályos Vívóversenyen vettek részt a Balaton Isover Vívóklub párbajtõrözõi június 26-27-én Szombathelyen.
Leányoknál Sáfár Cintia egész nap magabiztos vívással veretlenül nyerte a
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versenyt.
A döntõben a romániai Major Klaudia
tudta csak megszorítani, hiszen 12:10-re
még õ vezetett, de Sáfár fordított és nyert
15 : 13-ra.
Végeredmény: 1. Sáfár Cintia Balaton
Isover Tapolca, 2. Major Klaudia Románia,
3. Kisházi Edina Gyula, 4. Fábián Kata
Balaton Isover Tapolca, 8. Mörk Fanni
Balaton Isover Keszthely.
Fiúknál is két tapolcai versenyzõ jutott a
legjobb négy közé, de õk nem bírtak ellenfelükkel, így Horváth Tamás ezüstérmet,
File Mátyás pedig 4. helyezést ért el.
Végeredmény: 1. Szabó Tamás Gyula, 2.
Horváth Tamás Balaton Isover Tapolca, 3.
Rákosa Péter Pál Budapest, Vasas, 4. File
Mátyás Balaton Isover Tapolca.

2004. július

7

KÉPES HÍREK

A XXI. század bajvívói a Csobáncon

Üzenet a felkelõ Nap országából
Különleges élményben volt része mindazoknak, akik elfogadták a meghívást
Gesztelyi Nagy Judit zen szerzetesnõ
koncertjére.
Az Elsõ Magyar Látványtárban megtartott zenei estnek már a mécsesek
lobogó fénye is adott egyedi varázst, ezt
csak fokozta a mesteri módon megszólaltatott japán bambuszfuvola és a dob
hangja.
A távoli tájak üzenetét hozó zenén
keresztül örök emberi érzelmek, fájdalmak és örömök, boldogság és boldogtalanság egyaránt megszólaltak. A meditációra, a befelé figyelésre is lehetõséget
adó koncert a japán buddhizmus, a zen
zenéjét hozta közelebb a hallgatósághoz.

Vörösváry Ákos köszöntötte a vendéget

Tisztelgés az olimpiai bajnok emléke elõtt
Fotó: Varga

A tábori élet szépségeivel ismerkedõ gyerekeknek a sátorverés sem okozott gondot
A Városi Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege Varga Károlyné, Edit
néni vezetésével nemrég nyolcnapos
tábort rendezett azoknak az általános
iskolás korú gyerekeknek, akiket vonz
a régmúlt történelme és a kaland.
A csobánci várkapitány, a híres bajvívó
Gyulaffy László korát megidézõ tábor
ideje alatt a résztvevõk megismerkedhettek a lovagi tornák hangulatával, a kor

Sváb Party Tapolcán

fegyverzetével, a vár történelmével.
Nemcsak képzeletben, de a valóságban is
magukra ölthették a korhû ruhákat.
Zászlókat, címereket készítettek - és hát
talán a legizgalmasabb akcióra is sor
kerülhetett -, tábort vertek a Csobánc
tetején.
A legbátrabbak, a legügyesebbek a
táborzáró rendezvényen az Aranysarkantyús vitéz díját vehették át.

TVSE Természetjáró
Szakosztályának
augusztusi havi túrája
7-én Turistautak festése, tisztítása
15-én Nagyvázsony - Szentantalfa
- Zánka
14-19-ig Túra a Karancs-hegységben
28-án Kislõd - Városlõd - Kabhegy
- Nagyvázsony

Ács János polgármester a szenci fiatalok körében
Már több éves hagyomány, hogy a
szlovákiai Szencrõl, Csermák József
kalapácsvetõ olimpiai bajnok szülõvárosából, nyaranként népes küldöttség érkezik városunkba. Így volt ez
most is.
A kirándulók elsõ útja a temetõbe

Új nyomvonalon

vezetett, ahol megkoszorúzták a bajnok
és felesége márványsíremlékét, majd
Katona Roland nyugdíjas, szenci pedagógusnak azt a versét szavalta el egy tanuló, amelyben a magyar nyelv szeretetére hívja fel a figyelmet.
A koszorúzás után Csermák József
életútját bemutató kiállítást nézték meg a
rendezvénycsarnokban, majd a városban
tett séta után a Tavasbarlangot is megtekintették és csónakáztak is.
A következõ lapzárta idõpontja:
2004. augusztus 16.

Július 25-én az idõjárás is gondoskodott arról, hogy egy igazán kellemes
nyáresti program emlékével térjenek
haza azok, akik a balatonfüredi
együttes zenéjét hallgatva múlatták az
idõt a Malomtó partján.
A Csincsi Ferenc vezette sváb zenekar
bemutatójában egymást váltották az
ismert és kevésbé ismert német és magyar dallamok, a pattogó és a lágy ritmusú zenék. Mindenki találhatott köztük
kedvére valót.

Tapolcai Nyár 2004
Augusztus 1. 20 óra Lucky Boys
Suffle Band
Augusztus 8. 20 óra Görög - est a
ZEUSZ Együttessel
Augusztus 15. 20 óra Operett - est a
Tihanyi Tóth Vándorszínpaddal
Helyszín: Víziszínpad. Esõ esetén:
Városi Mûvelõdési Központ
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Hamarosan befejezõdnek a munkálatok
A várost két kábelvezetéken keresztül
táplálja elektromos energiával az E-ON
Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Az elavult, kisebb kapacitású vezeték
egyikét már régebben lecserélték, a másik
korszerûsítése pedig egy éve, a Hotel
Pelion nyitása óta esedékes.
A korszerûsítésre kétféle lehetõség
kínálkozott. Az egyik, hogy a régi
nyomvonalba új kábelt fektetnek, de ezzel

az egész városközpontot fel kellett volna
bontani, a másik pedig, hogy egy teljesen
új nyomvonalat alakítanak ki. Ez utóbbit
választva került felbontásra az Ady Endre
utca. Az új nyomvonal arra is lehetõséget
adott, hogy a ZELKA a munkagödörben
elhelyezhesse azt az optikai kábelt, amelynek segítségével már a kábeltelevíziós
rendszeren keresztül is lehet majd internetezni.
NHE
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A megjelent írások és levelek mindenkor a
szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem
feltétlenül egyezik a szerkesztõség
véleményével. Az olvasói leveleket általában
szerkesztett formában közöljük.
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