
Hazánk 2004. május 1-jén hiva-
talosan is az Európai Unió tagja lett.
Nemzetünk történelme során sokszor
megtörtént, hogy hosszabb-rövidebb
ideig Európa nyugati, keleti, vagy dél-
keleti részéhez kapcsolódtunk. De
népünk gyarapodása, gazdagodása
mindig akkor indult el, amikor a
keresztény nyugati világgal voltunk
szoros szövetségben. Most is ennek
teremtõdött meg a lehetõsége . 

Tisztelt Tapolcaiak!

Mindegyikünk számára fontos - gyer-
mekeknek, szülõknek, nyugdíjasoknak,
vállalkozóknak, dolgozóknak, gazdák-
nak -, hogy céljainkat minél hamarabb
elérhessük, és szabadságunk lehetõ-
ségeit élvezhessük. 

A felemelkedést nem adják ingyen.
Hatalmas hittel, kitartással  és sok-sok
munkával érhetünk csak el eredményt. 

A 2004. június 13-ai európai parla-
menti választás jelentõs döntés szá-
munkra, mert itt dõl el, hogy kik kép-
viselik nemzetünket Európa nagy parla-
mentjében és tanácsában. Fontos tehát,
hogy kiket küldünk ki a mi képvisele-
tünkre.

Kérek mindenkit, hogy mielõtt el-
megy szavazni, szánjon néhány percet
ennek  megfontolására, mivel a döntés
nemzetünk sorsára is meghatározó lesz. 

“Egyes emberek patrióták, de a
népek kozmopoliták legyenek, és bol-
dog lesz a világ” - írta Eötvös József
már a XIX. században. Nekünk, a XXI.
század polgárainak sem lehet más fela-
datunk, mint hogy - hazánkat szeretve -
legyünk nyitottak a világra, az egyesülõ
Európára.

Lasztovicza Jenõ 
országgyûlési képviselõ
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Elballagtak a tapolcai diákok

Világbajnok
oktatók

Lehetõségek és távlatok

"… régi ismerõs,// borzolt hajú vidéki hõs,
// ki, ha kimondta hangzatos nevét, //
mindig hozzátett még egy szót: poet."

Ezekkel a szavakkal adózott a késõi
utód, Áprily Lajos annak a tapolcai saru-
varga fiának az emléke elõtt, aki nemcsak
a Parnasszust akarta meghódítani, de
sokkal földibb és emberibb dolgokra is
vágyott. - Ha már megméretünk, egyfor-
mán ítéltessünk - mondta -, akár kunyhó-
ba, akár palotába születtünk. 

A világosság, a fény százada azonban
csak egy utat mutatott meg a plebejus sor-
ból felemelkedni akarónak: az ész útját.
És Õ harcba indult. 

/Összeállításunk a 6. oldalon Tapolca
méltóképpen ünnepelt címmel./

Sporttal a
környezetvédelemért
Május 12-én sportkonferencia volt a
Városi Mûvelõdési Házban. 

A tanácskozáson elhangzott elõadások
és hozzászólások a környezet minõsé-
gének megõrzésén és az ember egész-
ségvédelmén túl arra is keresték a választ,
hogy miként lehetne harmóniába illesz-
teni a megjelenõ új, szabadtéri sportágak
területi igényét és a természet nyugalmá-
nak biztosítását.

/Írásunk a 3. oldalon Konferencia a
sport... címmel./

Van, aki továbbtanul, van, aki munkába áll az érettségi vizsgák után

Lehet, hogy a jövõ bajnokai Tapol-
cán teremnek?

A csodáról a Batsányi Táncegyüttes gondoskodott
/Írásunk a 7. oldalon Táncvarázs címmel./

Meghatott szülõk, barátok és ismerõsõk koszorúja övezte május 8-án a
Szentháromság szobor elõtti téren azt a közel háromszáz végzõs középiskolást,
akitõl Ács János polgármester a város nevében búcsúzott.
/Írásunk a 3. oldalon A szülõföld nem múlik el címmel./

Május 22-én a Városi Rendezvény-
csarnokban dr. Csábi Bettina és Nagy
Csonttörõ János tanította bokszolni a
vállalkozó kedvû gyerekeket.
/Írásunk a 9. oldalon A játék öröme cím-
mel./

Tapolca Város Önkormányzatának és
néhány jószándékú vállalkozó által a
04 Alapítvány számlájára befizetett
támogatásnak köszönhetõen négy és
fél millió forint értékû defibrillátort
/EKG/ sikerült vásárolni a tapolcai
mentõállomás részére.

A készülék ünnepélyes átadására, va-
lamint az elmúlt évek során megvásárolt
eszközök és mûszerek bemutatására
május 22-én a Mentõk napja alkalmából
került sor. 

Dr. Czirner Józseftõl, a Mentõszol-
gálat vezetõ fõorvosától Kismárton
József, a mentõállomás vezetõje vette át
azt a készüléket, amelynek segítségével
életeket menthetnek.

/Írásunk a 5. oldalon Javul az ellátás
színvonala a mentõsõknél címmel./

Batsányi Jánosra
emlékezve

Az összefogás eredménye életet ment

Perdül a szoknya, dobban a láb

Fotó: N. Horváth

Fotó: Dancs
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Az érintett terület nagyságára való te-
kintettel annak forrásigénye jelentõs,
kalkulációk szerint 400-500 m Ft.

- Tovább folytatódhat a tóparti rekonstruk-
ció, ha a város sikeresen pályázik a
Regionális Operatív Programban. A magán-
személyekkel közösen benyújtandó pályá-
zat keretében lehetõség nyílik majd a
Batsányi utcai parkoló kialakítására,
valamint a régi malom vendéglátóegységgé
illetve malomtörténeti múzeummá alakítá-
sára is. Megújulhat a tóparti támfal, sor
kerülhet a Belvárosi Irodaház városképbe
illesztésére, a Városi Mûvelõdési Ház Is-
kola utca felõli homlokzatának felújítására,
valamint a Kisfaludy utca rekonstruk-
ciójára. A városi területek rehabilitációját
támogató pályázatban az önkormányzat
kétharmad, a magánszemélyek pedig egy-
harmad részt vállalnának magukra. Az érin-
tett terület nagyságára való tekintettel
annak forrásigénye  jelentõs, kalkulációk
szerint 400-500 m Ft. 
- Az elmúlt hetek, hónapok sokat emlegetett
szakkifejezése a jogharmonizáció. Ennek
lényege, hogy az európai uniós tagsággal
egyidõben nemcsak a Magyarországon lévõ
törvényeket és rendeleteket kell az európai
közösségben alkalmazotthoz igazítani, de
az átalakított törvények szellemében
módosítani kell a helyi rendeleteket is. Így
- többek között - a gyermek és család-
védelemrõl, a temetõ fenntartásáról, a város
jelképei és a jelképek használatáról szóló
rendeletek jogharmonizációs felülvizs-
gálatára is sor került. 

A kórház mûszerfejlesztésére is pályá-
zatot kívánunk benyújtani. 

- Júliusban várható a Déli ill. Kertvárosi
csatornahálózat kiépítésére benyújtott
pályázatunk elbírálása. Most készítjük elõ
erre a pályázatot a Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácshoz, a Veszprém Megyei

Területfejlesztési és a Balatoni Fejlesztési
Tanácshoz is. A Regionáli Operatív
Program pályázatának keretében
szeretnénk a Kazinczy-, a Bárdos iskola,
valamint a Barackvirág Óvoda felújítását is
elvégezni. A programban kiírt pályázatok
nagy értékû - 200 millió feletti -  pályáza-
tok, viszonylag alacsony önrésszel. Ha si-
kerülne elõbbre lépnünk, ennek egyetlen
kötelezõ jellege lenne - értesüléseink
szerint -, hogy a megvalósításnak még
ebben az évben meg kellene történnie.
Felpörgetett, felgyorsított lenne a feladat
megoldása. Nagyon oda kell figyelni, mert
közbeszerzési eljárás alá is kerül a sikeres
pályázat, és mint tudjuk, annak eléggé
bürokratikus és hosszú az átfutási ideje. A
kórház mûszerfejlesztésére is pályázatot
kívánunk benyújtani. 
- Várhatóan díjemelés lesz a temetõi szol-
gáltatásoknál. Az önkormányzat, mint
temetõfenntartó (tulajdonos) a köztemetõk
üzemeltetését 2002 szeptembere óta önma-
ga látja el, a feladatot korábban szerzõdés
alapján külsõ vállalkozó végezte. Az önkor-
mányzat köteles biztosítani az eltemetés
feltételeit, a ravatalozó, a technikai beren-
dezések mûszaki karbantartását. Köteles
gondoskodni a temetõbe szállított elhuny-
tak átvételérõl, kiadásáról. A normatív
támogatás összegén felül a 10 millió forin-
tot is meghaladja a fenntartás költsége, a
bevétel pedig csak 3,5 millió forint. Valahol
ezt a nagy különbséget csökkenteni kell,
így várhatóan díjemelés lesz a temetõi szol-
gáltatásokban. Valamelyest emelkedni fog-
nak a sírmegváltási díjak is.

Nem akarják könnyen adni magukat.
Mi sem fogjuk.

- A város készül a nyári idegenforgalom
fogadására. Folynak az utak, járdák karban-
tartási munkálatai, a burkolatok festése,
kikerültek az egynyári virágok. A tiszta
város fenntartása érdekében az OTTO Kft-
vel megkötött szerzõdésnek megfelelõen
folyamatos a gépi útseprés. Elkészültek a
Tapolcai Nyár részletes és gazdag program-
jai, benne mindenki talál majd számára

megfelelõt. Az elõzõ hetek, hónapok jelzé-
sei szerint az idei nyár forgalma jelentõsebb
lesz, mint az elõzõ évieké. Ezt támasztja alá
az a tény is, hogy hétvégeken a Hotel
Pelionban már most is teltház van, ami azt
jelenti, hogy közel 300-400 vendég fordul
meg ilyenkor nálunk. Minden olyan vál-
lalkozást felkarol a város, amely az ideláto-
gatók és az itt élõk komfortérzetét növelni
tudja. Át kell gondolniuk a teendõiket a
vendéglátóknak, a kereskedõknek, hogy
hogyan lehetne még nagyobb bevételt pro-
dukálniuk. Az idegenforgalom elválaszt-
hatatlan a Tavasbarlangtól. Konkrét elmoz-
dulás nincs az üzemeltetés ügyében, de
most már mindenki tud róla, akinek tudnia
kell, legyen az akár minisztérium vagy
bármely hivatal. Továbbra is azt tudom
mondani, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park részérõl - idézõjelben mondom - "az
ellenállás megvan". Nem akarják könnyen
adni magukat. Mi sem fogjuk.

Mindenki szeretné rendezni a múltját, a
közös sorsát.

- A Köztársaság téri Emlékparkban június
4-én 16.30-kor szeretnénk átadni a Trianoni
Emlékhelyet, amelyet nem azért állított a
város - részben közadakozásból -, hogy
provokálja a múltat, hogy újabb sebeket
tépjen fel. Sokkal inkább azért, hogy a jövõ
generációinak figyelmét felhívja arra, hogy
olyan igazságtalan dolog, mint ami elõfor-
dult 1920-ban Trianonban - soha többé ne
fordulhasson elõ. Talán az uniós csat-
lakozás ezt most már meg fogja akadá-
lyozni. Mindenki szeretné rendezni a
múltját, a közös sorsát. Miért ne tehetnénk
ezt meg mi is? Lásd a Kárpátalján és a
szlovák határon elterülõ településeket, ame-
lyeket éppen Trianon választott szét. Vagy a
szlovén és olasz határon lévõ Goricét,
amelynek az egyik fele szlovén, a másik
fele olasz. Most úgy tûnik, õk is meg-
találják a rendezés lehetõségét. A városban
felállított Trianoni Emlékhely azt fogja
kifejezni, amit ki kell fejeznie: magyarsá-
gunkat, hazánkba vetett hitünket és
szeretetünket. Az átadási ünnepségre
szeretettel várjuk a város lakosságát. 

Ismételten felhívom a választópolgárok
szíves figyelmét, hogy azok, akik a
szavazás napján állandó lakóhelyüktõl
távol tartózkodnak, és ott kívánnak
választójogukkal élni, a lakóhelyük szerint
illetékes jegyzõtõl igazolás kiadását
kérhetik személyesen, vagy meghatalma-
zott útján június 11-én 16.00 óráig, vagy
ajánlott levélben úgy, hogy az ajánlott levél
június 8-án 16.00 óráig megérkezzen a
jegyzõhöz. Az írásbeli kérelemben fel kell
tüntetni a választópolgár nevét, lakcímét,
személyi számát és annak a településnek a
megnevezését, ahol szavazni kíván, illetõ-
leg azt a címet, ahová az igazolás

postázását kéri.
Az Európa Parlament tagjainak 2004.

június 13. napjára kitûzött választására
választási kampányt folytatni 2004. június
11-én 24.00 óráig lehet. 2004. június 12-
én 0.00 órától június 13-án 19.00 óráig
kampányt folytatni tilos.

A választási kampány során kihelyezett
plakátokat 2004. július 13-ig köteles
eltávolítani az, aki a plakátot kihelyezte.

Szavazni a Magyar Köztársaság területén
2004. június 13-án 6.00 órától 19.00 óráig
lehet. A külképviseletben az ottani helyi idõ
szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet
szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol

az idõeltolódás a közép-európai idõhöz
képest mínusz 1 óra, az ottani helyi idõ
szerinti 6 óra és a közép-európai idõ sze-
rinti 19 óra között lehet szavazni. 

A választást követõen a szavazóköri
jegyzõkönyvek egy példánya a Választási
Irodában 2004. június 16-án 16.00 óráig
megtekinthetõ lesz.

További kérdéseikkel felvilágosításért
szíveskedjenek a Helyi Választási Iroda
munkatársaihoz fordulni személyesen,
vagy a 87/510-126-os telefonszámon.

Lukács Ágnes
önkormányzati irodavezetõ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

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

Fogadóórák:
Ács János polgármester

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati irodavezetõ:
Lukács Ágnes 510-126

Pénzügyi irodavezetõ: 
Schönherrné Pokó Ildikó 511-161

Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil 511-159

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

Építéshatósági csoportvezetõ:
Ihász József 511-155

Általános Igazgatási irodavezetõ:
Décseyné Raposa Mária 511-153

Hatósági csoportvezetõ:
Szakács Judit 511-151

Okmányirodai csoportvezetõ:
Ughy Jenõné 511-150

Anyakönyvvezetõ: 511-152
Gyámhivatal vezetõ:

Mátyás Endréné 511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési

irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna 511-157

Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila

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

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

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

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

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

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

Aktuális választási információk
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KRÓNIKA

Tapolca és környéke jövõje az Európai
Unióban címmel a Batsányi János
Mûvelõdési Központban tartotta ren-
dezvényét 2004. május 20-án a Magyar
Páneurópa Unió tapolcai szervezete.

Dr. Fehér Károlyné elnökasszony beve-
zetõ szavai után két szavalatot hallhattak a
megjelentek. Petõfi Sándor mûvével a
tavaszról, Dzsida Jenõ versével az édes-
anyákról emlékeztek meg.

Ezután Ács János polgármester vette át a
szót. - Úgy tûnik, hogy az egész magyar tár-
sadalom egy tragikus identitástudat-válság-
ban van. Nemzetünk csak az elmúlt húsz
évben sok-sok megpróbáltatáson ment
keresztül. Kérdés, hogy az uniós tagsággal
hova és meddig jutunk? 

Beszéde további részében elmondta,
hogy sok a megoldandó  probléma. Ilyen
többek között a határainkon túli magyarság
sorsa, a fokozódó munkanélküliség, vagy a
magyar termékek kiszorítása a hazai
piacról. Kitért arra is, hogy az uniós
pályázatokra is vállaljon garanciát az állam.

Végül felhívta az egybegyûltek figyel-
mét, hogy magyarságunkat- nyelvünket és
kultúránkat - vigyük magunkkal Európába,
és legyünk büszkék arra, hogy magyarok
vagyunk.

Lasztovicza Jenõ országgyûlési kép-
viselõ már optimistábban látta településünk
és nemzetünk uniós jövõképét. Hangsú-
lyozta, hogy Ács János kétségei jogosak,
azonban hazánk életképes, és a komoly
erõfeszítések idõvel meghozzák a kellõ
eredményeket. Külön kiemelte a június 13-
ai választások súlyát. Aki teheti, menjen el
szavazni, mert ezáltal is elõsegíthetõ, hogy
a nemzet - és benne Tapolca lakossága is -
egy szebb jövõ elé nézzen.

A hozzászólások után Dr. gróf Bethlen
István, a Magyar Páneurópa Unió elnöke
foglalta össze az elõzõekben említett gon-
dolatokat. Külön szólt a magyar nép múlt-
béli, szomorú sorsáról, de hozzátette, hogy
hazánknak realitásokra épített optimizmus-
ra van szüksége. Kitért az európaiságra, a
magyarságtudat és az összetartozás fontos-
ságára, valamint a közelgõ európai parla-
menti választások jelentõségére. - Tudni
kell élni az unión belül lehetõségekkel, a
felmerülõ problémák közösen, kellõ össze-
fogással és nem utolsósorban szakértelem-
mel leküzdhetõk - hangsúlyozta.

A rendezvény résztvevõi befejezésül
elénekelték a Szózatot.

Dancs István

A Városi Mûvelõdési Házban április 30-
án megtartott közéleti fórum vendége
Gyurcsány Ferenc ifjúsági - és sportmi-
niszter volt. 

A fórumot megelõzõ sajtótájékoztatón
nemcsak a sport országos helyzetérõl, a
politika és a sport kapcsolatáról esett szó,
de a következõ évben várható labdarú-
gópálya-rekonstrukcióról is, amelynek
segítségével több száz pálya felújítása,
öltözõk építése történhet meg. 

A politika nem avatkozhat be a sport
belügyeibe - mondta a miniszter - a rossz,
sportot nem szolgáló döntések ellen maguk-
nak a szövetségeknek kell fellépniük. Arra
az újságírói kérdésre válaszolva, hogy
milyen anyagi támogatást várhat Tapolca a
nõi labdarúgó utánpótlás Európa-bajnokság
megrendezéséhez a Gyurcsány Ferenc azt
válaszolta, hogy nem közvetlenül a város,
hanem az MLSZ kapja majd azt, de
bizonyára jut belõle ide is. 

- Mit kell még tennie Tapolcának ahhoz,
hogy ne sikertelenül pályázzon, de elnyerje

a Nemzet sportvárosa kitüntetõ címet? -
tette fel a kérdést a helyi lap szerkesztõje.
- Hiszen - mint mondta - kevés, vagy talán
nincs is olyan nagyságú település az ország-
ban, mint Tapolca, amely három olimpikon-
nal, több világ- és Európa-bajnokkal büsz-
kélkedhet. A sporthagyományok ápolása, a
jelen sportéletének gazdagsága, a kiépített
infrastruktúra, a Városi Rendezvénycsar-
nok megléte is feljogosítja a város sportot
kedvelõ polgárait arra, hogy ezért a címért
"harcba induljanak". 

- Nem akarom, hogy megfogjon ezzel a
kérdéssel - válaszolta a miniszter. - Ez egy
nyitott verseny. Azt nem tudom elmondani,
hogy mitõl lesz jobb Tapolca, mint a
pályázó többi város: Veszprém, Ózd,
Szeged stb. Támogatni kell a sportot, a
lakosságnak mindent meg kell tennie azért ,
hogy ne csak akként ismerjék meg az
országban Tapolcát, mint egy izgalmas
várost a Balaton-felvidéken, hanem mint a
sportot leginkább szeretõ várost. Hajrá
Tapolca!

- Négy évvel ezelõtt, tanulmányaitokat tapolcai diákként megkezdve, talán soha nem is
hittétek volna, hogy egyszer, s ilyen hamar elérkezik a ballagás napja - mondta ünnepi
köszöntõjében Ács János polgármester. Majd a diákélet szép és küzdelmes éveit is
megidézve arra hívta fel a végzõsök figyelmét, hogy a sors kegyeltjeként a magyarság
számára oly fontos és meghatározó történelmi esemény, az európai uniós csatlakozás
évében adnak számot tudásukról, érettségükrõl. A gyermekkori álmok õrzésének
fontosságát, az emberi tisztaság mindenek feletti igényét, a hitet hangsúlyozva Sütõ András
szavaival kívánt minden tanulónak sok sikert a felnõttélethez. - “A szülõföld nem múlik el”.
Ne feledjétek, a város, az alma mater visszavár  benneteket.  

A közös ballagás után a Batsányi János Gimnázium és Szakképzõ Iskola tanulói a Városi
Rendezvénycsarnokba, a Széchenyi István Szakképzõ Iskola és a Szász Márton ÁMK
végzõsei pedig az intézményükbe vonultak, mert az ünnepség ott folytatódott tovább. 

Tapolca Város Önkormányzata és a
Batsányi János Általános Iskola
szervezésében május 12-én Sporttal a
környezetvédelemért címmel tartottak
konferenciát a Városi Mûvelõdési
Házban. 

A résztvevõket Ács János polgármester,
a rendezvény fõvédnöke köszöntötte, majd
Horváthné Szalay Gyöngyi olimpikon le-
vezetõ elnök dr. Pálmai Gézának, hazánk
dublini nagykövetének üdvözlõ levelét
olvasta fel. 

A tanácskozáson jelenlévõ Andrásiné Dr.
Teleki Judit az Oktatási Minisztérium
képviseletében mondott elismerõ szavakat.
Richard Wilmerst, a stadthageni IGS iskola
igazgatóját is a vendégek között üdvözöl-
hették a házigazdák.

A Batsányi János Áltlános Iskola tanulói-
nak mûsora után Dr. Nádori László nyugal-
mazott egyetemi tanár tartott elõadást,
hangsúlyozva, hogy az erdõk, játékterek,
tavak, folyók feletti környezetvédelmi véd-
nökségek létrehozásával, a megelõzéssel a
környezet romlása megállítható. Az elõ-
adást követõen a városi általános iskolák
igazgatói léptek mikrofonhoz, és elhangzott
a stadthageni iskola igazgatójának beszá-
molója is. Frang Attila, a monostorapáti
Erdészet vezetõje bemutatta a 2004-ben
már mûködõ teljesen új erdei iskolájukat,
ahova szeretettel hívják és várják az
általános iskolás tanulókat és tanáraikat,
valamint minden érdeklõdõ, minimum 5-10
fõs csoportot. A konferencia kötetlen
beszélgetéssel zárult.      K. Lelkes Katalin

A szebb jövõ reményében

Hajrá Tapolca!

A FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
helyi szervezete május 14-én lakossági
fórumot tartott a Városi Mûvelõdési
Házban. A fórum meghívott elõadója
Németh Zsolt, a Parlament Külügyi
Bizottságának elnöke, az Orbán-kor-
mány külügyi államtitkára volt.

Elsõként a vendéget és a jelenlévõket
köszöntõ Lasztovicza Jenõ szólt azokról a
kormányintézkedésekrõl, amelyek, mint
mondta, elbizonytalanították a lakos-
ságot. Ide sorolta az otthonteremtõ prog-
ram átalakítását, az adóterheknek és a
munkanélküliek számának növekedését és
a munkahelyek csökkenését is. 

Németh Zsolt hazánk iraki szerepvál-
lalásáról szólva elmondta, hogy nem az a
megoldás, hogy egy nemzetközi egyez-
ményt felrúgva, mint a spanyolok - ezzel
is növelve a terrorizmus veszélyét -
vonuljunk ki Irakból, sokkal inkább az,
hogy az ENSZ vállaljon vezetõ szerepet
ennek a feladatnak a megoldásában. 

- Az európai parlamenti választások
legnagyobb tétje a nemzeti érdekek meg-
jelenítése - hangsúlyozta. - Nem az, hogy
szeretjük, vagy nem szeretjük az Európai
Uniót, hanem az, hogy ki fogja képviselni
a magyar nemzeti érdekeket Brüsszelben
és Strassburgban. Az Európai Parlament
felértékelõdött az Európai Unió intéz-
ményei között, és egyáltalán nem mel-
lékes, hogy ebben a szervezetben milyen
lesz a magyar érdekképviselet. Június 13-
án, a választások során arról kell a
véleményünket elmondani, hogy kirõl
gondoljuk, hogy képes lesz arra, hogy a
magyar nemzeti érdekeket elõremozdítsa.
Rendelkezik-e a nemzeti érdekegyesítés
egy elfogadható szintû képességével?
Végsõ soron rólunk szól a választás, hogy
az Európai Unió - adta lehetõségeinket
miként tudjuk a javunkra felhasználni.

Úgy fogunk-e élni benne, mint a görögök,
akiken az elmúlt 10 év alatt nem látszott
meg, hogy ennek tagjai, vagy mint az írek
és portugálok, akik az elmúlt 10 év alatt
az uniós átlag fölötti színvonalra
emelkedtek? Nekünk is az az alapkérdés
az elkövetkezendõ 15 évben, hogy Ma-
gyarország lefelé fog-e csúszni az uniós
átlaghoz képest, vagy pedig le tudjuk dol-
gozni azt az évtizedes lemaradást, amit a
kommunisták nekünk a nyakunkon itt
hagytak. 

- Nemcsak Brüsszelben, de itthon is
nagy odafigyelésre lesz szükség ahhoz -
tette hozzá a volt külügyi államtitkár -,
hogy az intézményrendszer felálljon,
hogy le tudjuk hívni a támogatásokat,
hogy a hozzárendelendõ saját pénzt a
magyar költségvetés biztosítsa, hogy ne
fordulhasson elõ az, hogy nettó befize-
tõkké váljunk, mint most 2004-ben, annak
ellenére, hogy az Európai Unió lehetõvé
teszi - a számunkra biztosított forrásoknál
fogva -, hogy nettó haszonélvezõk lehes-
sünk. Azért nem tudunk élni a pénzügyi
támogatások lehívásának lehetõségeivel,
mert nem álltak fel a szükséges intéz-
mények, mert nincs benne a 2004-es költ-
ségvetésben a közvetlen támogatások
elnyeréséhez szükséges 30%. 

Az anyaország és a határainkon túli ma-
gyarság kapcsolatáról szólva a Parlament
Külügyi Bizottságának elnöke hangsú-
lyozta, hogy az Európai Unió azt a
lehetõséget hordozza számunkra, hogy a
nemzeti újraegyesítés célkitûzését fokoza-
tosan megvalósítsuk. A lakosságcserék, a
határváltoztatások mind a trianoni tragé-
diának a felszámolását, meghaladását
célozták meg. Most újra van egy lehetõség
elõttünk, s hogy ezt miként tudjuk fel-
használni, rajtunk áll.

N. Horváth Erzsébet

A nemzeti érdekek 
megjelenítése a legfõbb tét

A szülõföld nem múlik el
Elbúcsúztak a végzõs középiskolások

Konferencia a sport és a környezetvédelem jegyében

Dr. Nádori László az iskolai sport és a
környezeti nevelés összekapcsolá-
sáról is szólt



Nemcsak az idelátogatók, de az itt élõk
örömére is újabb és újabb köztéri alkotá-
sokkal gazdagodik a város. Ezekrõl és a
soron következõ felújításokról Hársfalvy
Józseffel, a Vagyongazdálkodási és
Mûszaki Iroda vezetõjével készítettünk
riportot.
- Jó ütemben haladnak a Trianoni Emlék-
hely munkálatai. Elkészült az alapozás, áll a
harangláb acélszerkezete, sõt már a vörös-
fenyõbõl készített tetõszerkezet is rákerült.
"Az emlékhely formai értelemben a harang-
tornyok õsi formáját valósítja meg, és így
arányainál és léptékénél fogva a történelem
meditatív átélésére sarkall, a naponta
megszólaló harangszóval megerõsítve azt"
- írták a Tihanyi Zoltán építész által ter-
vezett emlékhelyrõl a Képzõ- és Ipar-
mûvészeti Lektorátus szakértõi. A harangot
takaró táblák homokkõbõl készülnek, ezek
megmunkálása Dunaharasztiban történik.
Az emlékhely kiépítésével egyidõben kerül
sor Raffay Béla szobrászmûvész ivókútjá-
nak az elhelyezésére is az Emlékpark ját-
szótér felõli részén.
- Ha már a szobroknál tartunk; mikor kerül
ki köztérre Marton László Négy Évszak
címû szoborcsoportja?
- Remélhetõleg hamarosan. Sikerült a
mûvésszel oly módon megállapodni, hogy a
Tóparthoz vezetõ sétányról elbontjuk a
csobogót, annak helyére kerül a Négy
Évszak. A Kis királylányban pedig majd a
Fõ téren gyönyörködhetnek az arra járók.
- A szépen rendezett Tópart neuralgikus
pontja a volt Tópresszó elhanyagolt épü-
lete. Mi lesz vele?

- Az épület magántulajdonban van.
Átépítésére, egy részének beépítésére jog-
erõs engedélye van a mostani tulajdonos-
nak, de információnk szerint hamarosan
tulajdonosváltásra fog sor kerülni.
- Mit jelent az, hogy jogerõs építési enge-
dély? Ez milyen kötelezettséggel jár?
- Öt évig érvényes, és a kiadást követõ két
éven belül meg kell kezdeni az építkezést.
Jelen esetben ez azt jelenti - mivel egy éve
adtuk ki az engedélyt -, hogy egy éven belül
meg kell kezdeni az átalakítást. Az épület
jellege alapjaiban megmarad, de kiegészül
egy melegkonyhai résszel.
- Miként folytatódik Tapolca díszkivi-
lágításának programja?
- A korábban megkötött megállapodások
szerint június végére az összes tervezett
épület megkapja a díszkivilágítást. Így a
református templom, a Városi Mûvelõdési
Ház, a Tavasbarlang bejárata, a Malomtó
vízfelülete, a malomkerék, a Güns-ház (a
volt Diadóra épülete), a katolikus templom,
a Városháza után a Járdányi Pál Zeneiskola
épülete is különös, esti fényben ragyoghat.
- Milyen felújítás várható a Tóparton?
- A volt kántorház - Városi Múzeum - Kis-
tóra nézõ homlokzata a nyári fõszezonra
megújul. Már kértünk árajánlatokat
kivitelezõ cégektõl. A bérmálásra elkészül a
templom elõtti útszakasz díszburkolata,
egészen a Csobánc utcáig. 
- Lesz-e újabb játszótér a városban?
- Igen. A Dobó lakótelepen lévõ régi he-
lyére - a tóparti és a Köztársaság téri mintá-
jára - egy új, fából készített fog kerülni.       

N. Horváth Erzsébet
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Az idei nyár is tartogat meglepetéseket HÍREK RÖVIDEN

A szeretet erejével

Köszönet a 
segítségnyújtásért

Április 24-e a rendõrség napja. Ez alka-
lommal vehettünk részt a Tapolcai
Rendõrkapitányság által megren-
dezésre kerülõ Rendõrségi Nyílt Napon. 

Mint minden évben, idén is a Belügymi-
nisztérium kitüntetéseket adományozott a
kiemelkedõ munkát végzõ rendõröknek.
Mivel nemcsak az aktív állományt jutal-
mazzák, így elismerésben részesült
Hujber Sándor, egykori monostorapáti
körzeti megbízott és Horváth Kálmán
szintén nyugalmazott közlekedési járõr is.
Egy rablásban tanúsított eredményes
helytállásukért Keszler Imre és Presits
Róbert zászlósok tárgyjutalmat kaptak.

Dr. Scher József rendõrkapitány kö-
szöntõjét követõen a jelenlévõk megte-

kinthették  a relikviákból és a különbözõ
nemzetek rendõregyenruháiból összeállí-
tott kiállítást.

Az udvaron történõ kutyabemutatón egy
fegyelmezési programot láthattunk.  Meg-
tudtuk, hogy miután a rendõrség meg-
vásárolja a kutyákat, azok három hónapos
alapkiképzésen vesznek részt Dunake-
sziben, ahol nyomkövetésre tanítják õket. 

A portán megnézhettük az ellenõrzõ
berendezéseket, és azt is, hogy az éppen
szolgálatban lévõ ügyeletes miként figyeli
a várost kamerák segítségével.

Természetesen, ha már a rendõrségen
jártunk, akkor a fogdát is megtekinthettük. 

Gróf Emese

Május 18-án hatalmas, a Máltai
Szeretetszolgálat jelével ellátott kamion
állt meg a helyi Vöröskereszt irodája
elõtt, hogy a kárpátaljai  magyarok
számára gyûjtött ruhanemût elvigye. 

Dr. Görcsös Mihályné Dr. Takáts Gizella
áldozatos szervezõmunkájának, gyûjtésé-
nek köszönhetõen már januárban megtelt az
a helyiség, amelyben aztán rendszerezte az
adományt. Mint az átadáskor elmondta,
hálás szívvel mond köszönetet nemcsak az
adakozó tapolcaiaknak, de Ács János pol-
gármester úrnak is azért, hogy fûtött he-
lyiséget biztosított a gyûjtött ruhanemû
részére, így a hideg téli hónapokban is
megoldható volt azok elõkészítése, cso-
magolása. A 20 tonnányi adomány
kivitelére három és fél hónap után érkezett
engedély Kijevbõl. A nagyszõllõsi karitatív
központba kerülõ szállítmány útra indí-
tásában a Széchenyi István Szakképzõ
Iskola tanulói segédkeztek Gizi néninek.  

Az emberélet szentsége
A Boldog Özséb Alapítvány meghívásá-
nak eleget téve Molnár V. József ma-
gyarságkutató Az emberélet szentsége
címmel tartott három részbõl álló
elõadássorozatot nemrég a Városi Mûve-
lõdési Házban. 

Az elsõ összejövetelen az esztendõ
kereket mutatta be az elõadó szemléltetõ
rajzok segítségével, elmagyarázta a keleti és
nyugati állatövi jegyek tulajdonságát.
Összevetette az év körét az emberi élettel,
ennek is a kezdeti szakaszával. Hangsú-
lyozta, mindenkinek ismernie kell gazdag
örökségünket. Második elõadásában a
kamaszkor, az áprilisi összejövetelen pedig
a felnõtt- és az öregkor örömeirõl és árny-
oldalairól beszélt az elõadó, eljutva az el-
kerülhetetlen elmúlásig.

Dancs István

Megújulhat a mozi
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma pályázatot írt ki annak érde-
kében, hogy a vidéki kis mozik
felújítását, fennmaradását ily módon is
segítse.

A tapolcai Városi Mozit fenntartó tulaj-
donos önkormányzat úgy döntött, hogy
negyvenmillió forint összegre nyújt be
pályázatot, és biztosítja hozzá a 25%-os
önrészt. Sikeres pályázat esetén a több
ütemû beruházás során nemcsak a nézõtér
átalakítása történik majd meg, de sor kerül-
het a hang- és fénytechnika korszerûsítésére
is. 

Virágot is hoztam Neked!
Kedves hangulatú Anyák napi ünnepséggel
köszöntötték édesanyjukat a Szász Márton
Szakiskola tanulói április 30-án. A szép
versek és énekek mellé egy-egy szál virágot
is kaptak gyermekeiktõl a meghatott ünne-
peltek.

Tapolcai séta
Több éves hagyomány, hogy a
Diákotthon és Kollégium városismereti
vetélkedõt szervez.

A szeptemberi városi séta, a képzeletbeli
idegenvezetés, a rendelkezésre álló útiköny-
vek, Tapolca internetes honlapja is sokat
segíthetnek abban, hogy a tanulók köze-
lebbrõl is megismerjék azt a várost, amely
évekig otthont ad számunkra. 

A gyógypedagógus Frim Jakab volt az
elsõ hazánkban, aki értelmi fogyatékosok
számára intézetet létesített, és nevelésükkel
foglalkozott. Munkájának elismeréseként
1879-ben a párizsi világkiállításon érdemé-
remmel tüntették ki. 

A fogyatékkal élõk felkarolásáért, a
munkahelyteremtésért Ács János pol-
gármester a közelmúltban Frim Jakab-
díjat kapott. 

Meghívó
“Akkor ottan Trianonban mind kisebbek let-
tünk nyomban // s minden kis magyar
szegényebb csonkult-sebült minden lélek.”

(Kiss Dénes)

Tapolca Város Önkormányzata nevében
tisztelettel és szeretettel meghívom Önt,
családját, barátait, ismerõseit 2004. június
4. (péntek) 16.30 órára, a Köztársaság
térre, a Trianoni Emlékhely avatási
ünnepségére.

Program:
Harangszó - Emlékezõ beszédek

Ünnepi mûsor

Ács János polgármester

A díj átadására az Egészségügyi
Minisztériumban került sor

Dr. Scher József rendõrkapitány és a kitüntetettek: Keszler Imre, Ángyán
Kálmán, Horváth József, Hujber Sándor, Presits Róbert és Horváth Kálmán

Szolgálunk és védünk

Végre útra indulhat a szállítmány



Bár ENSZ-határozat mondja ki, hogy az
értelmi fogyatékosoknak ugyanolyan
jogaik vannak, mint bármely állampol-
gárnak, tudjuk, hogy a társadalom odafi-
gyelése nélkül ezek a jogok nehezen
tudnának érvényesülni. Az Értelmi Fo-
gyatékosok és Segítõik Országos Érdek-
védelmi Szövetségét (ÉFOÉSZ) is a
segíteni akarás szándéka hozta létre. A
tapolcai szervezetrõl Horváthné Somogyi
Ildikó elnökkel beszélgettünk.
- A szövetség, mint ahogy a nevében is bent
van, az értelmi fogyatékosoknak nemcsak a
mindennapokban segít eligazodni, de a
rájuk vonatkozó törvényekben és ren-
deletekben is. Tapolcán hat éve mûködik a
Nevelési Tanácsadón belül. Klubfoglal-
kozásokat, programokat, családterápiát
szervezünk a gyógypedagógusok, a kon-
duktor és a pszichológus segítségével.
- Hány fõ a tagság létszáma?
- A helyi szervezet tagjainak száma 400 fõre
tehetõ. A családtagok és a pártoló tagok is

idetartoznak.
- Hány éves kortól és meddig kísérik
figyelemmel a rászorulók életét?
- Mondhatnám azt is, hogy a születéstõl a
halálig. Van fél éves, de harmincnyolc éves
tagunk is.
- Milyen segítséget várnak és kapnak a
munkájukhoz?
- Tapolca kiemelkedõ ebben a tekintetben.
Nagyon sok támogatást kapunk, mindenki
segíteni akar nekünk. A Széchenyi István
Szakképzõ Iskolából például rendszeresen
jönnek fiatalok a klubfoglalkozásainkra,
segítik azok lebonyolítását. A gyerekek na-
gyon szeretik õket. A hagyományos januári
jótékonysági rendezvényünk bevételébõl
szinte egész évben tudjuk finanszírozni a
szabadidõs tevékenységünket. Ebbõl kerül
az ünnepekre, a Gyermeknapra, a pápai
uszodára és a nyári táborozásra is. 
- Néhány éve munkahelyet is sikerült létesí-
teni a tagok számára.
- Ehhez nagy segítséget kaptunk a város

vezetõitõl, személy szerint Ács János pol-
gármester úrtól is. Tavaly év végén
költöztünk a volt kollégium épületébe, ahol
harmincegy embernek tudunk munkát biz-
tosítani. Köztük nemcsak értelmi fogya-
tékos, de látás- és halláskárosult, illetve
megváltozott munkaképességû is van.
- Ennél több munkahelyre lenne szükség?
- Igen. Sokkal többre. Közel hatvan ember
van jelenleg várólistán.
- Lesz lehetõség a bõvítésre?
- Remélhetõleg igen. Bízom benne, hogy
egyre több embernek tudunk majd munkát
biztosítani az elkövetkezõ idõszakban. 
- A segítéshez különös érzékenységre,
affinitásra is szükség van. 
- Hál’ Istennek  ez a Nevelési Tanácsadó
minden munkatársában megvan. Munkán-
kat nem azért végezzük, mert kell, hanem
azért, mert szeretjük, mert ezt akarjuk
végezni.

N. Horváth Erzsébet

Ünnepélyes keretek között vehettek át
korszerû egészségügyi segédeszközöket a
helyi  mentõsök 2004. május 22-én a
tapolcai mentõállomáson.

A rendezvényen megjelenteket
Kismárton József, a helyi mentõállomás
vezetõ mentõtisztje  köszöntötte, majd
átadta a szót Dr. Czirner Józsefnek, a men-
tõszervezet vezetõ fõorvosának,  aki
beszédében hangsúlyozta, hogy mivel
ennek a térségnek a mentõellátása nem  volt
24 órán keresztül egyforma szintû, ezért
január 1-jétõl ezt a problémát a megyei
mentõszervezet megoldotta. A tárgyi
feltételek tekintetében szükség volt egy
olyan közel 5 millió forintos  készülékre,
amely ennek a 24 órás esetkocsinak a szak-
mai színvonalát megnöveli. Továbbá
elmondta, hogy a "Lifepack 12" el-
nevezésû defibrillátor/EKG/pulzoxymeter
egységet- a 04  Alapítványhoz befolyt, és
megkeresés útján Tapolca Város Önkor-
mányzatától kapott  összegbõl tudták
megvásárolni, amelyeket most, a Mentõk

Napján adják át a helyi mentõsöknek.
Ács János, településünk polgármestere

köszöntõjében kiemelte, hogy egyfajta kö-
telessége a  város vezetésének az, hogy
mindent megtegyen azért, hogy a térség
polgárai biztonságban  legyenek az egész-
ségügy terén is. Ígéretet tett arra, hogy a
jövõben is mindent elkövetnek azért,  hogy
ilyen módon is hozzájáruljanak az ellátás
színvonalának javulásához.

Végezetül a meghivottak közelebbrõl is
megismerkedhettek a korszerû mûsze-
rekkel. 

Dancs István

CSANDA ELEK kertészmérnök 
(Tardoskedd, 1926. október 22. - Tapolca,
2004. április 27.)

Alapiskoláit szülõhelyén végezte el.
Gimnáziumba Érsekújvárott járt, de
Budapesten fejezte be, mivel családjával
együtt 1947-ben Csehszlovákiából
kitelepítették. A Kertészeti Egyetemen
kertészmérnöki diplomát szerzett. Elsõ
munkaadója az egyetem kutató intézete
volt, ahonnan 1948-ban a Keszthelyi
Agrártudományi Egyetem állományába
került kutatói minõségben. 

Eredményes munkáját mutatta a kor-
szerûen felújított szõlõterületek nagysága
és a nagyüzemi borászkodás színvonalá-
nak fejlõdése. Sokat tett a háztáji- és
kisparcellás szõlõgazdálkodás fejleszté-
séért is. 

A Hazafias Népfront keretében
Tapolcán közel száz taggal Kertbarát Kört
szervezett és mûködtetett 17 éven
keresztül. Alapító tagja volt a badacsonyi
Vínum Vulcanum Borrendnek. Sokat dol-
gozott a Szent György-hegy érdekében,
ahol maga is szõlõbirtokos volt. 1967-ben
az õ kezdeményezésére készült el a
szõlõhegy rekonstrukciós terve. Egyik
kezdeményezõje volt a Szent György-
hegyi Napok programjainak. 1991-1993.
között a Szent György-hegyi Egyesület
elnöki tisztét is ellátta. Munkájáért több
kitüntetést kapott. Lakóhelyéért végzett
munkáját 1996-ban Tapolca Városért
kitüntetéssel ismerték el. 

78 évesen hirtelen hagyott itt bennün-
ket. Barátságos, segítõkész személyisége
sokunknak hiányozni fog. 

Kertész Károly
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Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Hámori Zsolt és Kamarás Katalin gyermeke: Kristóf
Hergovits János és Frang Nóra Magdolna gyermeke: János
Bánhegyi István és Szép Judit gyermeke: Dóra Viktória
Szabó Zoltán és Korponai Kitti gyermeke: Barnabás
Németh Balázs és Goda Zsuzsanna gyermeke: Bálint
Fülöp Zsolt és Andrea Preininger gyermeke: Kata

Gratulálunk!

Torda Szilárd és Bacsics Brigitta
Körmendi Gábor és Nemes Orsolya

Szollár Csaba és Belák Ildikó
Pacsay Tamás és Mayer Ildikó

Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:

- Cserbenhagyás vétségének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás egy helyi lakos
ellen, aki haladása során az út jobb oldali
szélén szabályosan parkoló gépkocsikat
kikerülve áttért a menetirány szerinti bal
oldali úttestre, és egy szabályosan köz-
lekedõ helyi lakos által vezetett személy-
gépkocsi bal oldali visszapillantó tükrét
megrongálta, majd a helyszínrõl megállás
nélkül elhajtott.
- Rongálás vétségének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás 2 személy
ellen, akik a Déli elkerülõ úton a rendõri

igazoltatás során beismerték, hogy a
hangszigetelõ falon 3 graffity festést
készítettek.
- Akácfa utcában zárt állapotban parkoló
Suzuki Wagon R típusú személygépkocsi
jobb elsõ ajtóüvegét betörték, és abból
eltulajdonítottak 1 db személyigazolványt,
vezetõi engedélyt, forgalmi engedélyt,
övtáskát.
- Csalás bûntettének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás 1 helyi lakos ellen, aki
kölcsönkért 400.000 Ft-ot. Ezt nem fizette
vissza.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Kézen fogva

Javult az ellátási színvonal a mentõsöknél

1934. május 5. 70 éve
Batsányi János és Baumberg Gabriella
hamvainak exhumálása Linzben. Falu
Tamás költõ és dr. Fehér Károly
vezetésével hazaszállítják a költõ házas-
pár hamvait, hogy a város által adomá-
nyozott díszsírhelyen közös koporsóban
temethessék el.
1944. május 6. 60 éve
“A ghetto megalakítása Tapolcán” cím-
mel közölt cikket a Tapolca és Vidéke.
1934. május 10. 70 éve
Délután  volt a Batsányi házaspár
temetése a tapolcai temetõben. Tapolcán
ülésezett a Petõfi Társaság azon a napon.

A Városi Könyvtár archívumából

Évfordulók

Felújítások a HEMO-ban
Jelentõs változások történtek az elmúlt hónapban a Helyõrségi Mûvelõdési Klubban.
A Honvédelmi Minisztérium tízmillió forintot biztosított  a felújításra. 

Ebbõl az összegbõl járólapoztak, korszerûsítették a világítást, részben sor került a
nyílászárók cseréjére, és az épületet akadálymentesítették. Az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium pályázatán nyert számítógépek segítségével az intézmény a hivatásos és
szerzõdéses állomány kikapcsolódásához, a szabadidõ korszerû eltöltéséhez kíván hoz-
zájárulni oly módon is, hogy hamarosan megnyitja az internetes kávézóját. 

Újabb színfolttal gazdagította váro-
sunkat: "Hubidoki egészségkuckója". A
rekreációs mûhely bemutatójára április
30-án került sor. 

A megnyitón részt vett Dr. Bujdosó
László, országos tisztifõorvos és
Medgyaszai Melinda, a Veszprém Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója is.
Mindketten elismerõen szóltak a
kezdeményezésrõl.  

- Az egészség csak akkor válik az
emberiség fontos életelemévé, ha már
veszélyben van, vagy el is veszítettük. Nem
mai a felismerés: minnél többet mege-
lõzünk, annál kevesebbet gyógyítunk. E cél
megvalósítására jött létre a "kuckó" - mond-
ta dr. Huberth János a bemutatón. 

Az egészség, a szépség már elõdeink
életében is fontos szerepet játszott.
Nofretete pl. kancatejben mosakodott szép-
sége megõrzése érdekében. Ma már a
legkorszerûbb gépek és diagnosztikai
eszközök állnak rendelkezésünkre. 

Néhány a kuckó felszerelésébõl: TEN-
SIOCLINIC ARTERIOGRÁF, mellyel az
érelmeszesedést a tünetet nem okozó sza-
kaszában lehet szûrni. Vagy a felesleges
testsúly elleni küzdelemben segít az
ULTRATONE SUPER Pro 20.

Gróf Emese

Egészségkuckó

Gratulálunk
Kismárton József - kiemelkedõ mun-

kája elismeréseként - a május 15-i
budapesti központi ünnepségen  emlék-
érmet vehetett át.



Batsányiné Baumberg Gabriella tapolcai szobrának krónikája (I. rész)

A Tapolcai Batsányi János Mûvelõdési
Központ szervezésében Perdül a szoknya
címmel április 29-én nyílt meg Láng
Tibor fotómûvész kiállítása. A megnyitón
dr. Zsiray Ferenc méltatta a mûvész
munkáját. A kiállítás szerves része a ta-
polcai tánc világnapi rendezvényeknek.

A mûvész maga is népi táncos volt
egykor, tehát közel áll hozzá a téma.

Érdekes a képek beállítása. Ritka az
egész alakos kép. Ez nem fototechnikai
hiba, hanem  maga a mûvészet. Szinte
érezni a lábak dobbanását, a szoknyák
suhogását. Minden kép egy pillanat, egy
fontos mondanivaló. A kiállítás képeit egy
“táncoló madárpár” fotója vezeti be. 

A fotók másik részét a csendrõl szóló
képek alkották, amelyek fõleg hazai
tájakon készültek.  

A kiállítás anyagához szorosan nem
kapcsolódott az a két kép, amely diszk-
réten, sejtelmesen állította elénk a nõi test
szépségeit. A fotókból nyugalom, harmónia
és valami megnyugvás sugárzik, amely
fogva tartja a  tekintetet.

Gróf Emese

Perdül a szoknya

A Batsányi Emléknapok (május 7-13.)
rendezvénysorozata a Batsányi János
Általános Iskola programjaival indult. A
megyei helyesíró verseny és a sportbe-
mutató után a Helyõrségi Klubban ren-
dezett kulturális gálamûsor keretén belül
adtak számot tehetségükrõl a tanulók.

Május 10-én a Tóparton kezdõdött az
ünnepség. A résztvevõk megkoszorúzták
Batsányi János és felesége, Baumberg
Gabriella szobrát. Közremûködött a Bazsó
Gabriella vezette Batsányi kórus és a
Batsányi János Gimnázium és Szakképzõ
Iskola kamarakórusa, Halápiné Kálmán
Katalin vezényletével. Balogh Zsófia
szavalata Baumberg Gabriella alakját idézte
meg. 

A költõ szülõházánál Katona Lászlóné
mondott beszédet. Batsányi János életútját
bemutatva felhívta a jelenlévõk figyelmét
azokra a helyi értékekre is, amelyeket
Tapolca visz az európai közösségbe.

A Batsányi Emlékülésnek a Városi
Könyvtár adott otthont. A Járdányi Pál
Zeneiskola tanárainak mûsora, illetve Fejes
Lajos szavalata után a résztvevõk Dr.
Praznovszky Mihály Batsányi János a ma-

gyar irodalmi autológiákban címû elõadá-
sát hallhatták. - Más és más Batsányi-mû-
vek jelentek meg az elmúlt évszázadok alatt
- mondta -, attól függõen, hogy a kor igénye
és a szerkesztõk szubjektivizmusa mit dik-
tál, vagy mit kívánt meg. Németh István
Péter arról szólt, hogy Batsányi János
hõsökben hitt és hõsökben gondolkodott. A
hõsiesség távol áll a XX. századtól, de -
Márai Sándor szép szavával - lehet, hogy
csak türelemjátékká alakult át. Kertész
Károly Batsányiné Baumberg Gabriella
szobrának negyvenéves krónikáját idézte
fel elõadásában. 

Május 11-én és 12-én a Kegyeleti
Emlékparkban, a költõházaspár sírem-
lékénél folytatódott tovább a megemlé-
kezés. 

Az ünnepségsorozat záróakkordjára
május 13-án a Batsányi János Mûvelõdési
Központban került sor. Itt Kertész Károly a
linzi számûzetésben meghalt költõ és
felesége hamvainak 70 évvel ezelõtti haza-
hozatalának körülményeit és az akkori
ünnepségeket ismertette, majd a Batsányi
Emlékérmek átadására került sor.

Tapolcai Esték címen zenetörténeti
elõadássorozat indult a Járdányi Pál
Zeneiskola hangversenytermében 2004.
február 24-én. Földes Imre zene-
történész, a budapesti Zeneakadémia
tanára elsõ alkalommal a középkor
zenéjét és a többszólamúság kialakulását
mutatta be jellemzõ mûveken. 

A középkor egyházi zenéjének
illusztrálására egy gregorián dallamot: a
több ütemen átívelõ, egy szótagot több
hangon át megszólaltató Alleluját hallhat-
tunk. Másik jellemzõ terméke e kor
zenéjének a húsvétkor felcsendülõ
Sequentia, a Victimae pascali laudes. A
középkor világi zenéjének mûvelõi a lovagi
költészet ifjai; Franciaországban a
trubadurok ill. truvairek, német földön a
Minesängerek. Egyszólamú dallamok, már
hangszerkísérettel - legtöbbnyire pengetõs,
késõbb fúvós hangszerekkel szólnak. A gre-
goriánra épülõ szabad dallam létrehozta a
két - és többszólamúságot. Jellemzõ
hangszereik a fidula, cimbalom, hárfa, lant,
dob.

2004. március 9-én a reneszánsz kor

zenéjét csodálhattuk Földes tanár úr
elõadásában. Bevezetõül a zenetörténet elsõ
kánonját, az Angliából származó
Nyárkánont hallhattuk, továbbá a prere-
neszánsz, az 1300-1400-as évek zenéjét. Du
Fay Gloria-jában az éneket két harsona
kíséri. A világi zenére példa: Josquin: Grillo
c. éneke. A reformáció jellemzõ mûfaja a
korál, a kórusmûvek. E kor terméke: Isac:
Búcsú Innsbrucktól, Bach: János passio,
valamint a Genfi zsoltár. 

Az olasz Palestrina és a németalföldi
Orlando di Lasso egyházi és világi mûvei,
madrigáljai máig hatnak. Hangszereik a
csembalo, orgona, pianoforte, sõt a fúvósok
is és együtt, valamint a lant - ez utóbbi
Bakfark Bálint nevéhez köthetõ. 

Április 20-án Szergej Prokofjev és társai
címmel a XX. század szovjet-orosz zenéjét
ismertette az elõadó. Említette: egy mûvész
kritikájának középpontjában a mû áll, de a
történelmi-társadalmi alap, a körülmények
is hatnak mind a mûre, mint az alkotóra.

Az 1910-beli Szkíták címû balett utáni
mûvei közül négy kompozíciót ismertetett.
Az 1917-ben írt négy tételes Klasszikus

szimfoniát. Az elsõ tételbõl hallgattunk
részletet. Másodikként a híres Romeo és
Júlia - Párizsban bemutatott balettjét. A 30-
as évek Eisenstein filmje, a Jégmezõk
lovagja zenéjét élvezhettük a szlávok-teu-
tonok összecsapása részletben, a Csud-tavi
csata jelenetében.

Zongoramûveibõl is hallhattunk ízelítõt.
Prokofjev neve mellett a kor zenei nagyjai,
Sosztakovics, Hacsatúrján jelentõsek. Csak
csodálhatjuk, hogy a nehéz idõk borotvaél-
táncán, az alkalmazkodás és szabadságvágy
ill. a mûvészi függetlenség vágya harcában
ilyen klasszikus mûvek jöhettek létre. 

A Tapolcai Esték keretében április 29-én
már nem zenetörténeti, hanem hangszeres
bemutatóra került sor az Európai
Közösséghez csatlakozás kifejezéseként.
Somogyi Hajnalka és Kendeh Zsolt francia
zenét bemutató brilliáns játéka mellett egy
ütõhangszeres quartett - Péni Béla által
vezényelt - játékát élvezhettük. Bevezetõ
köszöntõt mondott Dr. Nádori László
nyugdíjas egyetemi tanár. 

Dr. Takáts Gizella

Tapolca méltóképpen ünnepelt

Muzsikáló tapolcai esték

Könyvajánló
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A Tapolcai Füzetek sorozat 24.
köteteként Keresztury Dezsõ Batsányi
Jánosról írt könyvét jelenttette meg
nemrég a Városszépítõ Egyesület. 

Ezzel a monográfiával nemcsak a város
híres szülöttének emléke elõtt kívánt
tisztelegni az Egyesület, de a száz éve
született, Tapolcához és környékéhez
kötõdõ Keresztury Dezsõ irodalomtörté-
nészé elõtt is. 

A könyv segítségével végigkísérhetjük a
a költõ életútját, és megismerhetjük a ver-
sek születésének történelmi hátterét is. A
kötethez Praznovszky Mihály, a Veszprém
Megyei Könyvtár igazgatója írt elõszót.

Ha az ének szívbõl szól
A Városi Mûvelõdési Ház adott otthont a
XII. Éneklõ Ifjúság tapolcai dalos
találkozónak és minõsítõ hangverseny-
nek május 12-én. 

Udvariné Horváth Anna köszöntõjében a
hetven éve indult dalostalálkozó "szülõ-
atyjának", Kodály Zoltánnak az alakját
megidézve szólt az ének, a zene embert és
lelket formáló erejérõl, hatásáról.

A nagysikerû mûsorban fellépõ tapolcai
iskolák kórusai közül a Bárdos Lajos
Általános Iskola mindkét énekkara arany-
diplomát kapott, a gyermekkórus pedig
elnyerte az Év kórusa címet is. 

Táncvarázs
A tánc világnapja alkalmából rendezett gálamûsor résztvevõit dr. Zsiray Ferenc, a

Tapolca Város Néptánc Mozgalmáért Alapítvány elnöke köszöntötte április 29-én a
Batsányi János Mûvelõdési Központban. A tánc sokféleségét és gazdagságát bemutató
ünnepi mûsorban a Batsányi Táncegyüttes, a helyi általános iskolák és középiskolák ta-
nulói, a Musical Stúdió, valamint a Monostorapáti Néptánccsoport lépett fel. 

A mûsort Németh László rendezte. A nagyszerûen koreografált színpadkép, a táncosok
szakmai tudása a táncvarázs áramkörébe kapcsolta a szépre fogékony nézõket. A gála-
mûsor befejezéseképpen Zentai Gábor, a mûvelõdési központ igazgatója emléktárgyakat
adott át a résztvevõknek. 

Éppen negyven évvel ezelõtt, a tapolcai
Kistó partján, az egykori Batsányi-
portához tartozó területen avattuk fel
Batsányiné Baumberg Gabriella szobrát.
Ez indított arra, hogy röviden emlékez-
zünk meg a szobor történetérõl, amely
rövid idõ alatt szerves része lett a tóparti
miliõnek.

Baumberg Gabriella tisztelete mindig a
tapolcai Batsányi-kultusz része volt. Az
igazságnak tartozunk azzal, ha megem-
lítjük, hogy nem költészetének okán került
a tapolcaiak szívébe, hanem mint Batsányi
János "páratlan hûségû hitvese", aki minden
viszontagságokon keresztül kitartott férje
mellett. A korabeli bécsi almanach-
költészet üdvöskéje, Baumberg Gabriella
verseit, irodalmi mûködését nem ismerték
Tapolcán, a helyi lapokban semmi sem
jelent meg tõle, áldozatos életét méltató írás
azonban több is. Persze magyar fordításban
alig olvasható tõle valami. Ezért is lehetünk

hálásak Németh István Péternek, hogy
mûfordításaival közelebb hozta Gabriella
világát.

A Gabriella-szobor készítésének prog-
ramja Batsányi János születésének 200.
évfordulója kapcsán vetõdött fel. A bicen-
tenáriumra készülõdve már 1962 õszén szó
esett róla, de az idõ rövidsége miatt (1963.
május) ez nem valósulhatott meg. Az új
idõpont 1964 májusa lett. 

A Mûvelõdési Minisztériumhoz 1963
õszén írt kérlelõ hangnemû, hivatalos levél-
ben az alábbiak olvashatók:

"Nemcsak az Emlékbizottság és a
Községi Tanács, hanem Tapolca egész tár-
sadalma kéri Gabriella mellszobrának
felállítását, amelynek a mi viszonyaink
között eszmei mondanivalója és tudatfor-
máló jellege van, mivel a szobor / s a
mûvészi alkotás általában / ma már nem
dekoratív sallang, hanem struktív része a
mindennapi életünknek."

A levelet Pirity Károly vb. elnök, Orbán
József HNF járási titkár és a Batsányi
Emlékbizottság részérõl Tóth József írta
alá. A megfelelõ eredményhez szükséges
hátszelet Ortutay Gyula, Keresztury Dezsõ
és Zákonyi Ferenc közbenjárásai biztosítot-
ták.

A tapolcaiak Borsos Miklóst kérték fel a
szobor elkészítésére, de a minisztérium
végül nem a túlterhelt mûvészt, hanem a jó-
nevû Kocsis András Kossuth- és
Munkácsy-díjas szobrászmûvészt bízta meg
a szobor elkészítésével. (Zárójelben emlí-
tem meg azt a véletlen egybeesést, hogy a
szegénysorsú, székely származású és az
újpesti faipari iskolába járó mûvész elsõ
mestere az a szentgyörgyvári Gyenes Lajos
festõmûvész volt, akinek ereiben a
Batsányiak vére folyt.). 

Kertész Károly

(Folytatás a következõ lapszámban.)
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PORTRÉ

A hónap kérdése

Mi a véleménye arról, hogy Trianoni

Emlékhely épül városunkban?

Boldogság tölti el szívemet, hogy
Tapolca egy ilyen emlékhellyel
gazdagodik. Történelmi részrõl:
emlékeznünk kötelesség, meg-
bocsátani jogunkban áll, elfeledni
a fájó múltat ellenben nem lehet.
Azon ember, aki hazájának
múltját nem ismeri és nem
tiszteli, a jövõjét nem érdemli!

KÉRDÉSEK TERE

Nagy öröm számomra, hogy azt a
traumát, ami a XX. században a
magyarságot érte némileg fel lehet
oldani. Jelen esetben a június 4-én
átadásra kerülõ emlékhely is gyógy-
ír erre a sebre. Az uniós csatlakozás
után könnyebben teremthetünk kap-
csolatot  a határainkon túl élõ magyar
testvéreinkkel.

Úgy érzem, hogy nagy szükség
van az ilyen jellegû kezde-
ményezés megvalósítására, amit
én is támogatok. Biztos vagyok
benne, hogy családommal több
alkalommal is tiszteletünket
fogjuk tenni az emlékhelyen.
Nekünk is vannak határainkon túli
ismerõseink, akikkel mélyen
együttérzünk.

Szabó Csaba Dr. Fehér Károlyné D. Fekete József

(DI)

Isten nekem azt adta, hogy ezeket a gyerekeket örök szeretettel szeressem
A hitrõl, a küldetésrõl Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel beszélgettünk

Zsúfolásig megtelt a Városi Mûvelõdési
Ház április 26-án. Sokan voltak kíváncsi-
ak arra a dévai szerzetesre, aki az erdélyi
árvagyerekek felkarolásában találta meg
küldetését. Egyszerû és szeretetet su-
gárzó lénye azonnal megfogta a jelen-
lévõket. Arról, hogy a gyámolítandók
közül miért a gyerekeket választotta, így
vallott:
- Nem én választottam Õket, a feladat talált
meg engem. Sajnos, Románia utcáin, terein,
a templomok elõtt, a vendéglõkben, az állo-
másokon, azaz szinte mindenütt ott vannak
a kolduló felnõttek és gyerekek. Jönnek,
kopogtatnak, és ha az ember fogadja õket,
akkor elkezdenek visszajárni. Én már a ‘80-
as években nyitott voltam a szegények felé.
Volt, amikor csak ebédet adtam nekik, de
amikor lehetõség nyílt rá, megengedtem,
hogy tisztálkodjanak is. Mindig azt láttam,

ha ezek a szegényemberek megfürödnek,
rendbe rakják magukat, szépek lesznek. A
felnõttek is, a gyerekek is. Elõször 1993-
ban szerveztem nyári tábort a szegénygye-
rekeknek. Ez egy nagyon szép idõszak volt
az életemben. Jó volt látni és érezni, ahogy
meghálálják a törõdést, a szeretetet. A tábor
sikere után merült fel az éves tábor igénye,
és most már a harmadikat szervezzük.
- Hogyan lett a szegények szószólója, azaz
szerzetes?
- A kommunizmusban nõttem fel. Édesapá-
mat ‘56-ban bezárták a verseiért. A kritikát
a Belügyminisztérium "végezte" akkor. Hét
évre "értékelte" az õ mûveit. Amikor kisza-
badult, rá egy fél évre meghalt. Ez nagyon
mélyen érintett engem Megjelölt. Mondtam
is néha viccesen, hogy bosszúvágyból let-
tem szerzetes, mert, mint minden gyereket,
engem is az foglalkoztatott, hogy bosszút

álljak az édesapámért. De aztán rájöttem
arra, hogy nem egy emberrel van nekem
bajom, hanem a rendszerrel. Aztán rájöttem
arra is, hogy nem is a rendszerrel, hanem az
emberi butasággal, a sötétséggel, amelyet
nem lehet feldarabolni és kidobálni az
ablakon, de ellenében fényt kell gyújtani.
És akkor úgy éreztem, hogy talán mint
szerzetes, ha magam is tanulok, ha képezem
magam, ha másokat is tanítok, nagyobb
fény lesz a Földön, és az utánunk jövõ ge-
neráció gyerekei nem fognak az apjuk miatt
szenvedni.
- Látta Zeffirelli Napfivér, Holdnõvér címû,
Szent Ferenc életét bemutató filmet?
- Igen. Romantikus a történet, de azt
hiszem, a lényeget megérti. Minden fiatal-
ban van egy nagyfokú vágy a tisztaság, az
igaz élet iránt, hogy az igen igen legyen, a
nem pedig nem. Szent Ferenc nagyon ele-
mentárisan élte az értékek melletti elköte-
lezettséget. A ma fiataljai közül sokan - bár
nem lesznek szerzetesek - ugyanolyan
vehemenciával és szeretettel döntenek az
õszinteség, az igazság és a többi, számukra
fontos érték mellett. 
- Visszatérve az Ön által alapított otthonok
gyermekeire. Hogyan telnek a napjaik?
- Mozgalmasan. Ma összesen 402 gyer-
mekünk van. Déván, Szovátán,  Szász-
városban is van intézetünk. Úgy élnek ezek-
ben a gyerekek, mint egy nagy családban. 
- Kik a segítõi?
- Azt tartom a legcsodálatosabbnak, hogy
Isten küldött olyan fiatalokat, akik vál-
lalják, hogy nevelõk legyenek. Van nekem
egy hitem. Azt hiszem, ha Isten valakiben
egy vágyat kelt, akkor biztosan azt a vágyat
ki is tudja elégíteni. A szomjúság azt jelzi,
hogy a sivatagban van egy forrás, hogy

kutat rejt magába. Így van ez az árva-
gyerekekkel is. Vannak emberek, akik arra
vágynak, hogy ezeket a gyerekeket segít-
sék. 
- "Felelõs vagy azért, akit megszelídítettél"
- mondja a róka a kis hercegnek. Az Ön vál-
lán mekkora felelõsség nyugszik?
- Úgy gondolom, hogy minden Isten
akaratából történik. Szent József a kis
Jézusnak nem a test és a vér kívánságából,
hanem Isten akaratából lett az édesapja.
Úgy gondolom, hogy Szent József példája
nyomán a munkatársaim is és én is lehetünk
a mai kis Jézusok nevelõi Isten szándéka
szerint. A legnagyobb felelõsség tehát a "jó
pásztoré", azaz Istené, aki erre indított ben-
nünket. Szoktam mondogatni, hogy én csak
a pulikutya vagyok, amelyre olyan nagy
felelõsség azért nem hárul. 
- Meddig kíséri nyomon - ismét Szent
Ferenc példáját említve - a kismadárkák
röptét, életét?
- Nincs felsõ határ. Írtam egyszer egy
elmélkedést a Halottak napja környékén,
amelyben azt kértem Istentõl a magam
számára, hogy a mennyek országában
legyen egy nagy ablak, ahonnan majd
kikönyökölhetek, és nézhetem a Földön
maradt gyerekeinket, figyelhetem életük
alakulását. A szeretet örök. Isten azt mond-
ja, hogy örök szeretettel szeretlek. Nem 80-
20 éves szeretettel, hanem örökké. Egy
szülõ is így szeret. Isten nekem azt adta,
hogy ezeket a gyerekeket örök szeretettel
szeressem.
- Hiszem, hogy az az ablak ott lesz…
- Hát én is nagyon remélem, hogy nem vic-
cel meg a Jóisten.

N. Horváth Erzsébet

Szólj, síp, szólj!…
A rügy remény, a bimbó öröm, a virág gyönyörûség, a termés a beteljesült remény: az
élet.
A gyermek rügy, bimbó, virág, beteljesült remény, az élet folytonossága, a jövõ. Minden
gyermekben egy márványtömb testesül meg; a nevelés értõ, mûvészi szeretet-vésõje alkot
belõle remekmûvet. A gyermek gyémánt. Csiszold: brilliáns lesz belõle. Kölcsönös
szeretet nevel boldog egyént s közösséget. Az erõsebb nem élhet vissza erejével, hatalmá-
val, a gyenge nem élhet vissza a gyöngeség "elõnyével", különben megbomlik az áhított
harmónia, az áldott béke. 
Gyermekünk a legszebb, legkedvesebb, mert a szeretet így látja; de ha hibáját nem látjuk
meg, nem javítjuk, nem szeretjük helyesen.
Legnagyobb fájdalmaink s legnagyobb boldogságunk forrása a gyermek. 

Dr. G. T. G. 

Az Erdélyben és Kárpátalján tapasztalt
szegénység, a gyerekek reménytelen élete
tavaly õsszel arra késztetett jószándékú
tapolcai polgárokat, hogy - létrehozva az
Életértékek Alapíványt - õket és a ma-
gyar rászorulókat is segítse. 

A jótékonysági rendezvények, a gyûj-
tések mellé most egy új típusú támogatás is
felzárkózott - tudtuk meg Kiss Katalintól, az
alapítvány elnökétõl. Csatlakoztak Böjte
Csabának, a Dévai Gyermekotthon alapító-
jának ötlete alapján létrejött felhíváshoz. A
Fogadj távolból örökbe kérés lényege,

hogy tapolcai vagy környékbeli családok -
akár összefogva is - vállalják, hogy egy
éven keresztül finanszírozzák egy-egy erdé-
lyi árva kisgyerek ellátását. A napi ellátás
egy Euróba kerül. Ez az összeg átszámítva
havonként 8000 forintot jelent. Arról, hogy
miként lehet csatlakozni ehhez a gyermek-
segítõ mozgalomhoz Kollárné Szollár
Zsuzsanna (8300 Tapolca, Kertész utca 2.,
tel.: 87/413-891) ad felvilágosítást. Az
Életértékek Alapítvány a nevek, lakcímek
összegyûjtését, a koordinátor szerepét is
magára vállalja.

Böjte Csaba az Életértékek Alapítvány alapítói között



A HÍRTV stábja a közelmúltban váro-
sunkban forgatott. A már be is mutatott
Egy nap Tapolcán címû országjáró turisz-
tikai magazin vezetõjét, Borbás Máriát
már a Fõtér címû mûsorból is megismer-
hettük. A tapolcai forgatás egyik szüne-
tében arról is kérdeztük, hogy miért
Tapolcát választották úti célul.

- A szerkesztõség falán van egy hatalmas
térkép, amelyen bejelöljük azokat a
helyeket, ahol eddig jártunk. Tapolca neve
mellett még nem volt jel, ezért kinéztük
magunknak, de a város is szerette volna, ha
jövünk. Hát itt vagyunk. A két napig tartó
forgatás elõtt begyûjtöttünk közel száz
információt, majd abból választottuk ki - a
várossal közösen - azt a 8-9 legfontosabbat
és legjellemzõbbet, amelyen keresztül a
televízió nézõi bepillanthatnak az itt élõk
életébe, megismerhetik a város arculatát.

Az Egy nap Tapolcán címû turisztikai
mûsor akkor lesz igazán jó, ha ide csalogat-
ja az embereket. Ez nem lesz nehéz, mert
csodálatos ez a kisváros. Már akkor "elájul-
tam" a Malomtó és környéke szépségétõl,
amikor elõször itt jártam. Az országban
nincs még egy ilyen páratlan látvány.
Nagyon kedvesek az itt élõ emberek is.
Fantasztikus ötlet a Tapolca-Diszelben lévõ
Falukemence. Gyönyörû a Tavasbarlang,
impozáns a nemrég felállított Székelykapu,
szépen gondozottak, virágosak az utcák,
terek. Egyszóval, egy kis ékszerdoboz ez a
város. 

- Készít feljegyzéseket, esetleg naplót az
országjárás során? Bizonyára jó és hasznos
lenne megõrizni a tapasztalatokat.

- Igen. A fõszerkesztõvel könyvet írunk a
látottakról, hallottakról. Egy olyan
útikönyvet szeretnénk készíteni, amilyent
csak mi tudunk megírni, mert olyan szemé-
lyes élménye, amilyen nekünk van, más
útikönyvírónak nem is lehet. Mi végigjár-
juk az ország összes települését, a néprajzi
értékek és a tradiciók bemutatásán túl az
eddig ismeretlen csodákra is odafigyelünk.
Nagy hangsúlyt fektetünk a könyvben arra
is, hogy egy-egy gasztronómia ajánlatot ne
csak helységhez, de ahhoz a személyhez is
kössük, aki megismertette velünk. És ha
valaki azért kerekedik majd fel, hogy
megkóstolja azt a bizonyos helyi specia-
litást, akkor Õt is megtalálja ott.

- Otthon is hasznosítani tudja az így
szerzett ismereteket?

- Igen. Sõt, karácsonyra kiadtam az Egy
nap - egy recept címû könyvemet is.

- Nem hagyhatom ki. A közszolgálati
csatorna Fõtér címû mûsorának is vezetõje
volt. Miben hasonlít és miben tér el
egymástól a két mûsor?

- Abban hasonlít, hogy én voltam, illetve
vagyok a mûsorvezetõ, a mostani fõ-
szerkesztõ ott szerkesztõ volt. Együtt jöt-
tünk át. Ugyanúgy országjáró mûsor ez is,
meg az is, ugyanúgy az ország értékeit
kívánja felmutatni. A cél az, hogy segítse
az itt élõket abban, hogy szeressék ha-
zájukat, ne csak a negatívumokra figyel-
jenek. Mert sajnos, a mai napig, bár már

három és fél éve készítek ilyen típusú
mûsort, azt tapasztalom, hogy csak a
lakosság kis százaléka tudja, milyen
csodálatos országban él. Hosszú idõnek kell
még eltelnie, hogy mindenkihez eljusson ez
a felismerés. Így nekünk, az országot járók-
nak sok még a feladatunk. Visszatérve a
kérdésre. A két mûsor közti különbség
pedig az, hogy végre a legjobb szakem-
berekkel dolgozhatom. A mi munkánk
csapatmunka. Ha valaki nem végzi olyan
színvonalon a munkáját, mint a többiek,
akkor az visszahat az egész produkcióra.
Életemben nem dolgoztam még ilyen jó
csapattal, mint a miénk. Elengedhetetlen
ebben a munkában az operatõr, a szer-
kesztõ, a vágó, a rendezõ lelkesedése,
rámenõssége, szakmai ismerete. Mert én
hiába viszek bele minden érzelmet, hiába
igyekszem a feladatot a legjobb tudásom
szerint megoldani, ha a témák megoldásá-
nak lehetõségét nem szabják a személyem-
re.

- Rockenbauer Pál több millió lépést szá-
molt meg országjáró mûsoraiban. Ön is
kiszámította már, hogy hány kilométert uta-
zott?

- Nem, de visszamenõleg ez már
lehetetlen is lenne. Nagyon sokat. Annyit
tudok csak, hogy a saját autómmal ebben az
évben 200.000 kilométert tettem már meg,
de ennél lényegesen többet utaztunk egy-
egy felvétel érdekében. 

- Az újabb és újabb értékek felmutatásán
túl azt is észreveszik az Ön által vezetett
országjáró mûsort nézõk, hogy azonnal
otthon van azon a vidéken, ahol forgat. Az
ott élõk pedig úgy bánnak Önnel, mint az
"idevalósival". Mi a titka?

- Egyszerû. Szeretni kell azt, amit az em-
ber csinál. Szeretni kell az ott élõ embe-
reket, otthon kell érezni magunkat az or-
szágban. Nekem hazám ez a kis Magyar-
ország. Hitet, magabiztosságot, öntudatot
ad, és ezt soha, senki nem tudja elvenni
tõlem. Magyarságunkban is csak az erõsít-
het meg bennünket, ha szeretjük azt a
helyet, ahol élünk.

N. Horváth Erzsébet
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MAGAZIN

Üzenet a csüggedõ fiataloknak és fiatal-
ságra vágyó felnõtteknek.

Ha azt hiszed, hogy álmaid betemette az
idõ, és rosszkedved tavasza jött el, akkor is
higgy az az értékek igazában, a 2x2
igazságában és a jó hosszú távú gyõzel-
mében...

Ha a hazugság rezzenéstelen arccal néz
rád, és arcátlanul darálja mondandóját,
akkor is bízz a tavaszban. Nincs reményte-
len állapot!

Milyen szép a magyar tavasz! Március
15-én az éppen kibújó legelsõ zöld hajtások
figyelmeztetnek arra, hogy a szabadság az
ember elidegeníthetetlen tulajdona, mert
minden rossz körülmény, hófúvás, jég és
zúzmara ellenére szabadon kisarjad az élet.
Júniusban, amikor a fiatalok elbúcsúznak
az iskoláktól, akkor végleg gyõz az élet.

Az utcák megtelnek, és még a vizs-
gadrukktól szorongó diákok is érzik, hogy a
friss levegõ, a nap sugara, az akácfa illata, a
reggeli friss harmat lebontja a zártság, a
rideg hidegség falát. Ezért minden diktatúra
hosszú távon halálra van ítélve.

A gondolatok diktatúrája is. Rád teleped-

het, uralhat, vakká, süketté tehet, behálóz-
hat, de jön egy pillanat, és új gondolat
terem benned, megfogan, nõ, és kibújik a
diktatúra ketrecébõl. 

A hazug szó diktatúrája is. Befonhat,
fojthat, betemethet, bókolhat, gúnyolódhat,
káromolhat, hízeleghet, zsonghat körülöt-
ted. Ha egy cseppet figyelsz, meghallod,
amitõl növekedsz! Például a tiszta, nézé-
sedet álló tekintettõl, egy halk nem-tõl, egy
igen-tõl, a beszédes, "sûrû" csendtõl és a
levegõs, súlyos szótól.

A hazug cselekvések diktatúrája is.
Akadályozhat futásodban, zárhatja lábaidat,
kötheti kezeidet, szívhatja el tõled a leveg-
õt, akkor befelé növekedsz és légszomjad-
ban megtanulsz minden második kar-
csapásra tempózni, mint a nagy úszók
teszik.

Mégis. Egyszer kihajt az élet. 
Építheti a diktatúrát bárki, bárhogy, bár-

hol, széttörik, szétporlad az élet energiájá-
nak kavargásában, mert az élet gyõz.

Mert mindig az élet gyõz. Van feltá-
madás.                                 

Kiss Katalin

SZABADIDÕ

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes:
1. Az a vonal, melynek pontja egy fix pont-
tól egyenlõ távolságra van.
4. Minden hájjal megkent, csalafinta,
ravasz, furfangos.
12. Te és õ.
14. Gyakori spanyol nõi név.
16. Ami megszakítás nélkül történik.
18. Olyan fehér, .... a hó.
19. Páratlan fogoly!
20. Görög levegõ.
21. Zorró jele!
22. Becézett Zoltán.
23. Hangos Béla.
25. Erkölcs.
27. N-nel a végén: szarvasfajta.
28. Fejvesztve hagyja el a helyszínt.
31. Portugál gépkocsi jele.
32. Amper, röv.
33. Az MDF jelenlegi elnöke: ...... Sándor
34. Nem le.
36. Az a távolság, ameddig egy lövedék biz-
tosan célba jut, keverve.
38. A szoros ABC második betûje.
39. A labdarúgópályán mindegyik csapat-
nak van.
43. Orosz repülõgéptipus röv.
44. Latin é.
45. Képes Világ része!
47. Régi komikuspáros egyik tagjának a
neve kezdõdött így.
48. Kis házikó.
49. Egyel nem lehet két lovat megülni.
52. Németül: méhek.
54. Sokrétû, bonyolult.

56. Angol nem.
57. Fordított névelõ.
58. Fõütõér.
60. Páros csigabiga.
63. Ha éhes a jószág, ....., ha volna mit.
65. Otthontalan szegények tömegszállása.
67. Sugár jele.
68. Nála rabúl tartva.
70. Kisbaba hangja.
71. Finom süteménybe való kocsonyás
anyag.
73. Németül: tojásos.
Függõleges:
1. Ha kopognak az ajtón, akkor kérdezzük.
2. A tanácsi szervezet helyébe lépett
hivatal.
5. Olyan, ahhoz hasonló.
6. A születésszabályozás egyik formája,
módszere.
7. Illetve, röv.
8. Kettõsbetû.
9. Állama egynemûi.
10. En-nel a végén férfinév, keverve.
11. Moliere ilyen címû darabjában az
álszent típusa, kiejtve.
12. Állóvíz.
13. A hévizi tó fenekén található nagy
mennyiségben.
15. Ramazuri.
17. Mosdó, franciául, ....... tte.
24. Az izomszalagját.
26. Kálium.
28. Párosan: meglelhetett!
29. Mássalhangzó kiejtve.
30. Szánt.

32. A szülõnek minden évben meg kell
vásárolnia, névelõvel.
35. Amerikai füves síkság.
37. Operált sebbõl szedik ki behegedés után.
40. Iramodna, mint a szélvész.
41. D-vel a végén, nem fog.
42. A földet hasítja.
45. A macska teszi, ha éhes.
46. Lope de .....
50. Emel, hangosan!
51. ... Paz.
53. Jód.
55. Nála van, .... ben van.
59. Település Baz. megyében.
61. Böhönye páratlanjai.
62. Nagyüzem.
64. Párosan felforr!
65. Ez az aga tartomány, ill. kikötõváros
Spanyolországban.
66. Lóerõ kezdete!
69. A gerinc eleje!
72. Oxigén.
74. Félni!

Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!

Az áprilisi helyes megfejtés: Vízsz.: 14.
Mosonmagyaróvár, 38. Nõgyógyászat, 63.
Trianoni béke,  Függ.: 2. Bortöltõ szatír, 8.
Gyalogos, 11. Sósav, nátrium.
Nyertesünk: Muzsi Lászlóné, Tapolca-
Diszel, Szabadság u. 1/2.

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

Magyarságunkban is csak az erõsít meg bennünket, ha szeretjük azt a helyet, ahol élünk
Borbás Mária mûsorvezetõvel az országjárás szépségeirõl, az elfogadottság "titkairól" beszélgettünk

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13

14 15 16 17 

18 19 20 19 21

22 22 23 24 25 26

27 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56

57 58 59 60 61 62

63 64 65 66

67 68 60 69 70

71 72 73 74

Füveskönyvem lapjai 4.
"Soha, soha, soha, soha ne add fel !" /Churchill/



LABDARÚGÁS
Tapolca IAC - Honvéd VSE -

Jánossomorja 2:0 Gólszerzõ: Lajta és
Dragodán; Vasszécseny - Tapolca 2:3
Gólszerzõ: Lajta, Tóth, Csáki; FC
Keszthely - Tapolca 0:2 Gólszerzõ: Csáki 2

Tapolca - Sümeg 1:0 a minden tekintet-
ben jobb TIAC remek mérkõzésen gyõzte
le a szomszédvári riválist, Sümeget.
Gólszerzõ: Csáki

Tavasszal még nem kapott ki a csapat. A
tabella állása: 1. Gyimót 63 pont; 2. TIAC
57 pont; 3. Integral - DAC 49 pont

KÉZILABDA
Alsóõrs - Tapolca VSE 28:20. Nem várt

idegenbeli vereség; Tapolca - Bük 22:35
Gyenge játék, súlyos hazai vereség

SAKK
Sikeres tárgyalásokat folytatott a Tapolca

Városi Sportegyesület Elnöke Rockwool
Hungary Kft-vel és ennek eredményekép-
pen 2004. május 1-tõl a Tapolca VSE NB-
I/B osztályú sakkcsapata Tapolca
Rockwool VSE néven szerepel a Nemzeti

Bajnokság I/B. osztályában. 
Ugyancsak eredményes tárgyalás

következtében véglegesség vált, hogy a
2003/2004-es év megyei sakkcsapat baj-
nokcsapata a Tapolca VSE - Isolyth VSK II.
a 2004. májusában esedékes két NB-II-es
osztályozó mérkõzésére a Szombathelyi
Haladás ellen Tapolca VSE - Varjú Fogadó
néven szerepel. 

NBI/B 
Az utolsó fordulóban Tapolca VSE -

Gyõri Elektromos 8,5 : 3,5
Idén is 3. helyen végzett a csapat. A

bajnokság legjobb pontszerzõje Jáchim
Dorina lett veretlenül, 8 ponttal.
Gratulálunk. 

TENISZ
Városi idénnyitó verseny 16 indulóval
1. Nyírõ Balázs; 2. Mátyás Endre; 3.

Nyírõ László; Pontyos István
Páros: 1. Marton József - Kassai Balázs;

2. Nyírõ Balázs - Ságvári Péter; 3. Kvassay
Jenõ - Tóth Csaba
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1. Nyári gyermek sport és szabadidõ
tábor
Turnusok ideje: I. turnus 2004. június 14.-
június 25. (2x5 nap); II. turnus 2004. június
28.-július 9. (2x5 nap); Részvételi díj:
15.000 Ft/fõ; Életkor: 7-12 év; Szolgál-
tatás: naponta, 7.30-15.30-ig
Sport és szabadidõs témákkal foglalkozunk
a gyerekekkel pedagógus és szakoktatói
felügyelet mellett. Ebédet és uzsonnát biz-
tosítunk. 
Jelentkezés: Polgármesteri Hivatal Oktatá-
si, Mûvelõdési és Szervezési Irodáján, Tel:
511-150/126 mellék
Határidõ: 2004. június 11.
2. Úszásoktatás
Turnusok ideje: I. 2004. június 14.-június
25. (2x5 nap); II. 2004. június 28.-július 9.
(2x5 nap); III. 2004. július 12.-július 23.
(2x5 nap); IV. 2004. július 26.-augusztus 6.
(2x5 nap); Részvételi díj: 4.000 Ft/fõ;
Életkor: 5-10 év; Oktatási idõ: naponta,
08.00-09.00 óráig; Jelentkezés:  Polgár-

mesteri Hivatal Oktatási, Mûvelõdési és
Szervezési Irodáján; Tel: 511-150/126 mel-
lék; Határidõ:      2004. június 11. 
3. Tenisztábor
Alapfokú oktatás 8-12 éves gyermekek
részére; Idõpont:  2004. július 5.-július
16. (2x5 nap); Részvételi díj: 8.000 Ft/fõ
Oktatási idõ: naponta, 08.00-11.00-ig;
Jelentkezés: Polgármesteri Hivatal, Oktatá-
si, Mûvelõdési és Szervezési Irodáján
Tel: 511-150/126 mellék
Határidõ: 2004. június 11. 
4. Sakktábor
Idõpont: 2004. június 14.-június 25.;
Részvételi díj: 15.000 Ft/fõ; Életkor: 6-12
év; Szolgáltatás: naponta (2x5 nap) 7.30-
15.30-ig tartó táborban a napi 4 órás
sakkoktatás mellett ebédet, uzsonnát, sport
és szabadidõs programokat biztosítunk a
gyermekek részére; Jelentkezés: Polgár-
mesteri Hivatal Oktatási, Mûvelõdési és
Szervezési Irodáján; Tel: 87/511-150/126
mellék; Határidõ: 2004. június 11.

Magyar bajnok lett a Balaton Isover
Vívóklub fiú párbajtõr-csapata.  A leány
csapat ezüstérmet szerzett. Mindkét
csapat edzõje Szalay Gyöngyi.  

Május 8-9-én rendezték meg Buda-
pesten az újonc korosztályú vívók  magyar
bajnokságát. Szombaton az egyéni ver-
senyen bronzérmet szerzett a tapolcai klub
versenyzõje, Hammer Péter. Leányoknál 5.
helyezett lett a szintén tapolcai Sáfár Cintia.

Vasárnap elõször a leányok csapat-
versenyeivel folytatódtak a küzdelmek a
bajnoki címért,  ahol a Sáfár Cintia, Mádai
Valentina, Mörk Fanni, Fábián Kata, Berei
Magdolna összeállítású  csapat ezüstérmet
szerzett, miután nem bírt a Honvéd-LNX-es
leányokkal.

A fiúk csapatversenyén 12 csapat neve-
zett. A Balaton Isover Vívóklub versenyzõi

az elõzõ  nap egyéni szereplése alapján
kiemeltek voltak a legjobb nyolc közé.
Elõször a Törekvés SE csapatát verték
45:37-re, majd a kettõbe jutásért a
Diósgyõrt 45:44-re.  A döntõben is ugyan-
ilyen izgalmasan alakult a mérkõzés az
OMS - Tata ellen.

A magyar bajnokcsapat tagjai: Hammer
Péter, Horváth Tamás, File Mátyás, Focht
Máté, Domján Zsombor.

3 év munkája érett be ezzel az eredmény-
nyel. Mint az edzõ elmondta, nagyon élvezi
az edzõi feladatokat. Mindig arra vágyott,
hogy gyerekekkel foglalkozhasson. De érzi
és tapasztalja nap mint nap, hogy ez na-
gyon nehéz és embert, idegeket próbáló
pálya. Nem is beszélve a munka anyagi
elismerésérõl. 

A május 1-én és 2-án Veszprémben
került megrendezésre a felnõtt és kadett
országos  vidékbajnokság.

A Balaton Isover Vívóklub versenyzõi 1
arany-, 2 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek
párbajtõrben egyéniben és csapatban.

A tapolcai versenyzõk eredményei:
Felnõtt férfi párbajtõrben:
3. Földi Bálint és a csapat is bronzérmes

lett
Kadett nõi párbajtõrben: 2. Baracskai

Zsófia  3. Kranabeth Edit  3. Sáfár Cintia.
Ugyanez az összeállítású csapat aranyérmet
szerzett.

Kadett férfi párbajtõrben: 3. Hanczvikkel
Márk  8. Hammer Péter. A csapat
kiegészülve Focht Mátéval ezüstérmet
szerzett.

Gyermek országos bajnokság Budapest,
Törekvés terem. Lányok: csapat 2. Balaton
Vívóklub

Országos döntõbe jutottak a Batsányi iskola
leány labdarúgói

A közelmúltban Tapolcán megrendezett megyei IV. korcsoportos (7-8. o.) labdarúgó
diákolimpián tovább folytatta jó szereplését a tavalyi Pepsi-gyõztes, Madridot járt
batsányis leány labdarúgócsapat.

Mindhárom csoportmeccsüket megnyerve kerültek össze a döntõben a veszprémi iskola
lányaival, ahol 5:2-es gyõzelemmel delegálták magukat a május végén Salgótarjánban
megrendezésre kerülõ országos diákolimpiára. 

A gyõztes csapat tagjai: Soós Renáta, John Flóra, Zalatnay Eszter, Földi Hajnalka,
Matlák Zsanett, Tell Zsófia, Göbölös Ágnes, Tóth Andrea, Edzõjük: Antal Edit.

E rovatunkban Tapolca ifjú sportolóit
kívánjuk bemutatni. Azokat a fiatalokat,
akik az elkövetkezendõ években -, ha fej-
lõdésük töretlen marad - hírnevet szerez-
hetnek városunknak.

Szabó Bálint 10 éves, a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola tanulója. Kedvenc tantár-
gyai a matematika és  a testnevelés. A TIAC-
Honvéd VSE U-11-es korosztályos csapatá-
nak kapitánya.

Edzõje Csáki László. Véleménye szerint
Bálint nagyon tehetséges, gyors, ügyes,
mozgékony, remekül lát a pályán. 

Nekem két meghatározó élményem van
vele kapcsolatban. Mikor a nagypapája alig
öt évesen lehozta a nagyobbak közé az elsõ
edzésre, és elkezdett a labdával játszani ,
egybõl eltûntek a különbségek. Az elsõ  pil-
lanatban látszott, hogy kiváló labdaérzékkel
rendelkezik. A másik: volt egy gyakorlat,

amit meghatározott számmal kellett végre-
hajtani. "Dodi" -, mert akkor ez volt a bece-
neve  - egyszer csak sírva borult nagypapája
nyakába. Mi a baj, mi történt? - kérdezem.  -
Nem  tudok számolni - hüppög, és folynak a
könnyei.

A történet rég volt. Azóta Bálint már
kiválóan számol, és nem okoz gondot neki a
gyakorlatok számszerû végrehajtása sem.

Azt mondja: a csapatból Csík Milánnal és
Zsolttal értik meg egymást legjobban.
Kedvenc csapatai a Ferencváros és a Reál
Madrid. Játékosai Gera Zoltán és Portilló.
Legszívesebben utolsó védõként játszik.
Megválasztották már egy torna legjobb
játékosának is. Minden vágya, hogy egy
híres, nagy csapat játékosa lehessen, és ezért
õ  hajlandó minden áldozatra. Edzést csak
betegség miatt mulasztott, s ha teheti, külön
is  gyakorol, hogy valóra váljanak álmai.

Kedves Bálint!
Csak így tovább! Tudod, a tehetség nem

elég, annak szorgalommal és kitartással is
párosulnia kell! Legyen erõd, és még
szerencséd is, mert a pálya, amit választot-
tál, sokszor göröngyös és kemény. Csak a
legkitartóbbak jutnak fel a csúcsra! Kívá-
nom, hogy valóra váljanak álmaid!

SPORT

Nyári sport- és szabadidõ táborok
2004. június 14. - július 16.

Tehetségeink

A dobogó legfelsõ fokán
Celldömölkön játszott a hét végén a
Tapolca VSE nõi és ifjúsági csapata. Az
ifjúsági találkozón 6:17-es félidõ után
14:32-re diadalmaskodott a tapolcai
gárda. Rédli Andi 13 góllal, Berecz Niki 9
góllal járult hozzá a sikerhez. Ezzel az
eredménnyel a 8. helyet foglalják el a
bajnoki tabellán, Rédli Andrea pedig az
ifi góllövõ lista 6-7. helyén áll 98 lõtt
góljával.

A felnõtt mérkõzésen már az elsõ perctõl
kezdve vibrált a levegõ. Mindkét csapat jól
emlékezett az õszi tapolcai találkozóra.
Most sem volt másképp. A hazaiak
agresszív támadásai és a hatalmas színészi
elemek keveredtek, melyekre vevõk voltak
a játékvezetõk. Védõmunkájukban a kímé-
letlen, durva megoldásoktól sem riadtak

vissza. Mindezek ellenére ugyanannyi-szor
pihentek 2 percet, mint a tapolcai lányok.
Az ehhez a stílushoz nem edzõdött lányaink
nem tudtak mit kezdeni, mert nem vették
fel (nagyon helyesen!) a bokszkesztyût.
Mindennek ellenére az elsõ félidei 5 gólos
hazai elõny (18:13), a második félidõ
végére 3-ra csappant (29:26), s ha lett volna
még néhány perc, a gyõzelem is Tapolcáé
lett volna. 

Legjobb lövõink: Antal Anett 8 gól,
Fodor Kinga 7.

Az utolsó forduló elõtt az NB II gól-
lövõlistájának 1. helyén áll a mi lányunk,
Antal Anett 172 góllal. 

Az utolsó meccs idõpontja:
május 16. (vasárnap) 12 óra 30 perc
elõtte ifi: 10 óra 30 perc

Nem vették fel a "kesztyût" a kézis lányok

A játék öröme
A csarnok, a játék és a kölykök - ezeket
a fogalmakat kívánta "egy kalap alá
hozni" az a program, amelynek a
Városi Rendezvénycsarnok adott
otthont május 22-én. 

Az ügyességet, kreativitást igénylõ
játékokban a gyerekek ismerkedhettek
azokkal a nehézségekkel is, amelyekkel
látás - illetve mozgássérült társaiknak
naponta kell megküzdeniük. Nagy sikert
arattak a bohócok, a zenés-táncos színjá-
ték, a kiállítás, a kézmûves-foglalkozá-
sok.  Az ökölvívással kapcsolatos rajz-
verseny nyerteseinek a díjakat dr. Csábi
Bettina és Nagy Csonttörõ János adta át. 

Világjátékok Tapolcán
Június 7-8-9-10-én a Városi Sporttelepen
kerül megrendezésre a Pénzügyõrök
Futball Világjátéka. Az Európa külön-
bözõ pontjairól érkezõ résztvevõk kétszer
30 perces félidõt játszanak. A mérkõzések
délelõtt tíz órakor lesznek, a döntõre
csütörtökön délután kerül sor. 

Az oldalt összeállította: K. Lelkes Katalin

Tapolcai sikerek VeszprémbenMájusi sporteredmények
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Az idei május elseje az európai uniós
csatlakozás jegyében telt országszerte, de
a hagyományos majális kellékei sem
maradhattak el ezen a napon.

Tapolca polgárait az Ifjúsági Fúvós-
zenekar ébresztette, majd Ács János pol-
gármester köszöntõjével és Mesterházy
Attilának, a GYISM államtitkárának ünnepi
beszédével kezdõdtek a programok a Városi

Sporttelepen. A közéleti sátorban megtartott
fórumon Mesterházy Attila (MSZP),
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ
(FIDESZ) és Ungár Klára (SZDSZ) az
uniós csatlakozásról beszélgetett a jelen-
lévõkkel. 

A gyerekek körében népszerûek voltak a
technikai bemutatók, az ügyesebbek csuhé-
ból virágot készítettek, vagy festettek.

Tapolca Város Képviselõ-testülete úgy
döntött, hogy részt vesz a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyûlésének
Területrendezési és Kommunális Bizott-
sága által kiírt mûemlékvédelmi pályáza-
ton. 

15 évvel ezelõtt, 1989 májusában
ünnepélyes keretek között adták át a
Templom-dombon feltárt Romkertet, és
ugyanakkor avatták fel Marton László
szobrászmûvész Múltunk címû köztéri
alkotását. Az eltelt idõ alatt az itt lévõ
romok állaga romlott. A védelmet szolgáló
karbantartási munkálatokat, a gyalogos
megközelíthetõség biztosítását, az útba-
igazító - és tájékoztató táblák elhelyezését a
megnyerhetõ pályázati összeg segítségével
kívánja megoldani az Önkormányzat. 

A város középkori történetét megidézõ
szabadtéri kiállítást - évrõl-évre - sok turista
keresi fel .

Mikorra megjelenik az újság, bizonyára már gyönyörködhetnek is a Járdányi Pál
Zeneiskola díszkivilágításában az arra sétálók. Mi a kiépítés folyamatáról készítet-
tünk felvételt.

Bár az idõjárás még sokszor megtréfál
bennünket, de a bátrabbak és a víz
szerelmesei már kimerészkedtek a szépen
felújított strandra. 

A jegyárak felõl érdeklõdõ kérdésünkre
Barai Róbert ügyvezetõ igazgató elmondta,

hogy a felnõttek 550, a diákok 400, a
nyugdíjasok és a gyerekek pedig 350 forint
ellenében vehetik naponta igénybe a strand
szolgáltatásait. A heti bérlet felnõtteknek
3300, diákoknak 2400, nyugdíjasoknak és
gyerekeknek 2100 forintba kerül. 

Örömmel vették birtokukba a játékokat a gyerekek

Ma még a melegvizes medence a legvonzóbb

Díszkivilágítást kapott a zeneiskola

Értékõrzés a Templom-dombon

A Sporttal a környezetvédelemért címmel
rendezett konferencián a Batsányi János
Általános Iskola tanulóinak segítségével
"megelevenedett" a természet.

A zene, a tánc és a versek mind-mind a
körülöttünk lévõ éltetõ természet szép-
ségére, hasznosságára hívták fel a figyel-
met. A játékos formában tanult és tanítható
környezetvédelem szép példáját adták a
színpadon lévõ gyerekek.

A természet védelmét már gyermekkorban tanítani kell

A környezet védelemre szorul

TVSE Természetjáró
Szakosztályának 
június havi túrája

5-én Köveskál-Szentbékkálla
12-én Kopjafa ünnepség Augusztin-

tanya
19-én Munkatúra - Uzsabánya
26-án Hegyestû-Monoszló-Balaton-

henye
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