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A Trianoni Emlékhely avatásán

A III. Babatalálkozó

Orbán Viktor
városunkban

A FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
június 11-én Tapolcán tartotta kam-
pányzáró politikai nagygyûlését.

A zsúfolásig megtelt Köztársaság téren
Orbán Viktor pártelnök az európai parla-
menti választás tétjérõl, a nemzeti petí-
ción nyugvó törvényjavaslatról is
beszélt.
/A vele készített riportunk a 3. oldalon
Nagyon kevés olyan várost tudok mon-
dani, mint Tapolca… címmel./

84 évvel ezelõtt, 1920. június 4-én országos gyász mellett, a harangok egy órán át tartó zúgása közben írták alá a Versailles-
ben lévõ Kis-Trianon nevû palotában azt a békeszerzõdést, amely a történelmi Magyarország feldarabolásáról döntött.

Az újkori magyar történelem legnagyobb tragédiájára emlékezõ tapolcai polgárok Trianoni Emlékhelyet állítottak a Köztársaság
téren. Az emlékmûavató gyászünnep kezdetét harangszó jelezte. 

/Összeállításunk a 4. oldalon Soha többé ne legyenek Trianonok! címmel./

Június 5-én gyermekzsivajtól volt han-
gos a Pannon Reprodukciós Intézet
parkja.

A Babatalálkozón azok a családok
adtak egymásnak randevút, amelyek az
intézetben folyó, Európa-hírû meddõsé-
gi-program segítségével tudták csak vál-
lalni a gyermekáldást. 

/Írásunk a 8. oldalon Ez az intézmény
örökre megmarad címmel./

Június 6-án a római katolikus temp-
lom elõtti téren bérmálás volt. 
A szülõk, a rokonok és a bérmaszülõk
jelenlétében százötvenhárman vették fel
a nagykorúságot is jelzõ második
szentséget. Az egyházmegyében is jelen-
tõs számú bérmálkozót dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek áldotta meg.

Tapolca polgárai döntöttek
A gyõztes FIDESZ-re 56,31 százalék szavazott

A nagykorúvá
válás ünnepén

Június 13-án Tapolca polgárai is döntöttek arról, hogy kik képviseljék hazánkat
az Európai Parlamentben.

Városunkban - a 14.110 választójoggal rendelkezõ polgár közül - 5.777, azaz 40,94
százalék vett részt a szavazáson. Az érvényes szavazatok száma 5.755. A FIDESZ
3.241 szavazatot kapott, az összes voksok 56,31 százalékát. Az MSZP-t 1.725-en
ikszelték be, az összes szavazó 29,97 százaléka. Az SZDSZ 242 szavazatot szerzett,
4,21 százalékot. Az MDF-re 253-an adták voksukat, a szavazók 4,40 százaléka. 

MIÉP 122 szavazat 2,12 százalék, MP 104 szavazat, 1,81 százalék, MNSZ 44
szavazat 0,76 százalék, SZDP 24 szavazat 0,42 százalék. 

Szavazók a Bárdos Lajos Általános Iskola egyik szavazóhelyiségében

A katonai tiszteletadás pompájával felavatott emlékhely a 64 magyar királyi vármegye földjét is õrzi
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A június 13-ai szavazással eldõlt, hogy a
732 fõs Európai Parlamentben miként
osztoznak a magyar pártok a 24 parla-
menti helyen. A leadott voksok 47,41%-
át a FIDESZ szerezte meg, így 12
képviselõt delegálhat. Választókör-
zetünkben is FIDESZ-gyõzelem szüle-
tett. A szavazatok 56,31%-át szerezte
meg.

- Nagyon örülök annak, hogy a FIDESZ
gyõzelme ilyen arányú volt a válasz-
tókörzetemben. Az ország 15 legjobb ered-
ménye közé számít. De ha arra gondolok,
hogy 2002-ben közel hatezerrel több
szavazatot kaptam, mint országgyûlési
képviselõjelölt, a mostani ránk szavazók
számához képest, akkor azt kell hogy
mondjam, hogy van még tennivalónk a
2006-os választásokig. Sok még a munka a
következõ két évben, hogy meg lehessen
szólítani azokat is, akik most nem mentek
el szavazni, de rájöttek arra, hogy a mostani
koalíciónak, a kormánynak a programja
megvalósíthatatlan, és amit mondanak, az
sem hiteles. A 2002-es kampány során
nagyon sok ígéret hangzott el. Ezek már
sok ember számára sokszor hallottak, de
azért érdemes elismételni: nem lesz
gázáremelés, nem emelkednek a gyógy-
szerárak, a jövedelmek reálértéke nõni fog,
építünk 800 km új autópályát. Ezek mind
fizetett hirdetéseken jelentek meg, és a
késõbbiekben hitelesen bizonyíthatóvá vált,
hogy csak választási ígéretek maradtak, és
ismerve a mai gazdasági folyamatokat,
ezek már ígéretek is maradnak. A mostani

kormányzat ezeket már nem is tudja tel-
jesíteni. Az emberek ezt a saját bõrükön és
a saját pénztárcájukon érzékelik. Ezért is
volt olyan nagy az elfordulás a kormánytól,
mert, ha jól tették volna a dolgukat, akkor
nem ez lett volna a szavazás eredménye.
Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy a
FIDESZ-kormány üres kasszát és rossz
gazdaságot adott át, de ez bizonyíthatóan
nem igaz, hiszen a kormányváltás után
nemcsak a miniszterelnök, de a pénzügy-
miniszter is azt mondta, hogy a gazdaság jó
állapotban van, azért is tudtak 300 milliárd
forintot kiosztani. Ezt a parlamenti jegy-
zõkönyvek is tanúsítják.

- Mi volt a tétje az európai uniós
választásoknak a választókörzetében?

- Ezt nem kell mikrokörzetekre lebon-
tani. Most az volt a tét, hogy mely párt tud
több képviselõt küldeni a parlamentbe,
mely frakcióba ülnek õk. Ez volt a tét. Úgy
gondolom, hogy az ország számára jól si-
került ez a választás, mert az a Néppárt a
legnagyobb párt az EU-parlamentben,
amelynek a FIDESZ és az MDF is tagja. Ha
belegondolunk, Magyarországról több
képviselõt juttattunk be - a Néppárton ke-
resztül -, mint a legtöbb ország. Éppen ezért
az érdekérvényesítõ képességünk nagyobb
lesz, mint jónéhány országnak. 

- Mi a véleménye a kampányról?
- A politika legaljasabb része az, hogy

megjelenhetett olyan minõsíthetetlen
negatív kampány, ami most megjelent. Úgy
gondolom, hogy az emberek jelentõs
részében ez visszatetszést váltott ki, mert az

egyéni életükben ezt másképp élik meg,
akár baloldali, akár jobboldali szavazókról
van is szó. A FIDESZ-szel, Orbán Viktorral
és Kövér Lászlóval már többször riogattak
az elmúlt 6-7 évben. Azzal is, hogy 23 mil-
lió román jön be az országba, vagy a 2002-
es választások idején Kovács László, az
MSZP elnöke azt állította, hogy külföldrõl
kamionszámra érkezik majd olyan hamisí-
tott röplap, ami a szocialisták ellen szól.
Ezekrõl a állításokról aztán sorra kiderült,
hogy rágalom. Most, a szocialista kormány
ideje alatt marasztalta el Kovács Lászlót a
Független Magyar Bíróság a hamis állítá-
sok miatt. Az ilyen és ehhez hasonló kije-
lentések most, a kampányban is elhangzot-
tak. Ezek csak az árkok mélységét növelik.
Biztos vagyok benne, hogy a magyar
választó megérezte az elmúlt hetekben ezt,
ezért volt olyan nagyfokú az érdektelenség
a választások iránt, illetve ezért fordultak el
oly sokan a kormánytól. 

De remélem, hogy a mostani választási
eredmények és az összegyûjtött 1,2 millió
aláírás a kormánypártokban is elindít egy
pozitív gondolkodást, amely az emberek
mindennapjait is pozitívan érinti. Ez már
megfogalmazódott a FIDESZ által benyúj-
tott Nemzeti petícióban és már a parlament
elõtt van. Végezetül szeretném megköszön-
ni a választóknak, hogy a körzetemben
ilyen arányú gyõzelemhez segítették a
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget.

N. Horváth Erzsébet

Tapolca Város Önkormányzata az elmúlt
héten, az erdélyi Zabolára látogatott. A
testvértelepülésre utazó delegációban ott
voltak a városunk életét meghatározó
munkát végzõ vállalkozók, tisztségvise-
lõk is. 

A küldöttség az elmúlt hét vasárnapján
indult el az 5 napos útra. Közel 17 órás
utazás  után érkeztek meg a Kovászna mel-
letti testvértelepülésre, Zabolára, amelynek
Fõ utcáján ismerõs székelykapu fogadja a
látogatókat. 

A tapolcai delegáció nem érkezett üres
kézzel. A több településbõl álló zabolai
önkormányzat mindennapi munkájának
megkönnyítésére egy robogót ajándékoztak
a falunak. Mint azt Ádám Attila pol-
gármester elmondta, hogy hasznát fogják
venni a jármûnek, fõként a levelek,
küldemények gyors célbajuttatása terén. Az
ajándékok között szerepeltek még géppapír-
csomagok, tintapatronok valamint azok a
jutalomkönyvek, amelyeket a Városi
Könyvtár Gyermekrészlege küldött az
olvasópályázatokon sikerrel résztvevõ

zabolai gyermekeknek.
Ács János köszöntõ beszédében gratulált

Ádám Attila polgármesternek a helyközi
választásokon elért eredményéhez, hogy 12
év polgármesterség után ismét nyert, bizal-
mat szavazott a falu. Az új testületnek pedig
sikeres együttmûködést kívánt. Az öt nap
során Sepsiszentgyörgyre is ellátogattak a
tapolcaiak, ahol Kovászna megye köz-
gyûlésének elnöke, dr. Demeter János
fogadta városunk vezetését.

Természetesen a kint tartózkodás alkal-
mával lehetõség nyílt a kirándulásra is, így
a tapolcaiak eljutottak Parajdra, Korondra,
Farkaslakára, Székelyudvarhelyre, Csík-
szeredára, a Nyerges tetõi ‘48-as emlék-
mûhöz, Kézdivásárhelyre, Alsócsermáton-
ba, Sepsiszentgyörgyre, Brassóba, sõt a
román területen található Sínajonba is.
Számos múzeumot, emlékhelyet, helytör-
téneti érdekességet látogattak meg, s közü-
lük többnél is koszorút helyeztek el. Az
utazásról filmet készített a városi televízió,
amelyet a közeljövõben tûz mûsorára. 

Kovács Melinda

A Képviselõ-testület június 25-én soros
ülést tart.

Az ülés napirendi pontjai között a Városi
Kórház-Rendelõintézet helyzetérõl szóló
beszámoló is szerepel, benne az
intézményvezetõ kidolgozta az általa szük-
ségesnek vélt struktúrát és személyi vál-
tozásokat is. Szó lesz a közbeszerzési
szabályzat elfogadásáról, illetve a TIAC-
Honvéd Sportegyesület támogatásáról is. 

A képviselõk megtárgyalják az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2003. évi beszámolóit, valamint az önkor-
mányzati rendeletek jogharmonizációs
felülvizsgálatairól is döntenek.

/Az újság megjelenésének napján tartott
testületi ülésen hozott döntésekrõl, határoza-
tokról a következõ lapszámban írunk./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az érdekegyesítõ képességünk nagyobb lesz, mint jónéhány országnak
Az európai parlamenti választások eredményérõl Lasztovicza Jenõvel, a FIDESZ országgyûlési képviselõjével beszélgettünk

Vendégségben testvéreinknél

A kórház helyzetérõl is
tárgyalnak a képviselõk

AKTUÁLIS

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

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

Fogadóórák:
Ács János polgármester

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati irodavezetõ:
Lukács Ágnes 510-126

Pénzügyi irodavezetõ: 
Schönherrné Pokó Ildikó 511-161

Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil 511-159

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

Építéshatósági csoportvezetõ:
Ihász József 511-155

Általános Igazgatási irodavezetõ:
Décseyné Raposa Mária 511-153

Hatósági csoportvezetõ:
Szakács Judit 511-151

Okmányirodai csoportvezetõ:
Ughy Jenõné 511-150

Anyakönyvvezetõ: 511-152
Gyámhivatal vezetõ:

Mátyás Endréné 511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési

irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna 511-157

Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila

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

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

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

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

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

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



A FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
június 11-én Tapolcán, a Köztársaság
téren tartotta kampányzáró politikai
nagygyûlését. Beszédet Orbán Viktor
pártelnök mondott, akit a nagygyûlés
elõtt nemcsak arról kérdeztük, hogy
miért Tapolcára esett a választás, de
arról is, hogy miként vélekedik a város-
ról, és mi várható a választások után.

- A tapolcai emberek közül sokat
ismerek. Olyanokat, akik tisztességesen és
becsületesen élik az életüket. Polgár-
emberek, akik a saját teljesítményük révén
akarnak elõbbre jutni. Ha megnézzük a
város történelmét az utóbbi néhány évben,
azt látjuk, hogy van önbizalmuk a tapolca-
iaknak, és minden okuk meg is van rá.
Nagyon kevés olyan várost tudok mondani,
amely akkora utat tett volna meg, mint
Tapolca, és saját erõbõl olyan fejlõdést tud
felmutatni, mint az Önök települése. Itt
összekapcsolódnak a dolgok. Erõs a
nemzeti érzés a városban, a keresztény
értékeknek is erõ az alapja. Szép dolog az
eszme, fontos dolog, de a mindennapi élet
szempontjából a nevében végzett munka, az
eredmény a legfontosabb. Tapolca egy
lélegzõ, élõ város. Nagyon örülök a mi poli-
tikai sikereinknek is. Régen voltam itt utol-
jára. Másfelõl a kampány végén a közép-
városokat jártam a Dunántúlon, meg az
Alföldön is. A 10-40 ezer ember lakosúakat,
ahol csak egy nagyon kicsi kell az em-
bereknek ahhoz, hogy elmenjenek válasz-
tani. Egy jó szó, egy kis biztatás, egy okos
érv. Ha nem kapják meg, könnyen lehet,
hogy otthon maradnak.

- Mi a véleménye a baloldal részérõl
eldurvult kampányról?

- Ilyen valóban még nem történt meg,
hogy tíz napon keresztül minden napilap-
ban, egész oldalon csak negatív reklámot
mutassanak be a FIDESZ-rõl, hazugnak,
hazugsággyár mûködtetõnek nevezve
azokat, akik nem tetszettek nekik, ráadásul
engem is beleértve. Politikailag is egy
mélyrepülése ez a magyar közéletnek, de
személyesen is rosszulesik. Az is igaz, hogy
aki fél, ne menjen az erdõbe, de arról nem
volt szó, hogy ilyen nagyvadak is dúlnak

ott, mint amilyeneket most látunk. A
magunk részérõl próbáltunk - ki-ki a vér-
mérséklete szerint - válaszolni. Áder János
egyenesebben, õszintébben, szemben, én
pedig próbáltam menteni a menthetõt az
ország kulturális tekintélye és a közéletünk
minõsége szempontjából. Kisegíteni az
országot abból a sokkból, amit okozott neki
a negatív hirdetés. Ebbõl a szempontból is
komoly leckét jelenthet a választás. Lehet,
hogy most megtanulják azt, hogy Magyar-
ország egy olyan kultúrájú, magyarságú
ország, amelyben a negatív kampánnyal, az
ellenfél lejáratásával, mindenen átgázolva,
csörtetve nem lehet elõbbre jutni. Hiszem,
hogy ez a választás a magunkfajta, bé-
késebb, érvelõbb, a másikat meggyõzni és
nem lerohanni akaró stílusának és ész-
járásának kedvez majd.

- Ön az egyik televíziós riportban nyi-
latkozta - szó szerint idézem -, hogy az
elkövetkezendõ években a magyar politikai
életben földrengésszerû változás követ-
kezik be. A riporter ott nem kérdezett rá, én
igen. Mire gondolt?

- A válaszom összefügg a mostani

választás eredményével. Ha az ellenzék,
azaz a FIDESZ kapja meg a polgárok több-
ségének a bizalmát, akkor a kormánynak
változtatnia kell. Azért kell változtatnia,
mert egy demokráciában - különösen
hosszú idõn keresztül - nem lehet a
népakarattal szemben haladni, és ilyenkor
valamilyen átalakítást kell végezni. Vagy
egy új programra van szükség, vagy vissza
kell térni a régihez, vagy ki kell cserélni a
kormányt. Én nem tudom pontosan meg-
mondani, és nem is akarom elvenni a mi-
niszterelnök úr kenyerét, de egy dolog biz-
tos, hogy a nép véleményére valamilyen
módon válaszolni kell a kormánynak, és ez
a válasz nem lehet elutasító, legyintõ és
nem lehet sutba hajító. Ennek a válasznak
befogadónak, megértõnek és a kéréseknek
eleget tevõnek kell lennie.

- A FIDESZ által elkészített - a Nemzeti
petíción alapuló - törvényjavaslat 86 mil-
liárd forintot kíván megmozdítani a költ-
ségvetésben. Hogyan csoportosítanák át ezt
az összeget?

- Az elmúlt idõszakban elköltött, illetve
elõirányzott a kormány új bútorra 7 milliár-

dot, 8 milliárdot gépkocsikra, 7-8 milliárd
forintnyi összeget új rádiótelefonokra. Sok
milliárd forintot a harci repülõgépek leve-
gõbeni utántöltõssé alakítása érdekében,
illetve a köztelevízió támogatására úgy,
hogy az egyébként ahhoz szükséges elõze-
tes ellenõrzéseket sem végzi el. Úgy érzem,
- miközben kevés - a pénz számos helyen
feleslegesen csorog ki a költségvetésbõl. Mi
a javaslatban a 86 milliárd forintot az
otthonteremtés, a nyugdíjak, a gyógy-
szerárak megfékezése, a villamosáram
növekedésének megfékezése és a gazdák
támogatásának irányába mozdítottuk el.
Részben a költségvetés általános tar-
talékából, részben pedig a - szerintünk -
pazarló államigazgatási kiadásokból.

- Miért tartották fontosnak, hogy a
javaslat még a nyári parlamenti szünet elõtt
tárgyalásra kerüljön?

- Ha most nem tudjuk módosítani a költ-
ségvetést, akkor a parlamenti szünet miatt
legközelebb erre valamikor október köze-
pén lenne mód, akkor viszont már a
következõ költségvetést kellene elfogadni.
Tehát, ha most a kormány nem fogadja el a
petíción nyugvó törvényjavaslatunkat, ak-
kor Magyarország el fog veszíteni fél esz-
tendõt, és rossz irányba haladunk újabb hat
hónapon keresztül.

- Milyen jövõ vár a FIDESZ-re? Hol tart
a néppárttá történõ átalakítás?

- A munkának egy tekintélyes részét
elvégeztük, de azért még van hátra feladat
és van tartalék. Már mindenki számára
elérhetõek vagyunk, de a magyar emberek
egy része nehezen mozdul. Hozzájuk még
nem jutottunk el, illetve õk még nem jutot-
tak el hozzánk. Még szükségünk van egy jó
fél esztendõre ahhoz, hogy a teljes kitel-
jesedésünket, a teljes szervezettségünket
meg tudjuk teremteni. De örülök annak,
hogy ma már nincs olyan csoport -
legyenek azok nyugdíjasok, gazdák, falusi
emberek vagy éppen hölgyek, itt a Nõi
Tagozatra gondolok -, hogy rajtuk keresztül
ne tudnának kapcsolatba lépni velünk.

N. Horváth Erzsébet

A Városi Mûvelõdési Központban ren-
dezték meg 2004. június 8-án a tapolcai
pedagógusnapi ünnepséget.

Császár László alpolgármester köszön-
tõjének bevezetõjében elmondta, hogy
immár 52 esztendeje, hogy  június elsõ
vasárnapján a pedagógusok munkájának
elismerését ünnepeljük. A pálya  szép-
ségérõl Gyergyai Albert gondolatait idézte:
- A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem
kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár,
mûvész és mesterember egy személyben, s
nemcsak  tudását közvetíti (bár az sem
kevés), hanem példát ad, jellemet formál,
ültet, gyomlál, olt és  szemez, mint a gya-
korlati kertész... Köszöntõje végén kitért az
ünnepeltekre; aranydiplomásokra, tapolcai
pályakezdõ pedagógusokra, és a köz-
mûvelõdésben dolgozó munkatársakra,
akik nélkül a sok, színvonalas  kulturális
rendezvény nem jöhetett volna létre. Ezután
a díszdiplomák, a "Tapolca Közmûvelõ-
désért", a "Tapolca Nevelésügyért"  kitün-
tetések átadása következett, majd köszön-
tötték a pályakezdõ pedagógusokat,
valamint Szalay  Lászlónét és Steierleinné

Széles Katalint, akik Eötvös József
emlékérem kitüntetésben részesültek 2004.
június 1-jén, a Pedagógusok  Szakszerve-
zete Székházában megrendezett pedagógus-
napi ünnepségen, Budapesten a magyar
közoktatásért, a szakszervezeti tagság
érdekében végzett lelkiismeretes  és ered-
ményes munkájuk elismeréseként.

Aranydiplomások: Jávor Antalné, Kiss
Sándor, Szõllõsi Lajosné,  Pekli Imréné,
Major Ferencné, Major Ferenc, Wolher
Györgyné.

Tapolca Közmûvelõdésért: Takács Mária,
Tapolca Nevelésügyért: Varga Tiborné,
Farkasné Horváth Ildikó és Szollár Gyula
vehetett át kitüntetést Ács János pol-
gármestertõl, valamint Horváthné Szalay
Gyöngyi és Császár László alpol-
gármesterektõl.

Az est további részében a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház színmûvészeinek
zenés-prózai összeállítását élvezhették a
megjelentek, végül Császár László pohár-
köszöntõje után  állófogadáson vettek részt
az ünnepség résztvevõi.

Dancs István

Nagyon kevés olyan várost tudok mondani, amely akkora utat tett volna meg, mint Tapolca
Riport Orbán Viktorral, a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség elnökével

Köszönet a pedagógusoknak
Nyitott laktanyai napra, városi gyermek-
és családi napra invitálta Tapolca pol-
gárait 2004. május 29-30-án a Tapolcai
Kiképzõ Központ személyi állománya,
Tapolca Város Önkormányzata és a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület.

A régi temetõ elõtti Katona
Emlékparknál Hõsök és Áldozatok napi
katonai tiszteletadással egybekötött ko-
szorúzást tartottak szombat reggel.

Dr. Holló József vezérõrnagy, a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigaz-
gatója emlékbeszédében kiemelte: -
Nekünk, katona-utódoknak is mindenkirõl
meg kell  emlékeznünk. Viselte bár a
Magyar Királyi Honvédség keki színû
egyenruháját, a német  haderõ csuka-
szürkéjét, az amerikai repülõs égszínkékjét,
vagy a szovjet girmnasztyorkát. A hadba
indult katonákat a háború kérlelhetetlen
logikája vetette a különbözõ hadszín-
terekre,  így hazánk területére, illetve a
Tapolcai-medencébe is. A háború áldozatai
õk, hiszen  legdrágább kincsüket, életüket
áldozták a háború oltárán. Hõsök õk, és

ezen a napon õket  ünnepeljük.
Az ünnepi beszédeket követõen a megje-

lent katonai, kulturális és városi vezetõk
elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

Délelõtt a Dobó-lakótelepi Sportkom-
binát (volt Mereszjev-pálya) adott otthont a
rendezvénynek, amelyet Matúz István,
ezredes, a Tapolcai Kiképzõ Központ
parancsnoka,  majd önkormányzati részrõl
Ács János, városunk polgármestere nyitott
meg, aki  hangsúlyozta, hogy a város és a
honvédség együtt él és dolgozik. Sorsunk és
jövõnk, hogy egy helyen és egy  célért
küzdjön mindenki.

A nap további részében a bõség
kosarából válogathattak az érdeklõdõk.
Akik a látványt  részesítették elõnyben,
azok tûzoltó-, lövész-, ejtõernyõs-, kato-
nai-, zenekari- vagy lovasbemutatót  is
megtekinthettek.

A kétnapos rendezvényt a tapolcai Party-
együttes késõ estig tartó pünkösdi báli kon-
certje  zárta.

Dancs István

Nyitni a külvilág felé

2004. június      3Új Tapolcai Újság

KRÓNIKA



4   2004. június Új Tapolcai Újság

KRÓNIKA

A Trianoni Emlékhely avatásának egyik
ünnepi szónoka Patrubány Miklós, a
Magyarok Világszövetségének elnöke
volt. Vele nemcsak az ünnepség rangjáról
és méltóságáról, de a magyar jövõrõl is
beszélgettünk.
- Hála és köszönet a kezdeményezésért, a
megvalósításért, az itt fellépõk alapos
felkészülésért és a jelenlévõk rendületlen
helytállásáért. Az is öröm számomra, hogy
a város kiérdemelte a honvédelmi miniszter
figyelmét, aki engedélyezte, hogy katonai
tiszteletadással történjen meg az emlék-
mûavatás, hiszen valóban, amikor egy
ország gyászáról emlékezünk meg, amely
ráadásul háborús körülmények követ-
keztében alakult, akkor illik a katonaság-
nak, a honvédségnek is fejet hajtani és
tisztelegni. A látvány szép. Csíki székely-
emberként külön élmény számomra a
székelykapu, amelynek annak idején - öt
évvel ezelõtt - az elõdjét én magam ter-
veztem. Így tehár igazán otthonos hangulat
fogadott. Az emberek közvetlenek, szeretet-
teljes volt a hangulat, és mindenki átélte a
pillanat súlyosságát. Csak hinni szeretném,

hogy foganatja lesz annak a felhívásnak is,
amit ünnepi beszédemben megfogalmaz-
tam. Arra bíztatnám Tapolca polgárait és
minden magyar állampolgárt, hogy azt a
hátralévõ három és fél hetet, ami még a ket-
tõs állampolgárságért kezdeményezett nép-
szavazás aláírásgyûjtésébõl hátra van,
valóban töltse gyûjtéssel az, akinek fontos a
magyar nemzet léte, a magyar nemzet
egysége, hiszen a mai globális világban a
magyar nemzet újbóli egyesítése csakis
ezen az úton lehetséges. Ilyen lehetõségünk
Trianon óta nem volt, és valószínû, hogy az
európai uniós belépésünk után pár év múlva
nem is lesz. Ezért tehát arra hívok min-
denkit, hogy a magyar állampolgárságot
minden magyarnak jelmondatnak a
jegyében cselekedjen.
- Az ünnepségen megkondult harang szava
nemcsak a múlt és a jelen magyarjaiért, de
a jövõ magyarságáért is szólt.
- Igen. Én is azt hiszem, hogy minden
közéleti ember, amikor megemlékezik és
amikor a múltat idézi, a jövõ kedvéért teszi.
Ez a mai megemlékezés azzal tûnt ki
ezeknek a múltba tekintõ, jövõre utaló ren-

dezvényeknek a sorából, hogy a mának is
szólt. Olyan gyönyörû volt, hogy élmény
volt itt lenni.
- 15 millió magyar elnökeként mekkora
felelõsség van az Ön vállán?
- Ezt nem tudom pontosan megmondani, de
azt tudom, hogy minden erõmmel, teljes
hittel és legjobb tudásom szerint szolgálom
a magyar nemzet felemelkedését.
- Hogyan lehet összetartani bennünket?
- Nehezebben, mint egy zsák bolhát.
- És milyen eszközzel?
- Azt hiszem, hogy a legfõbb eszközeink a
szereteten túl az igazság keresése, a
tisztesség gyakorlása és a méltányosság
érvényesítése kell, hogy legyenek. A ma-
gyar nép olyan nép, amelyik olyan közeg-
ben, ahol ezek nincsenek, nem tud gyara-
podni. Egy olyan közegben, ahol nincs
igazság, nincs tisztesség és nincs
méltányosság, ott a magyar nép részérõl
lemondás van, alkoholizmus és pusztulás.
Ezért, ha azt szeretnénk, hogy a magyarság-
nak jövõje legyen, akkor legelõször ezeket
az értékeket kell érvényesülni hagynunk,
illetve megteremtenünk ezeknek az érté-

keknek az érvényesülési lehetõségét.
- Mit tehet ezért az egyes magyar?
- Az egyes magyar ennek érdekében azt
teheti, hogy soha nem felejtkezik meg arról
a jelmondatról, arról az alapvetõ tételrõl,
hogy az emberségesség és a tisztesség a
kulcskérdés, a magyarság csak ezután
következik. Valahogy úgy, ahogy Tamási
Áron fogalmazott, aki embernek kevés, az
magyarnak alkalmatlan.
- Ön járja a világot. Mit tapasztal, mennyire
maradnak magyarok a magyarok a határa-
inkon kívül?
- Ha Magyarország magyarjaiban annyi
magyarságtudat lenne, mint az elcsatolt
területen élõ magyarokban, vagy a hazából
emigrálni kényszerült és a honvágy által
gyötört magyarokban, akkor Magyarország
nem kiszolgáltatottja lenne a történelem-
nek, a globalizmusnak és a különbözõ
nagyhatalmi törekvéseknek, hanem alakító-
ja ezeknek a folyamatoknak. Kossuthtal
szólva: akkor Magyarországot a poklok
kapui sem dönthetnék meg.                  

N. Horváth Erzsébet

Aki embernek kevés, az magyarnak alkalmatlan

Június 4-én, nemzeti tragédiánk emlék-
napján hatalmas tömeg gyûlt össze a
Köztársasság téren, hogy a 84 évvel
ezelõtti trianoni eseményeket megidézõ
emlékhely avatásának ünnepén részt ve-
gyen. A gyászünnep kezdetét Tihanyi
Zoltán, az emlékmû tervezõje harangszó-
val jelezte.

Nemcsak a magyar államiságot sújtotta,
de a magyar nép érdekeit is lábbal tiporta az
1920. június 4-én megkötött békeszerzõdés.
Az ország óriási veszteséget szenvedett.
Területe 283 ezer km2-rõl 93.000 km2-re, a
lakosság száma pedig 18.200.000-rõl
7.600.000-ra csökkent. 3.223.000 magyar
került idegen hatalom alá, kisebbségi sorba,
azaz a magyarok közel egyharmada nem
élhetett többé saját államában.

Az avatóünnepségen Ács János pol-
gármester a magyar népre erõszakolt,
igazságtalan trianoni békeszerzõdés
aláírásának pillanatát történelmünk leg-
gyászosabb pillanatának nevezte. - Az
aláírásra 1920. június 4-én délután 4 óra 30
perckor került sor a Trianon-palotában -
mondta. Ez az egyetlen szó - Trianon -
magába foglalja a magyarság szenvedését,
gyászát és megpróbáltatását. Az Isten nem
könnyû, de mégis szép sorsot mért ránk. A
próbatételt több alkalommal kiálltuk, ezért
vagyunk talpon, ezért tudtunk a mai napig

élõ nemzet maradni. Vass Alberttel valljuk,
hogy a szelíd védtelenség emberfeletti ere-
jével álltunk a helyünkön, míg az idegen
trombitaszó nem jött. Belesikoltott zsol-
tárainkba, és aztán elvonult megint. Mi
pedig álltunk a zsoltár árnyéka alatt, és
magyarok maradtunk. Itt ma egy emlékhely
avatására jöttünk össze. Jelképezi szomorú
múltunkat, sorsunkat, ugyanakkor az ég
felé törekedve bíztatást, fényt, reményt su-
gároz. Szeretnénk, ha a múlt tisztelgése
mellett ez az emlékhely azt is jelképezné,
hogy soha többé Trianonok ne legyenek. A
városban pedig õrizze és hirdesse a meg-
békélést és minden magyarnak a határok
nélküli közös jövõjét.

Az emlékezõ beszéd után a polgármester
Sólyom Károly önkormányzati képvise-
lõnek és feleségének, Mária asszonynak
emléklapot nyújtott át, és köszönetét fejezte
ki azért az áldozatos cselekedetért, amellyel
az egykori Magyarország 64 vármegyéjét
végigjárva anyaföldet hoztak magukkal.
Patrubány Miklós, a Magyarok Világszö-
vetségének elnöke Kossuth Kasszandra-
levelét megidézve elevenítette fel a magyar
történelmet, az I. világháborúhoz és az azt
záró bék-szerzõdéshez vezetõ utat és a tri-
anoni döntést követõ magyar sorstragédiát. 

Dr. Bertényi Iván, az ELTE Történeti
Intézetének igazgatója a 84 évvel ezelõtti
eseményeket idézte meg. 

Dr. Bartalis Imre emlékezõ beszédében
arról is szólt, 84 évvel ezelõtt - egy toll-
vonással - elszakították tõlünk ragyogó vá-
rosainkat; a kincses Kolozsvárt, a
Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, a
feltörekvõ Temesvárt, a vértanúk városát,
Aradot és a többi, általunk felszentelt
kedves gyermekinket, a történelemben
gazdag, drága városainkat. Hazátlanná lett
véreink közül sok millió, hû és becsületes
ember.

Dzsida Jenõ Psalmus Hungaricus címû,
a magyarság mellett felhevült harcossággal
hitet tevõ költeményét Mándoki Szabó
István szavalta el, majd a történelmi egy-
házak tisztelgése és áldása következett.
Szabó Emõke református lelkész arra
figyelmeztetett, hogy nincs értelme azt fir-
tatni, hogy isteni próbatétel vagy ördögi
akarat volt az, ami Trianonban történt. S
talán Reményik Sándornak és Ady
Endrének van igaza, amikor azt mondják,
hogy ennek a nemzetnek nincs kegyelem.
Az a sorsa, hogy szögeztessék emlékül az
idõ kapuira. Nagyné Szeker Éva evangé-
likus lelkész a magyarság együvétartozá-

sát, a magyar lélek egységét erõsítve
Reményik Sándor szavaival szólt az
ünneplõkhöz: "Csak el ne engedjük, soha,
soha egymás kezét." - Egy fájó sebre
emlékezünk - mondta Csere Sándor
kanonok -, de szeretnénk békében élni. Úgy
élni, hogy minden magyar számára jó
legyen. Ha a világ bármely pontján öröm,
vagy bánat ér egy magyart, vele örüljünk,
vagy osztozzunk a bánatában. 

Az áldások után Ács János és Patrubány
Miklós a nemzeti színû szalag átvágásával
avatta fel az emlékhelyet, majd a díszmenet
tiszteletadása következett.

Az ünnepségen fellépett a Tapolcai
Kamarakórus, a Bárdos Lajos Általános
Iskola Gyermekkórusa és a Tapolcai
Fúvószenekar is.

A gyászünnep zárásaként a közönség
megtekintette azt az emlékhelyet, amely
ettõl kezdve Sajó Sándor Magyarnak lenni
címû versével együtt hirdeti: 

Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:

Ha küszködõn, ha szenvedõn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva,

Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, 
Vérünkbe oltva õsök honszerelmét,

Féltõn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!…

Soha többé Trianonok ne legyenek!
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Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Borbély Zsolt és Bognár Tímea gyermeke: Petra
Lémán Tamás és Csertán Lilla gyermeke: Eszter
Deli Ferenc és Lenorics Lívia gyermeke: Boglárka
Nagy György és Orsós Mónika gyermeke: Mónika Julianna
Fischl István András és Kovács Anikó gyermeke: Dániel
Molnár Norbert és Petrovics Hajnalka gyermeke: Bianka
Kõszegi Roland és Kovács Edina gyermeke: Luca Sára
Opavszky Ferenc és Orbán Melinda gyermeke: Szonja
Szabó Miklós és Gyulovics Judit gyermeke: Viktória

Gratulálunk!

- Pacsirta úti lakásba ajtóbefeszítés mód-
szerével behatoltak, és 62.000 Ft készpénzt
tulajdonítottak el.
- Rongálás vétségének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás azon személyek

ellen, akik az Ady Endre utcában egy tár-
sasházhoz tartozó terület védelmére fel-
szerelt sorompókart levágták, helyét be-
betonozták és a sorompókart eltulajdonítot-
ták.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Hatvannégy maréknyi magyar föld

Nagy feladatra, mondhatnám azt is,
szent küldetésre vállalkozott Sólyom
Károly és felesége, Marika akkor, amikor
végigjárta mind a 64 történelmi vár-
megyét azért, hogy onnan egy-egy ma-
réknyi magyar földet, üzenetet hozzon
Tapolcára, hogy az a Trianoni Emlék-
helybe ágyazva kösse össze a múltat, a
jelent és a jövõt. A velük folytatott beszél-
getés során az ötlet születésére is fény
derült.
- Az elõzõ Képviselõ-testület egyik ülésén
Kozma Henrik képviselõtársam felvetette,
hogy állítani kéne egy Trianon-keresztet.
Már akkor megfogalmazódott bennem,
hogy jó lenne, ha mind a 64 vármegyébõl
hoznánk hozzá földet. Miután a Testület
döntött az emlékkereszt felállításáról, én is
elmondtam itthon a tervemet.
- Bevallom, elõször meglepõdtem - veszi át
a szót Marika -, megkérdeztem, hogy tudja-
e, mire vállalkozott, hiszen ez idõben és
anyagilag is egy nagyon nagy feladat. De
aztán, amint kiterítettük a Nagy-
Magyarország térképét, már el is dõlt a
kérdés. Teljes szívvel és lélekkel mellé áll-
tam és elkezdtük a készülõdést.
- Menjünk egy kicsit vissza az idõben -
mondja a férj. - Amikor én gimnazista
voltam - 1968-72 között -, akkor nem
tudom, hogy kik sugallták, de az járta, hogy
50 év múlva újra tárgyalni fogják a Trianoni
békeszerzõdést. Természetesen errõl hiva-
talosan szó sem volt, csak a magyarságban
lévõ hatalmas trauma szülte meg ezeket a
kétségbeesetten reménykedõ gondolatokat.
Ma már eléggé sokat járunk a határainkon
kívül - elsõsorban Erdélyben -, döbbenetes
élményekkel jövünk haza, és egyre inkább
tapasztaljuk, hogy ennek a nemzetnek
együvé kell tartoznia, ha nem is a

klasszikus határok lebontásával, mert annak
a realitása nincs meg, de a határok teljes
átjárhatóságával, az emberek szabad
mozgásával, a kettõs állampolgársággal,
azaz, amit a kor megenged, azt meg kell
tenni az elszakított testvérekért. Ezek a
gondolatok fogalmazódtak meg bennünk,
amikor nekivágtunk az útnak.
- Mennyi ideig tartott az út?
- Majdnem két éves munkánk eredménye a
gyûjtés - feleli Marika. - Ahogy az idõnk és
a lehetõségeink engedték, összekötöttük a
nyaralással, de voltak olyan utak is, ame-
lyeket kimondottan erre terveztünk.
- Hány kilométert tettek meg?
- Közel 6 ezer kilométert - veszi vissza a
szót a férj. - Elõször az elsõ nagy útról,
amely tartott: Tapolca-Debrecen-Kárpát-
alja-Felvidék (keleti és középsõ rész)-
Komárom, még percre pontosan készítet-
tem feljegyzést, mikor érkeztünk, mennyi
kilométert tettünk meg, mikor vettük a
földet, aztán egy kicsit körülményessé vált,
de nagyjából kiszámítottuk, így jött ki a
végeredmény. Biztos, hogy meg lehetett
volna tenni azt rövidebben is, de ahogy a
Marika is mondta, volt úgy, hogy a
nyaralást kötöttük össze, de - sajnos - volt
úgy is, hogy csak a rohanás volt.
- Beszélgettetek ottani magyarokkal? Mit
szóltak a gyûjtéshez?
- Elõször az volt az elképzelésünk, hogy
hitelt érdemlõek legyünk, ahonnan hozzuk
a földet, bekopogunk az ottani polgármes-
teri hivatalba, és egy elõre megírt, pecsétes
papírt aláíratunk. Aztán rájöttünk, hogy ez
nem tud mûködni, hiszen volt olyan hely,
ahova éjjel érkeztünk. De azért igyekeztünk
az ott élõ emberekkel beszélgetni. Volt, aki
nagyon kedvezõen fogadta, volt, aki
értetlenkedett, de a többség jólesõ érzéssel
állt hozzá. 
- Van olyan település, ahol már nem is élnek
magyarok - erõsíti meg Marika -, s ha a
szlovák önkormányzathoz bekopogtunk
volna, talán ki is söprûztek volna onnan
bennünket.
- Hogyan tetszik az elkészült Emlékhely?
- A tervezõ - Tihanyi Zoltán - kiválasztása
az én ötletem volt - mondja a férj. - Ismerve
az õ beállítottságát, tudtam, hogy nagy-
szerût fog alkotni. Messzire kerültünk az
eredetileg tervezett Trianon-kereszttõl, de
az, ami létrejött az csodálatos. Nagyszerû a
környezet, és a Székelykapuval egy olyan
együttest alkot a Trianoni Emlékhely, hogy
ennél szebbet még álmodni sem lehet. Most
jártunk - a testvértelepülés meghívásának
eleget téve - a Képviselõ-testülettel Za-
bolán. Oda is vittünk a 64 vármegye föld-
jébõl. A Sepsziszentgyörgyi Múzeumnak,
illetve az Alsócserhátonban lévõ múzeum-

nak is adományoztunk belõle. Meghatottan
köszönték, és máris keresték a méltó helyét.
Az utóbbi igazgatója, Hassman Pál egy fél
órás elõadást is tartott nekünk, ami egy
nagyon tanulságos történelmi órának is
megfelelt, hiszen, mint mondta, nekik nincs
más mentsváruk, mint az anyaország, és ha
az egy kicsit is felmutat, õk már hozzá
tudnak tenni sokkal nagyobbat, és így
tartható az õ életük is ezáltal. Rosszabb a
helyzet Kárpátalján. Elszomorító körül-
ményeket találtunk a gyûjtésünk során.
Délvidéken - a mostani körülményeket
hallva - felerõsödtek a magyarverések, de
talán a kettõs állampolgárság jelenteni fog
valamit. Az uniós csatlakozással pedig a
Felvidék lélegezhet fel.
- Amint hallgatlak benneteket, egyre inkább
az erõsödik meg bennem, hogy ti valójában
küldetést teljesítettetek, zarándokúton jár-
tatok.
- Igen. Talán igazad van. De ez az út nekünk
is nagyon fontos volt, hiszen a mi beállí-
tottságunk olyan, hogy hatalmas lelki
töltõdést adott, de nemcsak nekünk, hanem
bízom benne, hogy azoknak is, akiknek
példát tudunk mutatni arra, hogy lehet
valamit tenni. Elmentünk olyan helyekre,
ahol talán soha nem jártunk volna. Voltak
olyan régi magyar települések, ahol
megígértük, hogy vissza fogunk jönni. Mi
már az utóbbi években úgy tervezzük a
kirándulásainkat, hogy emberek közé,
emberekhez megyünk. Egyrészt beszél-
getéssel, az ottani emberek meglátogatásá-
val töltjük az idõt. Amikor tervezzük egy-
egy ilyen útnak az eljövetelét, már akkor
mondjuk, hogy mennyivel gazdagabban, az
ott élõk üzenetével fogunk majd vissza-
térni.
- Zarándokút volt a magyar föld
gyûjtésének a célja azért is - mondja a
zárszót Marika -, mert a Felvidéken,
Szencen édesanyám õseinek emléke elõtt
tiszteleghettünk, Fiuméban pedig az apai
nagyszüleim éltek, sõt az édesapám ott is
született.    

N. Horváth Erzsébet

Az iraki magyar szerepvállalásról

Hírek röviden

Herényi Károly, az MDF parlamenti
frakciójának vezetõje június 1-jén
Tapolcán tett látogatást.

A magyar katonák iraki szerepvál-
lalásáról szólva a politikus - ismertetve
pártjának állásfoglalását - hangsúlyozta,
hogy az lenne a kormány helyes döntése, ha
minél elõbb hazahívná õket. 

Az örökösödési illetéknek gazdasági
haszna nincs, de annál nagyobb a negatívu-
ma - mondta Herényi Károly-, hiszen az
ingatlanok után egyszer már valaki adózott,
és ugyanakkor lehet, hogy az örököst az
illeték kifizetése súlyos anyagi helyzetbe
sodorhatja. Ezért is javasolja az MDF
ennek az adónemek az eltörlését.

A mai Kárpát-medence a
riporter szemével

Az ünnepi könyvhét alkalmából film-
vetítéssel egybekötött könyvbemutatót
tartott a Városi Könyvtárban Csáky
Zoltán, a DUNA TV szerkesztõ-riportere.

A hagymakupolás honfoglalás címû
kötetben a Trianoni békeszerzõdés aláírásá-
nak körülményeirõl, a Benes-dekrétumokról
és az ortodox egyház erdélyi terjesz-
kedésérõl is olvashatunk írásokat. A riporter
segítségével nemcsak a balti magyarokhoz
jutunk el, de a Kárpátalján élõkhöz is.

Riport készült Nemeskürty Istvánnal és
Orbán Viktorral is.

A trianoni évforduló elõestjén 

A magyar nép kálváriája címmel tartott
krónikás, dalos történelmi rendezvényt
június 3-án a Boldog Özséb Alapítvány a
Városi Mûvelõdési Házban.

A trianoni évforduló elõestjén megjelen-
teket dr. Varga László köszöntötte. Mint
mondta, ezzel az ünnepi összeállítással
nemcsak emlékezni szeretnének, de azt is
megmutatni, hogy Trianon poklából miként
tudott felállni a magyarság, miként tudta
felemelni a fejét.

A magyarság õstörténeti küldetését állí-
totta párhuzamba Krisztus szenvedés-
történetének stációival Szántai Lajos. A
magyarság minden évszázadban és évezred-
ben tudatában volt küldetésének, tiszta
szívvel és becsülettel vállalta - mondta. 

Archaikus imádságot és felnõtteknek
szóló mesét Kóka Rozália mondott. Szabó
Gellért és Kovács Annamária tánca, vala-
mint az Igricek együttes koncertje a magyar
történelem dicsõ és szomorú napjait is
megidézte. 

Programok és rendezvények

A Tapolcai Liberális Klub május 26-án és
június 8-án zártkörû rendezvényeket tartott. 
Az elsõ vendége dr. Szent-Iványi István, az
Országgyûlés EU Integrációs Ügyek
Bizottságának elnöke volt, aki a rendezvény
elõtti sajtótájékoztatón az adók csökken-
tésérõl, a városi környezetvédelemrõl és a
munkaerõ szabad áramlásáról szólt. 

A június 8-ai rendezvényre Dr. Kis Zoltán
államtitkárt hívták meg a szervezõk, aki a
Nemzeti Környezetvédelmi Programról, a
szeletív hulladékgyûjtésrõl, a Balaton
vízminõségérõl és vízszintjérõl is beszélt a
klubfoglalkozást megelõzõ sajtótájékoz-
tatón. 

Bosnyák Andor és Forgó Anikó
Füleki Sándor és Illés Szilvia

Horváth Ádám és Szeitl Krisztina
Kovács Evelin Erzsébet és Kocsis

Szabolcs
Kovács László és Szabó Anikó

Lõrincz Ferenc és Pressing Tímea
Sabján Tamás és Szabó Erika

Simon Gábor és Balogh Boglárka
Szabó István Gergely és Vass Andrea

Szabó Kálmán és Bali Tünde
Török Zoltán Nándor és Albert Renáta

Varga József és Feckel Viktória

Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:

Útközben a Sólyom-család



Az eredetileg szabadtérre tervezett II.
Pünkösdi Dalostalálkozó a rossz idõ
miatt a  Szász Márton Általános
Mûvelõdési Központban került megren-
dezésre május 29-én.

A teltházas rendezvényt Bognár Ferenc,
az intézmény vezetõje nyitotta meg.

A dalostalálkozó a Taliándörögdi
Népdalkör mûsorával kezdõdött, ezt a
Nemesgulácsi Asszonykórus követte.
Harmadikként a Balatonfüredrõl érkezett

Kék-Balaton Népdalkör  lépett színpadra.
Szólistaként adta elõ ismert zeneszámokból
álló slágeregyvelegét Hegyi Gyula, aki -
szájharmonika tudásával - szintén elbûvölte
a hallgatóságot.

A tapolcai Csobánc Népdalkör tagjai
ezúttal is a tõlük megszokott, színvonalas
dalcsokorral kedveskedtek. 

Végezetül Bakos György önkormányzati
képviselõ minden  fellépõ kórusnak emlék-
lapot adott át.                       Dancs István

Könyvtári hírek
- Július elejétõl Magyarország Pontként is
mûködik a Városi Könyvtár és Múzeum.
Sikeres pályázat eredményeként 4 újabb,
ADSL2 Internet-kapcsolattal rendelkezõ
gép áll a látogatók rendelkezésére a
könyvtár nyitvatartási idejében 100.-Ft/óra
térítés ellenében.

- Történelmi olvasótáborokat indított a
könyvtár gyermekrészlege. A két turnusban
közel 60, 6-14 éves korú gyermek kalan-
dozhat a középkorban, felelevenítve a kor
hagyományait és szokásait. 

- Július 1-jén (csütörtökön) könyvtárunk
áramszünet miatt zárva tart. Megértésüket
kérjük.

Meghívó
- A keszthelyi Karmelita Templomban
június 29-én este 7 órakor Antónia
Hevesi karnagy, orgonamûvész vezeté-
sével Izlandi Kórus lép fel. A hang-
versenyen Händel, Wesley, Haydn,
Mozart mûvei szólalnak meg. 

A szobor gipszterve  már elkészült, ami-
kor 1964. március 10-én a szerzõdést
aláírta Csonka  József vb. titkár és
Kocsis András szobrászmûvész. Ma már
megmosolyogjuk, hogy a szobor teljes
költsége mindösszesen 17.495.-Ft volt. 

A szobor- és posztamens-tervet 1964.
május 13-án hagyta jóvá a  Képzõ- és
Iparmûvészeti Lektorátus, majd a frissen
kiöntött, felületkezelt bronzszobrot nyom-
ban Tapolcára szállították. A Hazafias
Népfront és  Batsányi Emlékbizottság,
valamint a Községi Tanács kiterjedt
szervezõmunkával, az ügynek jelentõs
erkölcsi és anyagi támogatottságot
szerezve nagyszabású ünnepségsorozat
keretében kívánta a szobrot  felavatni és
átadni a tapolcaiaknak. Erre az alkalomra
osztrák és  csehszlovák küldöttséget hívtak
és a Kossuth Rádió mellett egyenes
közvetítést adott a bécsi rádió is. 

Az ünnepélyes aktusra 1964. május 17-
én, vasárnap került sor. A reggel 9 órakor
megtartott temetõi koszorúzás  után délelõt-
ti térzene volt a Batsányi parkban a hon-
védség fúvószenekara  közremûködésével.
A szoboravató ünnepély, Marton
Lászlónak, a Batsányi  Emlékbizottság
elnökének megnyitójával vette kezdettét.
Ezután Töreky  László fiatal tanár németül
és magyarul is elszavalta a Gabrlella
emlékkönyvébe 1799. címû verset, majd a
tapolcai iskolák egyesített kórusa,  Bánfai

Magdolna vezénylésével adta elõ Farkas
Ferenc Kossuth-díjas  zeneszerzõ kánonját,
amelyet Batsányi János: Egy jeles hazafi-
hoz címû versére komponált. A szoboravató
beszédet Keresztury Dezsõ mondta.  Ezután
a külföldi küldöttségek üdvözlõ szavai
következtek, melyen pl.  Linz városának
küldöttség-vezetõje meghatott szavakkal
gratulált és  megköszönte a tapolcaiak gesz-
tusát, majd még a szobor megkoszorúzása
elõtt, Baumberg Gabriella: Batsányi János
születésnapjára írt versét  mondta el német
és magyar nyelven Kozma Zsuzsa és Vetsey
Ágnes.  Délután 4 órától a költõházaspár
tiszteletére rendezett emlékünnepségre
került sor a Batsányi Mûvelõdési Otthon-
ban. Ebben a zene és az irodalom  játszotta
a fõszerepet. Marton László Gabriella
életét, helytállását és  munkásságát méltató
beszéde után a Batsányi Irodalmi Színpad
versmondóinak, Vetsey Ágnesnek, Csuba
Évának, Fejes Lajosnak és  Horváth
Gábornak ihletett szavalatai következtek a
két költõ verseibõl.  Beethoven és Mozart
mûvek tolmácsolásával közremûködött a
Batsányi  Mûvelõdési Otthon Zenekara és a
kamarakórus. Az ének- és zenekart
Borsányi Gábor vezényelte. 

Gabriella szobra pedig belesimult a
susogó fûzfalombok közé, és a kedves
tóparti miliõ elválaszthatatlan részévé vált.

Kertész Károly

Március óta fut a mozikban Mel Gibson:
Passió címû filmje a kritikusok fanyal-
gásától  kísérve. Kortünetté válik lassan
ez a fanyalgás.

Nagyon is érthetõ a viszolygás, az  ide-
genkedés. A kétezer év megfényezte Jézus
alakját, jászolának szalmáit aranyszálakkal
népesítette be, ahol pufók angyalok harson-
ákkal hirdetik a diadalmas, gyõztes királyt.
Ebbõl  semmi sem látszik a filmen. De
legalább egy földöntúli mosoly, egy mis-
ztikus, nagyot nézõ  tekintet lenne , amitõl
boldog üdvözült öröm fut végig a halandón,
és tapsolva dicsõítheti gazdag Urát.

Ezzel szemben látunk két órás sikoltást.
Mindenhol köpések, sebek, ficamok, csont-
törések  és vér , sok - sok vér. Így volt? A
Biblia tanúsága szerint így volt.

És nem lehet a nézõnek megnyugvása a
film végén sem. Mert hiába a derengõ fény,
és a  feltámadt Jézus. Kimondatlanul, ködö-
sen kavarog az emberben a gondolat:

Úgy harcolta végig a gyûlölettel szem-
beni harcát, hogy önmaga erõszakos vé-
delmérõl is  lemondott, és nem kíván hall-
gatójától sem kevesebbet.

Milyen különleges erõ az, amely az
ellenséget, a kínzót az áldozat saját szen-
vedése árán  térdepelteti le a bitófa mellett !

Tanítványai szétszaladtak, hörögve só-
hajtott a szégyenfán. Totális sikertelen-
ségnek tûnõ  gyászos világ.

Aztán feltámadásával igazolta az Isten -
írja a Biblia, és tanúsították a tanítványok.
Nagyon szeretnénk életének csak ebben a
dicsõséges mozzanatában részt venni, és
elfelejteni azokat a szavait, amelyek így
szólnak."Aki utánam akar jönni, vegye fel
keresztjét  és úgy kövessen engem"
/Lk.9,23/

Rágalmak köpködései között, bántások
és bánatok között befelé figyelni ama leg-
igazibb  hangra nem könnyû, mert feladatot
ad.

Sok kisisten jön ilyenkor látszat segít-
séget nyújtva: emberek, tárgyak, szenvedé-
lyek akarják  elfeledtetni a kereszthordozás
munkáját.

Pedig ezek mind-mind hamisak. Elham-
vadnak az idõ lángjában, és életünk utolsó
pillanatában úgyis õt látjuk közelegni
felénk. Õt, aki a legfontosabb felmentõ
ítéletet  gyakoroltatta velünk életünkben
mások felé és hozza mindnyájunk tékozló
szívének  halálunk óráján:

“Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekszenek.”                    

Kiss

A zene összetartó ereje

Szólj, síp, szólj!…
Egy tanév ismét elsuhant - vagy döcögött? Évezredek tanító-nevelõ hivatott otthona az

iskola. Mit adott az életre készülõknek? és õk mit vittek magukkal a drága sok
tudáskincsbõl, jótanácsból, példából?

Az iskola nagy terített asztal; magára vessen, aki éhesen áll föl mellõle. Az iskola
bõségszaru; kincsekkel megrakodva távozhatsz onnan. - De naponta meg kell dolgozni
érte: okos idõbeosztással, figyelemmel- fegyelemmel. E kincs el nem rabolható, meg nem
vámolható szellemi érték: tudás. S a tudás hatalom. (Erkölcs nélkül veszedelmes is
lehet!) 

Az iskola jövõnevelõ dajka. Nem mindegy, hogy az ifjúság megfékezett nemes erõ vagy
gátlástalan söpredék; jövõnk békés-nyugalmas építése vagy napjaink rettegett rom-
bolása függ tõle. - Diák, tanító, szülõ, hatóság, média!

Nem mindegy, hogyan töltötte-tölthette! be hivatását az iskola.
Dr. G. T. G.

Minden év május elején vannak a
Batsányi Napok, amikor emlékezünk
városunk jeles szülöttjére. Természetesen
megkoszorúzzuk a volt szülõház helyén
épült ház falán az 1931-ben készült
emléktáblát. A költõrõl a tapolcai
születésû Szánthó Géza festõ- és szob-
rászmûvész készítette a dombormûvet,
de az emlékmû megvalósítása dr. Nagy
Jenõ tanár úr érdeme. 

Az eredeti szülõházat a Kemény-család
megvette és lebonttatta, s helyén 1938-ban
megépíttette a mai emeletes házat, melyre
késõbb elhelyezték az emléktáblát. Néha

szóban, vagy írásban is elkövetik azt a
hibát, hogy ezt nevezik szülõháznak. 

A Batsányiak családi háza a 12. számú
ház helyén állt. Az 1858-as térképen jól lát-
szik, hogy az épület az akkori szokás szerint
az utca tengelyére merõlegesen állt. 

Szerencsére a szülõházról a múlt század
elején készült fénykép, melyet Szigethy
Ödön tanító közölt az 1912-ben megjelent
Zala Vármegyei Almanachban Tapolcáról
írt cikkében. Az épület lényegében olyan
volt akkor is, mint Batsányi születésekor.
Talán csak annyi változás lehetséges, hogy
a nád- vagy zsuppfedeles ház lehetett
korábban, és volt vízlevezetõ csatornája. 

Elemista koromban, a húszas évek végén
rendszeresen a Batsányi utcából a Kisközön
át mentem az iskolába. Ilyenkor gyakran
lenéztem a Kistó partján lévõ nádtetõs
épületre, melyrõl azt tanultam, hogy abban
született a költõ. Dr. Nagy Jenõ Tapolca
településföldrajza címû diplomamunkájá-
nak 49. oldalán van is egy kép errõl az
épületrõl, melynek aláírása: "Ezt tartották
az 1931-ben történt emlékmû leleplezéséig
Bacsányi János költõ szülõházának."

Ez a kis ház a Batsányi-család telkének a

Kistóra nyíló végén, a víz mellett volt,
melyrõl dr. Nagy Jenõ írja a kép fölött:
"Meg kell még említenünk, a Bacsányi-
családnak a hasonnevû utcában lévõ mûhe-
lyét, amely teljesen eredeti állapotban van."

Amikor a hatvanas évek elején kialakítot-
ták a sétányt, a romos épületet lebontották,
és emlékül csak az alapot hagyták meg, egy
kis táblával jelezve annak korabeli szerepét.
Ma virágok vannak az alapfalak között. 

Tóth József

Batsányi János szülõháza
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KULTÚRA

Batsányiné Baumberg Gabriella tapolcai
szobrának krónikája (II. rész)

Füveskönyvem lapjai 5.
"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek."

/Jézus kínzóit  felmentõ szavai a keresztfán./

Batsányi János szülõháza

Ezt tartották az 1931-ben történt
emlékmû leleplezéséig Batsányi
János költõ szülõházának
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OLVASÓI LEVELEK

A hónap kérdése

Hol töltik a nyári szabad-
ságukat?

- A Gyõr-Moson-Sopron
megyében található festõi  szép-
ségû Lipóton fogjuk eltölteni a
pihenésre szánt napokat július
közepétõl.  Hangulatos tábori kö-
rülmények és kedves, ismerõs
családok vonzanak, ezért is va-
gyunk  visszajáró vendégek már
évek óta.

KÉRDÉSEK TERE

- A tapolcai öregfiúk labdarúgó-

csapata minden nyáron tervez  egy

egyhetes pihenést. Idén, június utol-

só napjaiban Horvátországban fog-

juk kipihenni  az eddigi fáradal-

makat, a csapat többi tagjával,

illetve a hozzátartozóinkkal.

- Egy olaszországi kempingbe
készülünk a nyár végén. A férjem
munkahelye biztosit évek óta egy
jól felszerelt lakókocsit, amelyet
közvetlen a  tengerpartra telepíte-
nek. Külön öröm mindnyájunk-
nak, hogy háromgenerációs
nyaralás lesz. Fantasztikus érzés
egy héten át élvezni a tenger min-
den szépségét.

Budainé Somodi Etelka Mogyorósi Tibor Szép Zoltánné

(DI)

Az Új Tapolcai Újság 2004. májusi
számában megjelent egy tudósítás
Gyurcsány Ferenc sajtótájékoztatójáról,
amibõl megtudtam, hogy április 30-án
közéleti fórumot tartott Tapolcán.  Ez
azonban nem lehetett közéleti fórum,
mint ahogy írják, mivel a "köz" nem lett
értesítve.  Nem láttam plakátot, sehol
nem hirdették meg ezt az úgynevezett
fórumot, és egy fecni sem  díszelgett a
Mûvelõdési Központ hirdetõtábláján.

Féltették a híres vendéget az egyszerû
ember kérdéseitõl? Vajon kivel közéleti
fórumozott  akkor a miniszter? Pár kivá-
lasztott emberrel? Vagy a megyei , a helyi
sajtóval és a televízióval a sajtótájékoz-
tatón? Akkor miért lenne ennek a találkozó-
nak "közéleti fórum" a  neve?

Elharapózott városunkban, hogy
zártkörû, vagy titokban tartott ren-

dezvényekre eljön  kormánypárti miniszter,
államtitkár, politikus, és a nyilvánosságot, a
népet, nem engedik a  szervezõk hozzá,
csak a média mikrofonját.

Természetesen lehet mindenkinek a
demokráciában zártkörû rendezvényeket
szervezni, de  akkor mi végre kell ezt reklá-
moztatni a sajtóval és a televízióval, s fõleg
miért kell utólag a  fenti rendezvényt így
megnevezni a sajtó elõtt? 

Minden, a nyilvánosságot csak sajtótájé-
koztatóként igénylõ szervezésnek aján-
lanám, hogy döntsék el, mit akarnak.
Látszatnyilvánosságot szeretnének média-
segítséggel, vagy valódi, nyilvános
találkozásokat,  valódi, akár kényelmetlen
kérdéseket feltevõ, disputára kész érdek-
lõdõkkel?

Horváth Ernõ

46 év távollét után költöztem haza
szülõföldemre, Tapolcára. Mindig  visz-
szavágyódtam. Így került kezembe az Új
Tapolcai Újság. Köszönöm Tóth Józsefné
írását, amelynek a címe Ne a holtat sírassá-
tok. Majd, elolvasva a a HÓNAP
KÉRDÉSÉT - Ön milyen helyi értéket vinne
az Európai  Unióba?! - feltörtek bennem az
emlékek.  

Emberi szeretet
Tapolcán jártam polgáriba. Padtársam volt

egy ideig egy vöröshajú, vastag  fonatú fehér-
bõrû szép kislány. Rosenberg Verának hívták.
Mindig nagyon sokat  gondoltam rá, mert
nagyon szerettem.

Egyik reggel bejött az iskolába. Sárga csil-
lag volt a kabátjára tûzve. Mondtam  neki:
Vera nekem is kellene, ha ez a divat. 12
évesen mit tudtam akkor, hogy mi  van. Csak
azt, hogy háború. Vera mondta: Ili, neked nem

lehet, mert te katolikus  vagy, csak a zsidók-
nak kell ezt hordani, majd adok neked valamit
helyette.  Elhívott magával. A Fõ utcán, a
Vasudvar mellett volt kézimunka-üzletük.
Kaptam tõle egy falvédõt; három angyal tar-
tott egy rózsakoszorút. - Rószaszín-kék-piros-
fehér hímzõ fonalat adok hozzá - mondta -, az
angyaloknak a ruháját rózsaszín-kék  fonallal,
a rózsakoszorút piros-zöld fonallal hímezd ki.

Rongyosra mostam a kihímzett falvédõt,
nagyon szerettem, mert rá emlékeztetett.
Késõbb azzal vigasztalódtam, hogy ha a
Grósz Ella Ausztráliából hazajött, akkor talán
a Veráék is élnek.

A Tapolcai füzetek 13. számából tudtam
meg - melyet Tóth József írt és a szomszédék
adták nekem -, hogy a Vera gázkamrában halt
meg. Nagyon sírtam,  soha nem felejtem el.
Mit vétett õ?

Németh Lajosné Fehér Ilona

Többéves hagyománya van annak, hogy
a Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete és az Iparoskör - felváltva -
májusfát állít egymásnak. 

A Szent György-hegyi tájházban megtar-
tott májusfa-kitáncolásra közel hatvanan
gyûltek össze. A baráti beszélgetések mel-
lett jutott idõ a táncra és az "énekórára" is.
A jó borokról a szõlõsgazda-tagok, a finom
pörköltrõl Labovszky Imre gondoskodott. A
talpalávalót Varga Árpád egyszemélyes
"zenekara" húzta.

Nyilvános zártság? Titkos nyilvánosság? Tisztelt Szerkesztõség!

A májusfát ki is
kellett táncolni

Nyugdíjasok a Hubertusban Bécsben a borvidék borai

Köszönet az önzetlen segítségért

Tájékoztató
Tapolca Város Néptánc Mozgalmáért
Közhasznú Alapítvány közhasznúsági
jelentése 2003. évre vonatkozóan.

1. Költségvetési támogatás nem volt.
2. Vagyon felhasználása, vagyonvesztés
nem volt.
3. Cél szerinti juttatások nem történtek.

A Közhasznúsági jelentést a Közgyûlés
megtárgyalta, és egyhangú szavazással azt
elfogadta.

Tisztelettel:
a Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma

Tokaj és Villány mellett a Badacsonyi
Borvidéknek is lehetõsége nyílt arra,
hogy bemutatkozzon az osztrák fõváros-
ban. 

Mint a küldöttséget vezetõ Császár
László alpolgármestertõl megtudtuk, egy
olyan könyvbemutatóra kaptak meghívást,
amely Magyarország gasztronómiai ér-
tékeit szedi csokorba útikönyv formájában.
A borvidék borait a Vinum Vulcanum
Borlovagrend tagjai kínálták a magyar
borokra kíváncsi érdeklõdõknek. A Szent
György-hegyi szürkebarát és a badacsonyi
olaszrizling mellett felsorakozó - a
Borbély-családi pincészetbõl kikerült -
kéknyelû is nagy sikert aratott.

A Trianoni Emlékhely nagyrészt
közadakozásból épült. Ács János pol-
gármester a június 4-ei gyászünnepen
köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
bármi módon hozzájárultak ahhoz,
hogy ez az örök mementó elkészülhetett.

Bakos György, Tapolca-Diszel; Bíró
László, Tapolca; Búzás Gyula, Tapolca;
Darvalics László, Tapolca; Dr. Imre
László, Tapolca; Dr. Szabóné Grasseri
Judit, Budapest; Éder Ferenc, Tapolca;
Farkas György; FIDESZ - MPSZ, Tapolca;
Geiszler Ferenc; Geiszler Ferenc, Tapolca;
Geiszler Krisztina, Tapolca;  Halápi

József, Tapolca;  Horváth Gyula,
Káptalantóti; Horváth Sándor, Tapolca;
Kerekes László;  Lasztovicza Jenõ,
Tapolca; Lovász Ernõ, Tapolca; Németh
Károlyné;  Nyárondi Lajos; Oltárczy
Gyula, Tapolca; Parapatics, Ágoston csalá-
dok, Tapolca; Rosta Dénes, Tapolca;
Sabján Ernõ, Tapolca; Szebelédi Ferencné;
Szeghalmi Béláné; Tóth László,
Keszthely; Vers Róbert, Tapolca

Bicsérdi Csaba, Tapolca; BIO-GEN
Kft., Tapolca;  CS és L Kft., Tapolca;
Csizmadia József, Tapolca; GEONÍVÓ
Kft., Tapolca; Hideg Anikó, Tapolca;

Horváth Magdolna és Erdõs Lajos,
Tapolca; Ilonka Bernát kõfaragó,
Dunaharaszti; Kardos Károly, Tapolca;
Kollár László, Tapolca; LACUNA Kft.,
Sümeg; MÁV Kertészet, Badacsony-tör-
demic; Mayer István, Kõvágóörs; MEGA
Kkt., Tapolca; Oltárczy Gyula, Tapolca;
OTTO Kft., Tapolca; Pintér Ferenc,
Tapolca; Sipos Csaba, Tapolca;   STIM-
MEL, Tapolca; STRABAG Rt.,
Gyõrújfalu; Szabó Dezsõ, Tapolca; Sz-L
Bau Kft, Tapolca; Takács Lajos, Tapolca;
TECHNOGÁZ-SZER Kft.; Tihanyi
Zoltán, Tapolca; UNIZOLA Kft., Tapolca

A Tapolca Városi Nyugdíjasok Érdek-
védelmi Egyesülete június 5-én ismét
megtartotta a hagyományos nagyszülõ-
unokák majálisát. 

A felhõs-esõs idõ sem tartotta itthon a
szórakozni, baráti beszélgetésre vágyókat.
Szép számmal voltak jelen a környezõ
községek apraja-nagyjai a Hubertus-park-
ban.

Ha a napot nem is tudtuk elõcsalogatni, a
Gyulakeszi Nyugdíjasok vidám népdalai,
tréfás jelenete fényt varázsoltak a szívekbe. 

A sportvetélkedõben, a rajzversenyen
elért eredményeket értékes ajándékokkal
jutalmazta a zsûri.

A szponzorok által összegyûlt tombo-
latárgyak nagy örömet szereztek a szeren-
csés nyerteseknek.

A mozgás, a  jó erdei levegõ, a vetél-
kedõk után jólesett a finom ebéd.

Az Egyesület közleményei:
- A 3. negyedévi autóbusz bérletek

árusítása július 5-én 9-12-ig lesz.
- A fenti délelõttön kérjük a jelent-

kezéseket a Zalaegerszegi Színház bérletes
elõadásaira. A 3 elõadás díja: 2200 Ft.
Program: Komédia a sötétben; Régimódi
történet; Bob herceg.

Jávori Lászlóné



A Babatalálkozó résztvevõit dr. Ézsely
Ferenc intézményvezetõ köszöntötte,
majd a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
tanulói adtak kedves hangulatú mûsort a
vendégek tiszteletére.

A Körmendrõl érkezett Kocsis István és
párja, Anita boldogan mutat az ikerbaba-
kocsiban elégedetten nézegelõdõ gyer-
mekeikre. - Amikor megtudtuk, hogy ter-
mészetes úton nem sikerülhet a gyer-
mekáldás, rögtön ide jöttünk az intézetbe. A
beültetés elsõre sikerült. Nagyon örülök a
babáknak.

Böjte Zoltánék büszkén mutatják a már
"nagylánya" cseperedett, szõke hajú Erikát.
A Csíkszeredáról érkezett házaspárral és
kislányukkal, már a tavalyi Babatalálkozón
megismerkedtem. Most együtt örülünk a
vidáman futkározó, és mindenkivel barátsá-
gos csöppségnek.

- Nagyon örülök, hogy ennyien összejöt-
tek - mondja a családokkal ismerkedõ Ács
János polgármester. - Nagyszerû dolog,
hogy városunkban egy olyan intézet van,

amely ennek a nemzetnek minden évben
több száz ifjú magyar gyereket tud adni
határokon innen és határokon túl. Kérem
Isten áldását az orvosokra, a szülõkre, hogy
segítsék világra a jövõ generációját, és
neveljék a jövõ magyarságát!

- Meggyõzõdésem, hogy ez az intézet
örökre megmarad - hangsúlyozza dr. Ézsely
Ferenc -, nemcsak a földrajzi elhe-
lyezkedése ad erre lehetõséget, de az itt
folyó szakmai munka is erre predesztinálja.
Ez a találkozó a harmadik a sorban, de
valójában ötödik éve, hogy megszületett az
intézmény létrejöttének gondolata. 

- Egy helybéli orvos-nagypapával is
találkoztam itt. Milyen érzés a kolléga
családján segíti?

- Több orvos családban is van gyer-
mekünk. Nagy élmény és nagy felelõsség,
más velük a kapcsolatunk. Az abszolút
bizalom jele, hogy többségük - bár Pest
vagy Pécs közelében él - mégis hozzánk jött
segítségért.

NHE

Ez az intézmény örökre megmarad

Sokan megcsodálták a Trianoni Emlék-
helyet már az építés folyamatában is.
Szépsége és a messze hangzó harangszó
az avatás után újabb és újabb híveket
szerzett Tihanyi Zoltán építésznek, a ter-
vezõnek. Azt, hogy milyen gondolatiságot
kívánt közvetíteni az emlékmûvel, azt Õ
mondta el nekünk.
- Tapolca sok-sok lakosának a gondolatát
gyúrtam össze ebben az emlékmûben.
Egyetlen egy kötöttségem volt, hogy
valamilyen vizes építményt kell elhelyez-
nem. Nehéznek tûnt a feladat, de sikerült
megoldani. Ezért is van a táblán a bibliai
felirat: Boldogok, akik éhezik és szomjúhoz-
zák az igazságot. Így sikerült a vízzel
összekapcsolni egy olyan dolgot, ami tulaj-
donképpen nem róla szól.
- Mit szimbolizál az emlékmû?
- Két gondolatot kívántam kifejezni ezzel
az építménnyel: az egységet és az igazsá-
got. Ez a két gondolat gyakorlatilag
ugyanaz. Az egy az egész, az egész, az igaz.
Ezt próbáltam megjeleníteni a népköl-

tészetbõl vett elemekkel.
- Miként?
- Az egésznek a jele mindig a kör. Ez három
szinten jelenik meg az emlékmûben.
Egyszer a földön, alaprajzként, ez az alsó
szint, az alsó világ, a népmesékbõl ismert.
A középsõ, a szökõkút-rész, a csobogó,
mely szintén kör alakú, a torony csúcsán
pedig az országalma, azaz egy gömb van.
Ennek tetején helyezkedik el a kettõs
kereszt, ami a magyar rovásírásban egyet
jelent. Ha az egész gondolatiságot más
megvilágításba helyezzük, akkor ez az igaz-
zal egyenlõ. A föliratban is háromszor
jelenik meg az igazság: Boldogok, akik
éhezik és szomjúhozzák az igazságot;
Igazságot Magyarországnak! és a Hiszek
egy isteni örök igazságban. Három a ma-
gyar igazság. A négy szelvénynek megint
csak felülnézetbõl van jelentõsége, hiszen
felülnézetben gyakorlatilag megegyezik a
szent koronával, a keresztpántok, a két út,
négy kijárattal, és mindezt a kör foglalja
magába. Közte adódott lehetõség a virágá-

gyások elhelyezésére. Természetesen azért
van a 64 vármegye földje kör alakban,  mert
egy, osztatlan országot jelent maga az
emlékmû is. Más oldalról megközelítve, az
õselemekkel dolgoztam. A vizet nem kell
magyarázni, a csobogó erre utal. A tûz a
torony, hiszen nemcsak az öntéstechnikával
kapcsolódik a tûzhöz, hanem a torony a tûz-
jelzés eszköze is. A föld eleme meg a kõ, a
levegõ pedig átjárja ezt a kettõs, nem zárt
építményt. Ennek a négy õselemnek az
összessége megint csak az az egység, amit
megjelenít az ország. Az ország egy és
egész. Hiába próbálták politikai hatalmak
határokkal szétszabdalni.
- Fantasztikusan szép a kõ is.
- Amikor elõször találkoztam a kõfaragóval,
ránézett a tarsolyomra, a második mon-
datában elsorolta 4 gyermekének a nevét,
majd én az én 4 gyerekemét, már tudtuk,
hogy ebbõl a kõbõl és mindenképpen õ
fogja elkészíteni az emlékmûvet.
Adományként, önköltségi áron vállalva. 
- És mi van a tarsolyában?

- Okos eszesség és jóra való menendõség.
- Az ünnepségen Ön szólaltatta meg a
harangot. Az elkövetkezendõkben automati-
ka mûködteti-e, vagy továbbra is kézivezér-
lésû lesz?
- Bár annak idején, gyerekkoromban két
haranggal is megtanultam harangozni, de
most csak ideiglenesen harangozok én.
Ennek az az oka, hogy az automatikát
készítõ órásmester nem olyan fel-
függesztésre számított, mint amilyent a
harangöntõ készített. Így aztán újat kell
készítenie. Amíg ez nem készül el, addig
minden délben és délután fél 5-kor, a
Trianoni békeszerzõdés aláírásának idõ-
pontjában én húzom meg a harangot.

N. Horváth Erzsébet
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MAGAZIN

SZABADIDÕ

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes:
1. Boszússá válik.
15. A színkép látható hét színe közül
valamelyik.
16. A görög mondában a z Égei-tengernek
névadó hõse.
17. Lyukas zsák!
18. Nem fõrangú birtokosok, értelmiségiek
címének rövidítése.
19. Egyik becézett szülõ.
20. Csendes delta!
21. E közelebbit.
22. Magyar férfinév.
24. Ott az elején!
25. Római kettõ.
26. Kiütés, kiejteve.
27. Tetorta része!
28. Valamiben nem szakképzett, nem telje-
sen hozzáértõ.
33. A magasztalás vége!
34. Valami alá üreget ásó.
35. Szanaszét. 
39. Germán, rövidebben.
41. Kutyalak.
42. Fekhely.
44. A dédelgetés vége!
46. Nyomdai kifezejés, .... nyomás.
48. S. M.!
49. Eszén ....... felül segített, önzetlenül állt
a dolgokhoz.
50. Nem valódi.
51. Angol tagadás.
52. A mérkõzés többnyire javarészét a

kispadon tölti. 
56. M.L!
57. A dicséret része!
58. Az elõzõ fordítottja.
59. Jelfogó. (+’)
60. Nem hisz el, vitat valamit.
62. Dátumrag. 
64. A száj körvonalának kihúzására való
hegyes, kemény rúzs.
Függõleges:
1. Cserépedényeket készítõ kézmûves.
2. Kiejtve, németül Elzász.
3. Tejcukor.
4. Fõvárosunk, röviden.
5. Húsvét, németül.
6. Nõ és férfi közötti féltékenység.
7. Nagyon éles sikoltás.
8. A cink vegyjele.
9. A Nap égetõ hatása elleni szer.
10. Egy bizonyos összeget, papíron, a
részére engedélyezi.
11. ...-móg.
12. Az a mûvelet, amikor az író a saját
mûvét aláírásával ajánlja.
13. A római õszmondában Aeneas fia.
14. Kését, de némán!
23. Nagyon piszkos.
29. Vajon kellek neki? párosan!
30. Magyar festõ és írónõ, Beatrix (1889).
Táj és csendélet képeket festett.
32. Minden kakas ... a maga szemétdomb-
ján.
36. Aszámtógép elengedhetetlen kellékével.

37. A faló “otthona”.
38. Ha az eltûnt személy jelentkezik, akkor
ezt ad magáról.
40. Talán. 
43. Germánium, nitrogén, oxigén vegyjelei,
és a sugár betûjele.
45. Stábot, idegen szóval. (csapatot)
47. Fanyél, páratlanul.
48. Elé rakja az igazoló iratot.
50. Kötõszó.
53. Még az elején kreáló!
54. Mint a függõleges 50, és római 50 és
100.
55. Sporthajó.
61. A régi c betû.
63. E napon.
65. Japán gépkocsik betûjele.
66. Spanyol gépkocsik betûjele.

Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!

Az májusi helyes megfejtés: Vízsz.: 28.
Elmenekül, 49. Nyereggel, 71. Tortazselé
Függ.: 2. Önkormányzat, 6. Fogamzás-
gátlás, 40. Robogna.

Nyertesünk: Bóta Károlyné, 8300 Tapolca,
Egry J. u. 5/B 1/2.

A könyvjutalmat a Fõtéri  Könyvesbolt
ajánlotta fel. A nyeremény személyesen
ott átvehetõ.
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Két gondolatot kívántam kifejezni az építménnyel: az egységet és az igazságot

Erdõ-sirató
Meghalt az erdõ a Bakonyban. A lombta-

lan, csontváz ágakon még szõrös hernyók
pusztító tömege mászik felfelé, zöldet talál-
ni, hogy gyilkos életét meghosszabbíthassa.
A friss zöld levél azonban már sehol, az
éhes tömeg bûzös masszaként hullik
dögölve a földre és halmozódik a holt fák
tövében. A belõle áradó dögbûz émelyítõ,
menekül elõle ember és állat. Nincs
madárdal, nincsenek erdei emlõsök. Nincs
õz, szarvas, sõt disznónyomot sem látni.

A források vizén hernyóréteg úszik, a
pókhálókon, mint az akasztottak, fennakadt
hernyók vonaglanak. A magasles korlátján,
a puska csövén, a csizmaszáron, a nadrág
élén, a fejfedõn, mindenütt a barna sereg
tekereg, araszol, hullámzik. Nincs talpalat-
nyi zöld, csak a fenyvesek foltjai. A "többi
néma csend."

Nem hittem, amikor vadászbarátom,
Somogyi József majdnem sírva beszólt a
telefonba, ne menj Gyula bácsi fel az
erdõbe, mert nincs már erdõ. Amikor mégis
átvágtam a tölgyes szálerdõn, a tökéletes
pusztítás képe összetört. Negyven évig jár-
tam ösvényeit, bújtam sûrûségeit, ittam for-
rásai vizét, úgy szerettem, mint második
otthonomat. Évekig gyászoltam elvesztését,
most halálát siratom. Ez mindennél
szörnyûbb! Lesz vajon ebbõl feltámadás? 

Dr. Sáry Gyula

A tapolcai Kóczián Viktória kedves
mosolyú, szerény lány. Beszélgetésünk
során azonban kiderült, hogy olyan
területen kezdett tevékenykedni, amely
hazánkban még lefedetlen.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi
Fõiskola Kar Zalaegerszegi Képzési
Központjának II. éves gyógytornász hall-
gatója a tanárnõjével együtt jutott arra az
elhatározásra, hogy az embereken bevált
módszereket a beteg és magatehetetlen
kutyákon is alkalmazzák. A zalaegerszegi
állatmenhelyen talált kis   tacskó hálásan
mondaná el nekünk - ha tudna beszélni -,
hogy gerincsérve miatt csak az elsõ két lábán
tudott közlekedni, miközben a hátsó kettõ a
levegõben volt. Talán azt is elmondaná, hogy
amikor Viktóriáék rátaláltak, már nem is
akart élni. Nem evett, félre húzódott és nagy
fájdalom közepette várta a megváltó halált.
A kitartó türelemnek, a gyengéd, simogató
szavaknak és a szakértelemnek köszön-
hetõen, ma már három lábon tud járni. Maci,
mert így hívják a kis kutyát nagyon boldog.
Egy-egy kéznyalintás, farokcsóválás és nem
utolsósorban a hálás kutyatekintet is ennek a
bizonyítéka.                                        NHE

Felelõsek vagyunk értük is



Egészségnapra hívott minden érdeklõdõt
az Arany Híd Alapítvány 2004.  június 5-
én, a Városi Mûvelõdési Központba.
Délelõtt 14 órától több program közül
válogatathattak .  

Az aulába érkezõket Cser Zoltán, az
alapítvány kuratóriumának elnöke fogadta. 

Kérdésünkre válaszolva elmondta, céljuk,
hogy minden ember ismerje meg önmagát,
találja meg lelki egyensúlyát, és próbáljon
elszakadni a túlságosan materialista gondo-
lkodásmódtól. Ebben nyújthatnak hathatós
segítséget a természetgyógyászattal  foglal-
kozók. Az érdeklõdõket ezoterikával kap-
csolatos szakirodalom és hanghordozók
széles palettája várta.

Eközben Jeszenszki István "Gyógyító
hangok" címû CD-jének zenei anyagával is
megismerkedhettek.

A legtöbben Putnoki Tibort, és "Szeretet
fénye" alapítványának tagjait keresték fel,
akik kéz-, hát- és talpmasszázsban
részesítették az igénylõket. Volt, aki három-
szor is  igénybe vette a szolgáltatást, így
szinte teljesen felfrissülve távozhatott.

Sokan keresték fel Juhász Márta grafoló-
gust, bioenergetikust és reflexológust, aki
aurafotó alapján elemezte ki az illetõ
személy jellemét, tulajdoságait, és válaszolt
a  témával kapcsolatban felmerülõ kérdé-
sekre.

Berczik Zsuzsanna kineziológus, reiki

mester és választerapeuta valamint Németh
Gyöngyi lélekgyógyász is örömmel fogadta
mindazon látogatókat, akik kíváncsiságból,
esetleg pszichés jellegû panaszokkal ke-
resték fel õket, de a tapolcai energiások is
kérésre szívesen közvetítették humán
energiájukat.

A szervezõk gondoskodtak a mûvészetek
kedvelõirõl is, egy külön teremben kapott
helyet Szép Norbert lenyûgözõ fest-
ményeinek kiállítása.

Délután Uza Gitta, a "Tét a Lét" Beteg-
ségmegelõzõ Alapítvány vezetõje tartott
elõadást az általa kifejlesztett gyógyító
eljárásról.

Dancs István

Sporteredmény

Sakk - remek évadzárás
Az NB I/B-és csapat a 3. helyen végzett

az NB II-ben kiírt osztályozón pedig
bravúros kettõs gyõzelemmel jutott túl a
Tapolca VSE junior csapata, melyben 8
általános és középiskolás játszik. 

Labdarúgás - minden jó, ha a vége jó
Az NB III. Bakony-csoportjában játszó

tapolcai csapat az utolsó fordulóban Csáki
két góljával 2:1-re nyert az egész bajnoki
szezonban csupán három mérkõzést veszítõ
Gyírmót csapata ellen. A csapat így 63
ponttal a harmadik helyen végzett.

Vívás - országos, meghívásos gyer-
mek párbajtõr verseny Tapolca

Eredmények: 
Lányok:
1. Szabó Laura Honvéd LNX Bp.
Kutasi Alíz és Rózner Ramóna az 5, 6.

helyen végeztek. 
Fiúk:
1. Jenei Olivér UTE Bp.
2. Nagy Adrián Balaton Isover Tapolca
3. Csák Dániel Balaton Isover Tapolca
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Helyesbítés 
Az Új Tapolcai Újság májusi számában
a Dobogó legfelsõ fokán címû cikkbe
téves adat jelent meg. Helyesen így
hangzik: A csapatok edzõi: Borosné
Eitner Kinga, Farkas Zoltán, Sohár
László és Szalay Gyöngyi.

A Szász Márton ÁMK
tanulóinak sportsikerei

Szász Márton ÁMK tanulói a június
16-20-ig tartó Nemzetközi Atlétikai
Versenyen Debrecenben az alábbi
eredményeket érték el:

Regõs Beatrix: súlylökés: I. hely; 100
m-es síkfutás: III. hely; Süle Mária 200
m-es síkfutás II. hely; 400 m-es síkfutás
III. hely
Országos Atlétikai Bajnokság
Debrecen 2004. 06 16-20-ig:

Baráth Péter 400 m-es síkfutás: I.
hely; Baráth Gyõzõ 400 m-es síkfutás:
III. hely; Horváth Ferenc 200 m-es sík-
futás: I. hely; Kolompár Péter 100 m-es
síkfutás: I. hely; 200 m-es síkfutás: II.
hely; Vizeli Ildikó súlylökés: II: hely;
Kiss tibor 400 x 100 m-es váltó I. hely;
Baráth Péter 400 x 100 m-es váltó I.
hely; Kolompár Péter 400 x 100 m-es
váltó I. hely

SPORT

Új rovatot indítunk azzal a szándékkal,
hogy Tapolca régi  sportolóit, sport-
vezetõit kérdezzük jelenlegi életükrõl,
munkájukról, mindennapjukról. 

Oklevelek, serlegek és kitüntetések a
szobában mindenütt, amerre nézek. 

Rend, tisztaság és finom illatok fogad-
nak, amikor a megbeszélt idõpontban ajtót
nyit. 

83 éves, 4 éve egyedül él, és mindent
maga csinál. Sajnos, állandó ápolásra szo-
rulok - mondja - nagyon fájnak a lábaim.
Már a pályára sem tudok kijárni. Keveset
mozgok, ebéd után pihenek, olvasgatok, és
nagyon sok rejtvényt fejtek. 

És mesél. Cseh Feri bácsi, aki 40 évig
volt elõször a TIAC, majd a BAUXIT lab-
darúgó szakosztályának utánpótlás szak-
ágvezetõje. Mindenre és mindenkire
szívesen emlékezik vissza. A TIAC-nál
Barta bácsira, aki kezdetben segítette. A
TIAC-hoz mindig hûséges két Szõczére és
a Marton fivérekre. Murai Antalra és a
fiára, aki magassága révén kiváló hátvéd
volt. De sorolhatnám a többieket is. A
Bauxitnál eltöltött 20 év alatt a fiatalok 4
generációját nevelte tisztességre és
fegyelemre, ha kellett, járta az iskolákat, és
érdeklõdött a fiatalok tanulmányai iránt is.

Így Blasko-
vics Gábor,
Tulok Ernõ,
Kiss Zsolt, és
Magyar Ist-
ván edzõkkel
d o l g o z o t t
együtt, akik
nagyon a szí-
véhez nõttek.
A fiatalok kö-
zül Tóth Bé-
lát, a 2 Berta
fiút és Huszti

Szabolcsot említi elsõnek. A kis Huszti
gyereket, akit õ igazolt Gógánfáról a
Bauxithoz, s aki innen jutott a Fradiba és
most már a magyar válogatottba.  

Bízik Istenben, és azt mondja, reméli,
hogy még nem mostanában lesz a végelszá-
molás… Addig is totózik (sokszor nyer
kisebb-nagyobb összegeket) és nagyon örül
nagy családja boldogságának. 

Mi pedig szívbõl kívánjuk, hogy élete
minden napja boldog, békés és kiegyensú-
lyozott legyen. Erõt, egészséget kívánunk
Feri bácsinak, hogy még sokáig köztünk
maradhasson. 

K. Lelkes Katalin

Mi van vele-hogy él most

Befejezõdött a kézilabda-bajnokság. A
tapolcai NB/II-es nõi csapat 8 ponttal a
9. helyen végzett. A csapat nagy vissza-
térõje Csériné Szõcze Rita, aki 5 év
kihagyás után az utolsó két fordulóban
játszott újra bajnoki mérkõzésen. Most
két kisgyermek boldog édesanyjaként
(Soma 4, Bence 1 éves) örömmel mesél
pályafutásáról. 

Már az általános iskolában kezdõdött,
ahol hamar kiemelkedett az atlétika- és
kézilabda sportágakban társai közül. A
gimnáziumban a megyei diákolimpiai
versenyek aktív résztvevõje és eredményes
szereplõje volt. Innen eredményes út
vezetett a szombathelyi tanárképzõ fõisko-
la testnevelés szakára, amit sajnos, egy
komoly sérülés miatt másodévben be kel-
lett fejeznie. 

1994-ben, amikor meghallotta, hogy nõi
kézilabdacsapat alakult a városban, elsõ-
ként jelentkezett játékra, és eddig legjobbja
volt az akkor megyei és késõbb NB/II-es
csapatnak. Késõbb a család lett életében a
fõszereplõ, megszülettek gyermekei, majd
2003 decemberében úgy gondolta, hogy
újra nekivág a felkészülésnek, mert játszani
szeretne. Fogyott 14 kilót, és készült a nagy
visszatérésre. Az elsõ játéklehetõséget
Celldömölkön kapta edzõjétõl. Azt mondja,
csak addig izgult, de nagyon, míg a pályára
nem lépett. Ott újfent érezte azt a kellemes
jó érzést, amit csak a játék ritmusa, a
küzdelmek adnak és verseny közben
érezhet az ember. - Ez olyan jó - mondja, és
széles jólesõ mosoly jelenik meg az arcán.
Látszik rajta, hogy boldog és megelégedett
EMBER. Így, csupa nagy betûvel.

K. Lelkes Katalin

Szõcze Rita

A test és lélek harmóniája  

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

Két fiatalember, Földi Bálint és Keszler
Dávid, a Batsányi János Gimnázium tanulói.
A közelmúltban a magyar válogatott tag-
jaiként a Junior Vívó Világbajnokságon vet-
tek részt. 

- Hogy kezdõdött a pályafutásotok?
- FB: Amikor elsõ osztályos koromban a

régi TIAC pályára levitt az anyukám a
vívóterembe, Baksai Antal csoportjába
kerültem. Aztán kimaradt két év, és újra
elkezdtem, mert mindez hiányzott.

- KD: A testvéremet vitték el a szüleim
vívni, én meg nagycsoportos óvodásként ott
ragadtam a teremben, és szintén Baksai
Antal csoportjába kerültem. 

- Mikor versenyeztetek elõször?
- FB: 7-8. osztályos koromban az újonc és

serdülõ versenyeken indultam. Élveztem a
versenyek hangulatát és izgalmát. És az sem
volt rossz, hogy már akkor is az elsõ 8
között végeztem.

- KD: Én is a korosztályos versenyeken
indultam elõször, és jó volt a gyõztes csapat
tagja lenni.

- Hogy emlékeztek az elsõ külföldi

versenyetekre?
- FB: Mödlingben voltunk. Erõs

nemzetközi mezõny gyûlt össze. Meg-
illetõdöttek voltunk, de minden nagyon jó
volt. Az utazás, a verseny, az idegen arcok,
és az sem számított, hogy hányadikak
leszünk.

- Mikor lettetek elõször válogatottak?
- FB: 2002-ben Antalyaban a Kadett

Világbajnokságon indultam elõször váloga-
tott versenyen. Egy álom még mindig, nagy
dolog volt, amit sosem fogok elfelejteni.

- KD: 2003-ban A Kadett Világbajnok-
ságon egyéniben 6. lettem. 2004. január-
jában az Európai Bajnokságon pedig csapat-
ban 4. Soha rosszabb bemutatkozást nem
kívánok senkinek. A melegítõ az ország
képviselete, a válogatottság minden sportoló
álma. Nekem ez már megadatott, és nagyon
büszke vagyok, hogy elmondhatom mindezt
magamról.

- Hogyan tovább?
- FB: Idén érettségizem, tanulni Pestre

megyek. De továbbra is a Balaton
Vívóklubban fogok vívni. Ragaszkodom a
gyökereimhez és az edzõmhöz, aki jelenleg
Sohár László. Bár szinte mindent Baksai
Józsefnek, a második edzõmnek köszön-
hetek.

- KD: Én még csak a 11. osztályt végez-

tem el. Folytatom a vívást Borosné Eitner
Kinga edzõm irányításával. 

- Ki a példaképetek?
- FB: Kimondottan nincs példaképem, de

Magyarországon Boczkó Gábor vívását
kedvelem. A franciák okosságát, és az oro-
szok küzdeni tudását nagyra értékelem.
Külföldi kedvencem az orosz Kolobkov. 

- KD: Én is Boczkó Gábort említeném, és
lenyûgöz a franciák nyugodt, okos vívása. 

- Miért csináljátok? Mik a céljaitok?
- KD: Szeretek vívni, élvezem az utazá-

sokat, a társaságot. Most az is feldob egy
kicsit, hogy jó eredményeket értem el az
elmúlt két évben. Úgy tervezem, hogy ta-
nulni és vívni fogok még nagyon sokáig. 

- FB: Nem egyszerû a tanulást és a sportot
összeegyeztetni, de nem lehetetlen. Sok
lemondással jár, kevesebb idõ marad a bará-
tokra, a mozira, a zenehallgatásra, a
pihenésre, de megéri, mert minden
gyõzelem kárpótol valamiért. A vívás szá-
momra a fölös energiák és egyben a feszült-
ségek feloldása is. Folytatni fogom, mert
felnõttként is szeretném megállni a helyem a
hazai és a nemzetközi mezõnyben egyaránt. 

- Gratulálok mindkettõtöknek és kívánom,
hogy valóra váljanak álmaitok. 

K. Lelkes Katalin

Tehetségeink
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Nagysikerû hangversenyt adott június
2-án  Keszthelyen, a Festetics-kastély-
ban Müller Ilona zongoramûvész,
zenetanár. 

Az 1986-tól - a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Fõiskola elvégzése óta - Ta-
polcán, a Járdányi Pál Zeneiskolában
tanító mûvész gyakran lép fel nemcsak
Magyarországon, de külföldön is. A
keszthelyi koncerten Bartók, Haydn,
Mozart, Scarletti, Bach és Chopin mûveit
szólaltatta meg. 

Hangverseny a
Festetics-kastélyban

Esõ esetén helyszín: a Városi Mûvelõ-
dési Központ. Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Program: 
Június 27. 19.00 óra Hátsóudvar Zenekar,
Sztárvendég: Delhusa Gjon; július 4.
20.00 óra Hank and Hound Dogs,
Sztárvendég: Komár László; július 11.
20.00 óra Varnyú Country; július 18.
20.00 óra Lucky Boys Suffle Band; július
25. 20.00 óra Sváb Party; augusztus 1.
20.00 óra Jazz Steps; augusztus 8. 20.00
óra Görög-est a ZEUSZ Együttessel;
augusztus 15. 20.00 óra Operett-est a
Tihanyi Tóth Vándorszínpaddal. 

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A
belépés díjtalan!                  

A rendezõség

Tapolcai Nyár 2004

A Szász Márton Általános Iskola és
Speciális Szakiskola 2004. június 11-én
tartotta  Diszelben az immár tradi-
cionálisnak mondható Szász Napot,
ahol a sport kapta a  fõszerepet.

A versenyszámok között szerepelt
kötélmászás, célbadobás, futás,  szlalo-
mozás focilabdával, illetve ügyességi
feladatok megoldása kislabdával.

A nemes versengés után az iskola

udvarán szabadon választott programok
közül  választhattak a diákok, majd a
délelõtt legizgalmasabb része, az ered-
ményhirdetés következett. 

Az év csalódása: Götli Hajnalka; Az
év sportolója: Regõs Beatrix; Az év diák-
ja: Kovács Veronika lett.

Délben mindenkit frissen fõzött, íny-
csiklandozó gulyáslevessel csillapíthatta
éhségét.                            Dancs István

Május 29-én Érem- és fotókiállítás
nyílt a Helyõrségi Klubban. 

Reindl Erzsébet Tapolcai Képes
Krónika címû fotóanyagának azon képeit
hozta el a kiállításra, amelyek a város és
a honvédség együttmûködését, jó kap-
csolatát mutatják be. 

A fotós nemcsak a Magyar Szent
Korona másolatának katonai díszpompá-
val történt fogadását, de a városi ünnepé-
lyek zászlófelvonását és a hõsök emléke
elõtti tisztelgést is megörökítette.

Id. Karai Sándor a II. világháborúban
haditudósítóként járta a frontokat. Az itt
kiállított, döbbenetes erejû képei a
reménytelen küzdelmet, a szenvedést és
a tragédiát mutatják be.

Nem a gyõzelem, a részvétel a fontos

Történelem - képekben elbeszélve

A gyapjaspille hernyói óriási pusztítást
végeztek a régi temetõben lévõ hatal-
mas hársfa lombjain is.

Csak remélni lehet, hogy a csapadékos
idõjárásnak köszönhetõen a fa hama-
rosan újra lombot hajt. 

A lombját
vesztett hárs

TVSE Természetjáró
Szakosztályának 
július havi túrája

3-án Vállus - Lesenceistvánd 
Útfestés!
10-én Balatonhenye - Szentantalfa

- Zánka
17-én Sarvaly - Uzsabánya 
Útfestés, tisztítás!
24-én Bakony-hegység - Cuha-

völgy - Bakonyszentlászló
31-én Keszthely-hegység 
Munkatúra!

Tisztelettel és szeretettel várjuk Önt, kedves családját, barátait a hamarosan újra induló Tapolcai Nyár rendezvényeire,
amelyek 2004. június 27-tõl - augusztus 15-ig, vasárnaponként, a Víziszínpadon kerülnek megrendezésre.

A régi pénzekkel és érmékkel teli tárlók sok érdeklõdõt vonzottak


