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Március dicsõ napjai
Az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére ünneplõbe öltözött
város szép, verõfényes napra virradt
március 15-én.
A friss tavaszi szélben lobogó zászlók, a

kabátokra tûzött kokárdák azokat a 156
évvel ezelõtti napokat idézték meg, amelyek a magyar történelem dicsõ, példát adó
pillanataivá váltak.
/Képes összeállításunk az 5. oldalon
Március népének lenni küldetés címmel./

2004. március

A Hild-díjas város
Az elmúlt évek városépítõ- és szépítõ törekvéseiért, a helyi értékek védelméért, a régmúlt és a korszerû követelmények harmonikus megjelenítéséért Tapolca városa Hild
János-díjat kapott.
A neves tervezõrõl elnevezett díj ünnepélyes átadására hamarosan sor kerül.

Irány Magyarország!

Az Utazás 2004. március 18-tól 21-ig nyitva tartó kiállításán a belföldi
díszvendég a Balaton-régió volt

Az egész napos program a Városi Rendezvénycsarnok elõtti dísztéren
kezdõdött, ahol ünnepélyes keretek közt vonták fel a nemzeti színû zászlót

Tavaszváró
A tavasz jöttének csalhatatlan jele,
hogy megkezdõdik a munka a szõlõben.
Ehhez kívánt hasznos tanácsokkal szolgálni az FVM Szõlészeti és Borászati

Kutatóintézete Badacsonyban március 19én. A metszési és technológiai bemutatón
Májer János igazgató az elmúlt év eredményeit ismertetve szólt a jövõ feladatairól,
kiemelve a Balaton-borrégió létrejöttének
szükségességét.

A közel 300 négyzetméteres standon a
tapolcai Tourinform Iroda és a
Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület
is helyet kapott.
A régió kínálatában kiemelt helyet foglal
el a családi üdülés, az aktív turizmus. A
nagysikerû borkostoló, a kitûnõ termékek

ismét a térség szõlõkultúrájának jövõjére
irányították a figyelmet. A turizmus aktuális
feladatiról, a bortörvény módosításáról a
kiállításon jelen lévõ Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõt kérdeztük.
/Írásunk a 3. oldalon A borrégiók
kialakítása segíthet... címmel./

Zászlószentelés- és avatás
Március 14-én délelõtt a diszeli templomban ünnepi szentmise keretében került
sor az évszázadok üzenetét is magán hordozó új zászló felszentelésére.
Dr. Renner Sándor plébános - megköszönve Bakos György képviselõnek és családjának, hogy megszülethetett a városrész lobogója - történelmi magyarázatot adott arra
vonatkozóan, hogy mit ábrázol a kék-sárga alapszínû zászló. A rajta lévõ 1255-ös évszám
azt az idõpontot jelzi, amikor elõször említik az oklevelek Diszelt, a 2004-es pedig a zászló létrejöttének dátuma. A csobánci várkatonák hõsies küzdelmét szimbolizálja a kard,
amelyet az emberarcú félhold, azaz a törökök ellen folytattak. A pajzs vörös színe a véráldozat nagyságát jelzi, míg a szintén emberarcú Nap és a csillagok a bátor hõsöket, a harcos férfiakat köszönti. A kék-sárga szín a jelenrõl szól. A helyi futballcsapat színe - mondta a plébános. A múlt és jelen így kapcsolódik eggyé, és így ad hírt a jövõnek arról, hogy
a diszeliek nemcsak régen, de ma is örömet és dicsõséget szereznek.

Rozsdaõszbõl balatoni színragyogásba
A Tapolcáról indult Pálffy
Károly festõmûvész kiállítását Németh István Péter
nyitotta meg a Batsányi
János Mûvelõdési Központban március 19-én.

Állami céltámogatás nélkül nem megy
Tapolca nagy feladat elõtt áll. A
szennyvíz-elvezetõ hálózat fejlesztését nemcsak a kialakuló és fejlesztendõ gyógyturizmus, a környezet
védelme teszi szükségessé, de a
törvényi elõírás is.
A környezet védelmérõl szóló 1995.
LIII. törvény kimondja: “...a természeti
örökség és a környezeti értékek a nemzeti
vagyon részei, amelyeknek megõrzése

szempontjából; e nélkül nem tartható fenn
az emberi tevékenység és a természet
közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk létét és számos
faj fennmaradását...”.
A közel 1,2 millárd forintos beruházás
azonban csak sikeres pályázattal, az állami
céltámogatás elnyerésével valósulhat meg.
/Riport a 2. oldalon Csatornázottság a
jövõ útja címmel./

- Az õszi táj szépségét
megörökítõ alkotó a közelünkben várta be, hogy a
rozsdaõsz idényét a teljesebb
évkör fényei aranybarnán
jelöljék ki a vásznain. Ekként
tekintsünk Négy évszakára,
annak finom színvilágára mondta a méltató.
/Írásunk a 6. oldalon
Képek mûvészete címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

FELHÍVÁS

Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját Tapolca várossá nyilvánításának 38. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésre.
Az ülést megnyitja: Ács János, Tapolca
város polgármestere
Ünnepi beszédet mond: Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ
Program
Kiállítás megnyitó; "Tapolcai Képes
Krónika" Reindl Erzsébet fotóiból; "A
magyar királyság 1867-1918 fából
faragott vármegye címerei" vándorkiállítás; Goda László Ferenc fafaragásaiból
Közremûködnek: Tapolcai
Kamarakórus; Járdányi Pál Zeneiskola
tanárai; Kinizsi Táncegyüttes
Idõpont: 2004. március 31. 18.00 óra
Helyszín: Városi Mûvelõdési Központ
(Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

A NATO-nak tett kötelezettségvállalás alapján megkezdõdött a Befogadó Nemzeti
Támogatás feladatainak kidolgozásához kapcsolódó Központi Adatbázis és Képesség
Katalógus összeállítása.
Ennek részeként Tapolca városban is felmérésre, illetve pontosításra kerülnek a honvédelmi célra igénybe vehetõ ingatlanok, illetve szolgáltatások. A felmérés keretében
többek között pontosításra kerülnek a "nemzetgazdasági technikai eszközök" adatai is a
megyei hadkiegészítõ parancsnokság részére.
Ezúton hívom fel a magánszemélyeket a tulajdonukban lévõ haszongépjármûvek és
munkagépek vonatkozásában, valamint a tapolcai székhellyel rendelkezõ jogi személyek
és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok figyelmét, hogy aki a Honvédelemrõl
szóló 1993. évi CX. törvény, illetve annak végrehajtására kiadott 178/1993. /XII. 27./
Korm.rendelet 143. §. /1/ bekezdésében rögzített technikai eszközre vonatkozó bejelentési
kötelezettségének a határnapig nem tett eleget, azt saját érdekében sürgõsen pótolja.
A Helyi Védelmi Bizottság Elnökeként kérem, hogy az érintettek legjobb tudásuk
szerint segítsék a Központi Adatbázis és Képesség Katalógus kialakítását, amely közvetve
hozzájárul biztonságunk további fokozásához.
Ács János polgármester
HVB. elnök

Hírek röviden
- A Köztársaság téren megkezdõdött a
területet övezõ kerítés fémszerkezetének
bontása. Erre nemcsak a Székelykapu és a
Trianoni Emlékhely kialakítása miatt van
szükség, de azért is, mert a tér egy részén
parkoló lesz. A parkoló ki -és bejárata a
kórház felõli részre kerül. Ezen a szakaszon
a terméskõ támfal bontása is folyamatban
van. A játszóteret a terület észak-nyugati
részére helyezik át.

- Jó hír, hogy megoldódik a Széchenyi
István Szakképzõ Iskola tanmûhelyének
kérdése. Az iskola udvarán, a kézilabdapálya mellett épül fel egy olyan acélvázszerkezetes, hõszigetelt panelekkel, egészségügyi helyiségekkel ellátott épület, amely
egyidõben, egy helyen több szakma oktatására is lehetõséget fog biztosítani. A tanulók szeptemberben vehetik birtokukba az
új tanmûhelyt.

- A Déli-elkerülõ út melletti parkoló építése során ismét arra irányul a figyelem, hogy a
lakosság mennyi szemetet halmozott itt fel illegálisan. A városba érkezõ idegenek rólunk
kialakított képét, de környezetünk, egészségünk védelmét is javítaná, ha betartanánk, azt
az elemi együttélési szabályt, hogy szándékosan nem okozunk kárt. Az illegálási
szemétlerakás pedig kimeríti ennek a fogalmát.

Csatornázottság a jövõ útja
A szennyvízcsatorna építésének elõkészítõ munkálatairól Hársfalvi Józseffel,
a Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda
vezetõjével beszélgettünk.
- Tapolca város közigazgatási területe a
Balaton védelme szempontjából környezeti
szennyezésre kiemelten érzékeny területen
található, de a szennyezetlen ivóvízbázis, a
tiszta Malom-tó megóvása is mindannyiunkkal szembeni elvárás. Ezért is fontos,
hogy a lakosság - ezt megértve - részt vegyen a szennyvízhálózat kiépítésének ráesõ
feladataiban. Az ezt segítõ, magánszemélyekbõl álló Vízközmû Társulat létrehozását megelõzi egy szervezõ munka. A
felállított Szervezõ Bizottság az érintettek
körében felmérést végez, és ennek a
felmérésnek az eredményeként lehet megalakítani a Társulatot. A bizottság jelenleg is
dolgozik. Úgy néz ki, hogy az állami céltámogatás elnyeréséhez szükséges pályázat
szempontjából is jó eredményeket ért el.
Ugyanis alapfeltétel, hogy a lakosság 2/3-a,
azaz, a 66%-a nyilatkozzon a rákötés szándékáról. Ez már megtörtént. A pályázat
benyújtásához már minden együtt van: a
nyilatkozatok, a formai követelményeknek
való megfelelés, az adatlapok kitöltése.
- Mekkora az elnyerhetõ összeg?
- Az állami céltámogatás a teljes
beruházási költség 40%-ának az elnyerését
teszi lehetõvé. De ez minden további
pályázatnak is feltétele, hiszen enélkül
olyan kis összegek birtokába jutna csak a

város, hogy nem lehetne elindítani a
beruházást.
- Milyen hitelkonstrukció áll majd a
lakosság rendelkezésére?
- Többre is kértünk ajánlatot, de hogy
melyik lesz a megfelelõ, azt már a
Vízközmû Társulat fogja eldönteni. Ahhoz
azonban szükség lesz az Önkormányzat
bevonására is, hiszen kézfizetõ kezességet
kell vállalnia. Az ajánlatok egy dologban
megegyeznek. Ha a lakó 5 éven belül viszszafizeti a hitelt, akkor valójában kamatmentesen juthat hozzá a 160.000 Ft közmûberuházási hitelhez.
- Mi a helyzet a telekhatáron belüli
beruházással? Arra is érvényes a hitelkonstrukció?
- Ott valójában csak piaci alapú hitelkonstrukció jöhet szóba. Lehet hallani
jelzálog alapú hitelekrõl, de a hirdetett 67%-os kamat így is a végén 10% körüli
lehet. Egy átlagos háztartásnál még számolni kell azzal is, hogy legalább 10-20 méter,
telken belüli vezeték kiépítésre is szükség
lesz. Ha az 5-8000 Ft/métert vesszük alapul, ez 100.000-200.000 Ft körüli összeget
is jelenthet. Sokat meg lehet takarítani
azzal, ha csak a szakmunkát végeztetik vállalkozóval, a többit házilag oldják meg.
- Mi van akkor, ha valaki késõbb
szeretne rácsatlakozni a rendszerre?
- Késõbb nem lehet, mert amikor a
csatornahálózat kiépül, alkalmazni kell a
Balaton-törvény azon rendelkezését, hogy

azokban az utcákban, területeken, ahol van
közmûves csatornahálózat, ott kötelezõen
rá kell kötni.
- Ha optimálisak a feltételek, mikorra
várható a munka megkezdése?
- Ha az idõjárás is engedi, októbernovemberre.
- A 2005-ös nyári idegenforgalmi szezonra már be is fejezõdhetnek a munkálatok?
- Attól is függ, hogy a támogatás milyen
ütemezésben zajlik. De törekedni fogunk
arra, hogy a frekventált helyeken lehetõség szerint - nyáron ne dolgozzunk.
Végezetül szeretném elmondani, hogy
kevés remény van arra, hogy az illegális
derítõket, szikkasztókat fenn lehessen tartani. Az Önkormányzat joga és kötelessége
a szennyvíz-elhelyezést ellenõrizni. Nagyon könnyen kimutatható lesz, ha ez nem
legális. Ugyanis egy 10 m3-es vízdíjszámlához nem lehet "rendelni" egy 1 m3-es
szennyvíz-elszállítást. Nem az a célja az
Önkormányzatnak, hogy szankciókat alkalmazzon, hanem az, hogy a város csatornázott legyen, mert a csatornázottság a jövõ
útja. Ha megnézzük az európai helyzetet,
akkor láthatjuk, hogy nemcsak az EU-s
tagországok elõznek meg bennünket, de a
belépni szándékozó Románia és Bulgária is
elõttünk van. Csak Ciprus helyzete rosszabb nálunk. Ott 30% körüli a lefedettség, de
nálunk sem éri el az 50%-ot. Németországban már 1996-ban 100%-os volt a csatornázottság.
N. Horváth Erzsébet

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 912 óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Ács János polgármester
Minden hónap elsõ hétfõ: 13-16 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164
Horváthné Szalay Gyöngyi alpolg. mester
Minden hónap harmadik hétfõ: 13-16-ig.
Császár László alpolgármester
Minden hónap második hétfõ: 13-16-ig.
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164
A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 816; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Tel.:
321-721, 510-444, 511-150, 510-443
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal “A”
épület I. emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó:
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Polgármesteri referens:
Dr. Kancsal Károlyné
510-120
Önkormányzati irodavezetõ:
Lukács Ágnes
511-162
Pénzügyi irodavezetõ:
Schönherrné Pokó Ildikó
511-161
Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil
511-159
Vagyongazdálkodási és Mûszaki irodavezetõ: Hársfalvi József
511-154
Építéshatósági csoportvezetõ:
Ihász József
511-155
Általános Igazgatási irodavezetõ:
Décseyné Raposa Mária
511-153
Hatósági csoportvezetõ:
Szakács Judit
511-151
Okmányirodai csoportvezetõ:
Ughy Jenõné
321-721
Anyakönyvezetõ:
511-152
Gyámhivatal vezetõ:
Mátyás Endréné
511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési
irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna
511-157
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Szikszai János
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 1314-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ
8300
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: Szerda: 7.30-9.00, 13.3015.30
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

AKTUÁLIS

A borrégiók kialakítása segíthet az értékesítésben
A parlamenti munkáról, a döntések hátterérõl Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõt kérdeztük
A bortörvény módosítása változásokat
hozhat a Badacsonyi Borvidék életében
is. Arról, hogy miként riportalanyom
tájékoztatta lapunkat.
- A módosítás elfogadása négypárti
egyeztetéssel történik. Ami a mi térségünket is érinti az az, hogy szeretnénk, ha borrégiók alakulnának ki, ne csak borvidékek
legyenek. A borrégiók kialakítása segíthet
az értékesítésben is.
-Hogyan?
- Könnyebb lesz a világban eladni a termõhelyet, ha Balaton-borrégió nevet viseli,
könnyebb lesz a marketingben is megjeleníteni, hiszen a Balaton nagyobb és ismertebb egység, mint Badacsony. A tervek
szerint ehhez a régióhoz tartozna a tó északi és déli partja, valamint a zalai vidék.
- Megszûnne a Badacsonyi Borvidék?
- Természetesen nem szûnne meg, ezt a
nevet használhatnák továbbra is, de mindenképpen nyertesek lennének a termelõk
és forgalmazók akkor, ha Balaton-régió elnevezés is ott lenne a termékeiken. A másik
dolog, ami sok vitát váltott ki, hogy az aszúnevet csak Tokajnak szeretné adni a
bortörvény. Sajnos, úgy néz ki, hogy a parlament el fogja fogadni, annak ellenére,
hogy errõl sokat vitáztunk. Még badacsonyi
aszú-mintát is vittem fel kóstolni. Az én
álláspontom az, hogy több olyan borvidék
van, ahol az adott évjáratban elõ lehet állítani aszút, amely valójában egy technológiai eljárás végeredménye. De hiába érveltem azzal, ha kinyitjuk a határokat, akkor az
áru szabad áramlásának eredményeként
bármelyik forgalmazó hozhat be aszút, akár

Gazdag volt a kínálat a Badacsonyi
Utazás 2004. kiállításon
Ausztriából is. A Tokaji aszú már eleve
védett, a készülõ bortörvénnyel azt a sok
magyar kistermelõt gyengítik csak, aki az
aszúval bõvíthette volna pincészetének
kínálatát. Van ennél egy nagyobb probléma
is, amely a szõlõ- és bortermelõk legnagyobb részét érinti.
- Mi ez a probléma?
- Az, hogy a bortörvény-tervezetben volt
egy olyan mondat, ami arról szólt, hogy
szõlõfelvásárlásra, a must- és a bor
tárolására, kezelésére, a palackozásra szolgáló helyiségnek szigorú egészségügyi szabályoknak kell megfelelnie. Nagyon jól
tudjuk, hogy egy kisebb település orvosi
rendelõjét is bezáratja az ÁNTSZ, ha nincs

plafonig csempézve, illetve, ha
penészes a fal.
Nos, tettem egy
olyan módosító
javaslatot, amely
arról szólt, hogy
az elõbb már említett helyiségeknek csak a borászati és pincészeti
higiéniai elvárásoknak kelljen
megfelelniük.
Elõször többen
tiltakoztak ellene,
de amikor elmondtam, hogy
Borvidék boraiból az az ÁNTSZ több
tízezer pincére teheti majd rá a
lakatot, különösen a Tokaj-vidéken, hiszen
a nemes penész minden pincében megtalálható.
- Hogyan reagáltak erre a világos és egyszerû felvetésre?
- Rádöbbentek, hogy nem ez lesz a
megoldás, és egy kapcsolódó módosítást
kellett írni az éjszakába nyúló utolsó
vitanapon, hogy ezzel együtt fogadják el a
tervezetet.
- A FIDESZ-frakció javaslatot tett arra is,
hogy csökkentsék a parlament létszámát.
- Ezt már másodszor tette meg. 6 évvel
ezelõtt is benyújtott - a Horn-kormány idején - egy javaslatot. Akkor sem tárgyalta a
szocialista kormány. Most, hogy már a mi-

niszterelnök egy hónapja mondja, hogy az
egyik fõ célkitûzése a csökkentett parlament, a frakciónk újra benyújtotta a
javaslatát. Most sem támogatták. Felmerül
a kérdés; hogy valójában ki szeretné, ki
akarja ezt? Medgyessy Péter miniszterelnök
úr egyedül, vagy mögötte áll az egész szocialista párt? Ha a törvényjavaslat most
nem kerül be, akkor elõfordulhat, hogy a
tavaszi idõszakban sem.
- Képviselõ Úr! Az elõzõ riportunk során
említette, hogy egy több kérdést tartalmazó
beadványt készül eljuttatni - elsõsorban a
gazdasági miniszterhez. Mi lett ennek a
sorsa?
- A kérdéssor azokra a területekre kérdezett
rá, amelyek a tihanyi kormánygyûlésen
szóba kerültek. Az ott elhangzott 47 pont
egy része õszi határidõt jelölt meg az
intézkedésre. Ezek megvalósulására voltam
kíváncsi. A kapott válaszok arról szóltak,
hogy minden területen történtek intézkedések. Lehet, hogy a kijelölt miniszter
kiadta már utasításban, hogy milyen feladatokat kellene megvalósítani, de ezt nem
igen lehet látni. Mondok egy példát, az
iszapkotrást. Azt mondták, hogy erre 75%os állami támogatást biztosítanak, de az a
baj, hogy a választókerületem polgármesterei nem így érzik. Olyan feltételeket
szabnak a támogatás elnyeréséhez, hogy
innen 10 millió - onnan 20 millió forintot
lehet csak elnyerni. Ebbõl viszont nem lesz
75 %. Így lehet, hogy ebben az évben több
település nem tudja megoldani a kérdést. Ez
viszont súlyos következményekkel járhat.
N. Horváth Erzsébet
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Fókuszban a Tavasbarlang
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete március 4-én este tartotta
gyûlését a Szent György Panzióban. A
napirendi pontok közül kiemelkedõ
jelentõséget kapott a Tavasbarlang
ügye.
Az est meghívott vendégeit: - Császár
László alpolgármestert, Parapatics
Tamás önkormányzati fõtanácsadót,
valamint a megjelent tagokat - Vörös
Béla elnök köszöntötte, majd ismertette
a napirendi pontokat.
Elsõként a Tavasbarlang kezelõi jogával kapcsolatos tényekrõl esett szó.
Parapatics Tamás elõadása elején felvázolta a barlang múltjával kapcsolatos
tudnivalókat. Ismertette, hogy a háborús
idõszak után megfeledkeztek településünk fõ látványosságáról, mert az ingatlant - a nyilvántartási adatok szerint csak 1962-ben államosították. A kezelõi
feladatokat több szervezet is ellátta.
1989-tõl azonban - felsõbb utasításra ezt át kellett adni a Bakonyi Bauxitbánya
Vállalatnak.
A város politikai vezetése már 1998ben tett lépéseket az üzemeltetési jogok
megszerzése érdekében.
A gyógybarlang jogállása is hasonló,
hiszen állami tulajdon volt helyi üze-

meltetés alatt. 1999-ben korszerûsítették,
majd 2003-ban átadták a gyógyszállót is,
így a vendégek és betegek egyaránt
igénybe vehetik a szolgáltatásokat. Az
elõadó hangsúlyozta: - Úgy gondoljuk,
mindez azt bizonyítja, hogy a város jó
gazdája tud lenni egy barlangnak, ha rendelkezik üzemeltetési joggal. Nem értettünk egyet, sõt sértõ volt a település
számára, hogy éppen a Tavasbarlang
felfedezésének 100. évfordulójára rendezett konferencián kellett megtudnunk a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park illetékesétõl, hogy jövõ évtõl õk üzemeltetik
városunk ékkövét. Szerintem - és a
legtöbb tapolcai szerint is - ez a barlang
olyan idegenforgalmi látványosság és
vonzerõ, amelyre méltán lehet büszke a
város. Felbecsülhetetlen érték, ezért
sem lehet az üzemeltetõi jogkör másé,
mint Tapolcáé. A legfelsõbb fórumoknál
is keresi igazát a város vezetése, és
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ is elkövet mindent azért, hogy
pozitívan záródjon a Tavasbarlang-ügy.
Császár László alpolgármester már
keményebben fogalmazott. - Sajnos, az
idõ elõre haladtával úgy érezzük, hogy
egyéb érdekek is mozognak a háttérben.
Az adatokból kiderül, hogy több tízmillió

forintos a befolyó éves árbevétel, amit az
új üzemeltetõ tenne el, a hátra hagyott
szemét pedig itt maradna a városnak.
Az alpolgármester a továbbiakban
kifejtette, hogy a jelenlegi Képviselõtestület - pártállástól függetlenül - egy
emberként állt ki a cél elérése érdekében.
Ha kell, komolyabb eszközökkel küzdenek; civil szervezetek és a lakosság
aktív bevonásával, mozgósításával. Esetleges aláírásgyûjtéssel, vagy demonstrációval nyomatékosítva országnak-világnak, hogy a városnak jogos igénye van
erre a nemzeti kincsre, és jó gazda módjára tudná üzemeltetni.
Az ügy fontosságát jelezte, hogy többen is hozzászóltak az adott témakörhöz.
A második napirendi pontban Vörös
Béla elmondta, hogy január 10-én ünnepelte 10 éves fennállását az egyesület.
Ezt az évfordulót szeretnék a közeljövõben méltóképpen megünnepelni. A
város önkormányzata felajánlotta, hogy a
választott kulturális létesítményt térítésmentesen igénybe vehetik. Szeretnék
meghívni a környék vállalkozóit is,
hiszen fontosnak tartják a kapcsolatok
ápolását.
Dancs István
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Közbiztonság
A Képviselõ-testület március 12-én megtartott nyilvános ülésére dr. Scher józsef
rendõrkapitány beszámolót készített
Tapolca közrendjérõl és közbiztonsági
helyzetérõl.
Mint a tájékoztatóból is kiderült, a
kapitányság területén elkövetett 1742 bûncselekménybõl Tapolca területén 615-öt
követtek el 2003-ban. Ez 57-tel több, mint
2002-ben. Ebbõl a lopások száma 146, a
betöréses lopás 56, a közrend elleni bûncselekmény 66 volt. Garázdaság vétsége
miatt 27 esetben folyt eljárás. A gazdasági
bûncselekmények száma 10 volt. Erõszakos, garázda jellegû bûncselekmény 58
esetben történt. A közlekedési bûncselekmények száma 56, ebbõl az ittas vezetés
47.
A baleseti adatok alapján 2003-ban
Tapolca kistérségében javult a közlekedés
biztonsága, 40 %-kal csökkent a balesetek
száma. A 233 közlekedési balesetbõl 52
volt személyi sérüléses, ebbõl 2 halálos, 13
súlyos, 14 könnyû sérüléses. Az elõidézõ
okok között az ittas vezetés, a sebességtúllépés, az elsõbbségi jog meg nem adása,
valamint a kanyarodás - irányváltoztatás
szabályainak megszegése szerepel.
- A térfigyelõ kamerák beváltották a hozzájuk fûzött reményeket - mondta a rendõrkapitány. A fejlesztés szükségességének
fontosságát hangsúlyozva a képviselõk a
lehetõségeket keresve a támogatásról biztosították dr. Scher Józsefet.
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Világnapi köszöntõ

Évfordulóra

Március 22-én volt a Víz Világnapja. Ha
valahol, akkor ebben a mediterrán
hangulatú kisvárosban van fontos
szerepe az éltetõ és gyönyörködtetõ
víznek.
Azoknak, akik az elmúlt napokban jártak
a Malom-tó partján bizonyára feltûnt, hogy
megtisztították. Erre azért volt szükség,
mert a szél a Kistóból rengeteg hínárspórát
szállított ide. A spórák a tavalyi iszapeltávolítás után nagyobb fényhez jutottak,
és így a hínár szinte belepte a tavat.
Növelte a problémát az elszaporodott és
nagytestû koi pontyok ürüléke is. 20 búvár
közremûködésének köszönhetõen 5 konténer hínárt vittek el a szeméttelepre, és a
hatalmas “aranyhalak” helyére kisebbeket
telepítettek.
A tó fellélegzett.

Bécsi sikerek

Ismétlõdõ történelem

Lehetõség nyílik a Badacsonyi Borvidék szõlõsgazdáinak arra, hogy ismét bemutassák boraikat Bécsben - tudtuk meg Szabados Viktortól, az osztrák fõvárosban tanuló tapolcai fiatalembertõl, akinek komoly része volt abban, hogy néhány hónappal ezelõtt már volt egy borkóstolással egybekötött kiállítás a Don Bosco Salesianum
Kollégiumban.
- A legnagyobb osztrák könyvkiadó gondozásában hamarosan megjelenõ Culináris
Magyarország címû 170 oldalas, nagyon szép kivitelû könyv bemutatóján nemcsak a
tokaji, a villányi gazdák, de a mi borvidékünk képviselõi is ott lesznek, hogy tovább öregbítsék az itt termelt fajták hírnevét. A részvétel gondolatának elindításában, szervezésben
most a Collegium Hungaricum megbízásából tevékenykedik a fiatal közgazdász, a kóstolásos temelõi borbemutatóval megelõzve a Magyar Borok Házának ajánlatát.

MEGHÍVÓ
Az Életérték Alapítvány vendége lesz április 26-án 18 órakor a Városi Mûvelõdési
Központban Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Gyermekközpont alapítója
és vezetõje. Mindenkit szeretettel várnak a rendezvényre.

Családi
hangulatú
ünnepségen
emlékeztek meg az 1848-as forradalomról Tapolca - Diszel temetõjében a Szász
Márton Általános Mûvelõdési Központ
diákjai március 12-én délután.
A visszaemlékezésben Dr. Bartalis
Imre beszéde segített, aki visszarepítette
hallgatóságát 1848 márciusának esõs, 15.
napjához, majd párhuzamot vont 1848 és
1956 eseményei közé. Pósa Lajos Hazám
címû versével hívta fel a diákok figyelmét
a hazaszeretet fontosságára, és arra, hogy
legnagyobb kincsünk szabadságunk, amelyet minden áron védelmeznünk kell. Az
ünnepség végén a 48-as emlékmûnél koszorúval tisztelgett Tapolca Város Önkormányzata, a Diszeli Sportegyesület és a
Szász Márton ÁMK.

Sándor-napi bormustra
Március 18-án régiónk borászati szaktekintélyei "randevúztak" a Városi
Mûvelõdési Központban.
A zsúfolásig megtelt aulában Ács János,
Tapolca város polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, majd Májer János, a badacsonyi FVM SZBKI igazgatója tartott tartalmas elõadást - Hungaricum szõlõfajták a
Balaton-régióban - címmel. Megtudhattuk
többek között azt is, hogy hungaricumnak
kell tekinteni azokat a szõlõfajtákat, amelyek a Kárpát-medencében õshonosak,
illetve hazánkban "születtek", itt nemesítették ki õket.
A laikusok is átfogó képet kaphattak
arról, hogy a környezõ hegyek lankáin igen
jól csengõ nevû szõlõfajták fürtjeit érleli a
nap. A Kéknyelûtõl a Zöldszilvánin át
egészen a Szürkebarátig széles a paletta.
Az ismertetõt követõen Kulka Gábor, az
Országos Borminõsítõ Intézet fõfelügyelõ-

jének vezetésével kezdetét vette az estébe
nyúló fõ program, a hungaricum borfajták
kóstolással egybekötött versenye, amelynek rangját emelte, hogy a neves

pincészetek nedûjét Dr. Kállay Miklós, a
Szent István Egyetem tanszékvezetõ
egyetemi tanára minõsítette, illetve
értékelte néhány szóval.
Dancs István
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A kultúra jegyében
A Batsányi János Gimnázium és
Szakképzõ Iskola március 9-én tartotta
hagyomány szerinti kulturális bemutatóját a Városi Mûvelõdési Központban.
Elsõként Vass Albert versét hallhattuk
Farnady Judit elõadásában. Minthogy az
intézmény legrégibb hagyománya a zene
mûvelése, számtalan mûfaj elevenedett fel a
színpadon. Élvezhettük a mára már sokfelé
ismert és nagyhírû Musical Stúdió mûsorát,
de népdalra, komoly- és könnyûzenére is
volt példa. Az énekverseny idei gyõztesei, a
10. B osztály tanulói is elénekelték dalcsokrukat.
Az iskola táncos lábú növendékei is megmutatták tehetségüket. Az elõadás fényét
emelte Lájer Balázs és Mészáros Judit
szaxofon kettõse. Az estet végül Balogh
Éva elõadása zárta.
Gróf Emese

Házasságot
kötöttek:
Tartó Tibor és Barcza Márta
Csom József és Kajtár Edit
Gratulálunk!

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Bem utcai Fórum sörözõben elõzetes
szóváltást követõen egy ott tartózkodó
budapesti lakost sörösüveggel fejbevágtak,
aki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett.
- Zrínyi utcában zárt állapotban parkoló
VW Transporter típusú gépkocsi jobb elsõ
ablaküvegét betörték, és abból 2 db fekete
színû diplomatatáskát tulajdonítottak el.
- "Jóbarát" Presszóba ajtókifeszítés módszerével behatoltak és onnan különbözõ
dohányárut, 45.000 Ft készpénzt tulajdoní-

A Tapolcai Füzetek sorozat 26.
köteteként
megjelent
könyv
a
Tavasbarlang elsõ ötven évét kíséri
nyomon oly módon, hogy a "senzatióról"
készített írásokat, korabeli újságokat,
jegyzõkönyveket, fényképeket is bemutatja.
Tóth József a kötet összeállításakor
törekedett magyarázatot adni arra is, hogy bár a Tavasbarlang bejáratánál lévõ
márványtábla a felfedezés dátumaként
1902-t említi, valójában - 1903 februárjában
történt meg a nagy esemény.
A könyv a korabeli dokumentumokon
kívül a szerzõ kiegészítõ-magyarázó írásait
is tartalmazza, élvezetes olvasmányt nyújtva. A kötet a Városi Könyvtárban, a
Tourinform Irodában és a Városi
Múzeumban kapható.

tottak el.
- Török János utcában zárt állapotban
parkoló gépkocsi jobb elsõ ajtóüvegét
betörték, és abból eltulajdonítottak
útlevelet, vezetõi engedélyt, különbözõ igazolványokat, 90 EURO-t és 54.000 Ft-ot.
- Könnyû testi sértés vétség kísérletének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki egy helyi lakost
légpuskával arcon lõtt, mely következtében
a sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett.

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Lõrincz Ferenc és Pressing Tímea
Németh Csaba és Németh Zsanett
Fári László és Kardos Zsuzsanna
Világos István és Mihályi Ildikó Cecília
Vörös József és Menyhei Melinda
Barcza Péter András és Mészáros Ágnes
Horváth Ferenc és Hajnal Piroska Tímea
Czeiner János és Rózsa Szilvia
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gyermeke: Nóra Lili
gyermeke: Mercédesz Diána
gyermeke: László Gábor
gyermeke: Péter
gyermeke: Liliána
gyermeke: Csanád
gyermeke: Fruzsina
gyermeke: János
Gratulálunk!

NEMZETI ÜNNEPÜNK

Március népének lenni küldetés
hazug és becstelen és ami gyászos.
Március a magyar nemzetnek igazi
ünnep, nem hétköznapi, hanem aranybetûs
és elfeledhetetlen. Márciust nem a végiggondolatlan elképzelések, hanem a csoda
hívta életre. Nem öregek bölcsessége,
hanem a fiatalok akarata. A tavaszt a hosszú
tél után sem lehet megkötözni, mert minden tavasz a jövendõ egyben. Ma is élõ a
több mint másfél évszázados példa, amikor
a kis seregnyi ifjúság az összesereglett néppel táborrá növekedve egybehangzóan vallotta: "Mit rákentek a századok lemossuk a
gyalázatot". Sajnos, volt mibõl megtisztulni: a szolgaságból, a beletörõdöttségbõl, az
idegenek igájából, a nemzet semmibevételébõl.
Petõfi Sándor a Nemzeti dal megírásával, a 12 ponttal országot újító elképzeléseket
fogalmazott meg, mellyel
valóban új Magyarország született.
Õszinte örömmel emlegetjük,
1848 március 15.
vértelen forradalom volt. Forradalmunk zászlaja
alá
tízezrével
özönlöttek a magyarokon kívül
akkor Európa legjobbjai, sokan életüket áldozva a
jövõ Magyarországáért. De a sikeres és összefogott együtt indulás
és kezdet után
mennyi
vérbe,
mennyi szenvedésbe,
mennyi
Tapolca Város nevében Horváthné Szalay Gyöngyi alpol- gyászba került a
gármester és Bogdán Tamás képviselõ koszorúztak
forradalmunk.
Utána még bõséA koszorúzást követõen a Radeczky ges fél emberöltõ kellett ahhoz, hogy a
lovashuszárok vezette hatalmas ünneplõ kiegyezéssel valami mégis beteljesedhetett,
tömeg a Városi Rendezvénycsarnokba az 1848-as szándékból.
A várva várt szabadság sajnos nem
vonult. Útközben koszorút helyezett el az
1848-as hõsöket megidézõ történelmi következett be, a mindaddig lelkesedésünket elvben támogató nyugatnál kegyvesztetemlékhelyeken.
A rendezvénycsarnokban Ács János pol- tek lettünk. Európa - mely akkor csupán
percekig lelkesedett - már csak egykedvûen
gármester mondott ünnepi beszédet.
“A tavasz örök forradalma március, a nézte, hogy a hírhedt Szent Szövetség hatalmegújuló idõ eljövetele, amelyet elõször a mai hogyan gázolják le egy mindig jobbért,
márciusi ifjak hoztak. Százötvenhat eszten- mindig újért törekvõ és harcoló magyar
nemzetet.
deje, hogy március népe lettünk.
A magyar nemzet akkor is kiállt és
Kedves Hölgyeim, Uraim! Kedves
helytállt a nyugatért. Szeretném idézni
Fiatalok, Barátaim! Kedves Ünneplõk!
Március népének lenni küldetés, március Veres Péter író egyik bölcs tanítását: "A
népének lenni megtiszteltetés, kiállás, szent naivitás egyik nemzeti bûnünk. Könnyen
vállalás. Március népének lenni egyben sza- hiszünk, sokszor csalatkozunk. Felnõtté
kítás mindennel, ami visszahúzó, ami kell legyünk nép és nemzetként, hogy meg
Az 1848-as forradalom és szabadságharc
történelmi emlékhelyein a város lakossága együtt rótta le kegyeletét.
Miltényi József '48-as huszárkapitány
sírjánál dr. Miltenberger - Miltényi Gábriel,
az
utód
mondott
megemlékezõt,
figyelmeztetve a jelenlévõket arra, hogy a
múltból nemcsak tárgyakat öröklünk, de
õseink életén keresztül az eszméiket is,
amelyek így lesznek erõsebbek az elmúlásnál.
A kora esti órákban az Alsó-tó partján
lévõ Panteon-falnál folytatódott az ünnepi
program. A katonai tiszteletadás után Szabó
László õrnagy-törzsfõnök arról is beszélt,
hogy a forradalom vívmányai alapvetõ és
döntõ változást hoztak a társadalmi gondolkodásban. Olyan eszméket emeltek rövid
idõ alatt törvénnyé, amelyeket soha többé
nem lehetett semmisnek tekinteni, és amelyek az 1867-es kiegyezéshez is vezettek.

tudjunk állni a sokszor igazságtalanul
ítélkezõ történelemben."
Mily nagy igazság ez, és hányszor
kényszerültünk ennek ellenére megtapasztalni az 1848-as forradalom után is a
történelem igazságtalanságát. Hányszor és
milyen mélyen aláztak meg bennünket, és
gyalázták meg a nemzetet.
Közel a huszadik század végéig nagyhatalmak kényurai kedvteléseinek voltunk
kiszolgáltatva. Sok esetben szinte tilos volt
a
nemzeti érzés kifejezése, a
nemzettudatunk fejlesztése. A mai napig is
érezhetõen sajnos ennek a fiatal nemzedék
az igazi vesztese.
1848 március 15-én új honfoglalásra
szólították Magyarország népét elõször
Petõfiék, azután Kossuthék. Mert az
ifjúság érzékenyebb volt a nemzeti fájdalmakra, tõlük, általuk kellett a vezetõ
nemzedéknek átélni, hogy mit is kíván a
magyar nemzet. Minden március jöttén ez
a legfontosabb nemzeti program, tehát ma a
mi számunkra is: "Mit kíván a magyar
nemzet. / Legyen béke, szabadság és
egyetértés."
Mi magyarok mindig a békét akartuk és
mindig a békét kerestük. Békét akartunk,
ahol mindig épülhet, erõsödhet a haza, és
ezért mindig meg is küzdöttünk.
Megtanulhattuk, a szabadság mindenre
képes. Lehet vele rombolni és mindent fel
lehet vele építeni. Sorsunk ösztönöz bennünket, hogy egyetértsünk, megfogjuk
egymás
kezét,
hogy
egyetértésben
sokkal
erõsebbek lehetünk, erre
kötelez bennünket múltunk,
erre kötelez bennünket
hitünk.
A 2004-es év márciusa is
hoz üzenetet és kihívást
számunkra. Májusban újra
visszahívnak bennünket az
európai népek közösségébe. Esztendõkön át
bizonygatták, hogy az
Európai Unió legfelkészültebb nemzete vagyunk, s
mi valóban felkészültünk a
népek közösségébe. Reméljük, így lesz, és nem
leszünk egy új kor, a harmadik évezred vesztesei,
akik kikaparták ismételten
mások számára a gesztenyét.
Reméljük, hogy tagságunkkal rövidesen
Magyarországot minden magyar hazájává
tehetjük, hogy munkánk gyümölcseit gazdaként fogyaszthatjuk. 1848-ban közös
úton haladtunk Európa nemzeteivel,
megláthatták bennünk magyarokban az

egyenrangú partnert, az értékeket hordozó,
államaiért áldozatot vállalni tudó és vállaló
nemzettársat. Bízunk abban, hogy ez a
mostani csatlakozásunkkor is
így
érvényesül.
" Föl, föl hazám, elõre gyorsan,
Megállni félúton kívánsz ?
Csupán meg van tágítva rajtad,
De nincs eltörve még a lánc !"
Kedves Barátaim!
Ebben a hitben ünnepelhetünk, emlékezhetünk e mostani március érkezésekor.
Bõven van még dolgunk a magunk körében.
1848, majd a szabadságharc megválogatta a vezetõit, ez pedig miránk is kötelezõ. A
nemzetet vezérlõ eszme nem fakulhat,
melyet Petõfiék ránk ragyogtattak.
"Föl hazám, föl ! százados mulasztást
Visszapótol egy hatalmas óra.
Mindent nyerni, vagy mindent veszíteni!
Ezt írjuk föl ezer lobogóra. "
Isten áldja Tapolcát! Isten éltessen minden Tapolcait!
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket.”
A polgármesteri köszöntõ után Zúg március címmel láthattak zenés-táncos irodalmi
összeállítást az ünneplõk. A Németh László
vezette Batsányi Táncegyüttes és a
Széchenyi István Szakképzõ Iskola tanulói
- Keszler Gyuláné irányításával - olyan
közösségi élményben részesítették a jelenlevõket, amilyen csak ritkán adódik.

Az érzelemre és az értelemre egyaránt
ható látványos és magas színvonalú
összeállítás ismét bizonyította, hogy a múltat a jövõvel összekötõ jelen ifjúsága méltó
utóda a 156 évvel ezelõtti márciusi fiataloknak.
N. Horváth Erzsébet

KÉRDÉSEK TERE

Sinkó Evelin

A hónap kérdése
Mit jelent Önnek március 15-e?

Preininger István

- Március 15-e számomra a
szabadságot jelenti, kis népünk
állhatatos küzdelmét a nemes
eszmékért. Úgy gondolom, mi
fiatalok is átérezzük az ünnep
jelentõségét, így nem kopott
meg 1848 eszméje, hanem
inkább fényesedett általunk, és
minden magyar hazafi által.

- Több mint 150 éves hagyományra
tekint vissza nemzeti ünnepünk. Én
az ötvenes években voltam fiatal,
amikor még igazából nem ünnepelhettünk. A hazafiság, a nemzeti
tudat azóta jobban elõtérbe került.
Fontosnak tartom, hogy minden
évben kellõ hangsúlyt kapjon március 15-e.
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Labovszky Andrásné
- Örömmel tölt el, hogy most már
szabadon ünnepelhetjük március
15-ét. Az 1848-as események
mindig megdobogtatják szívemet, és emelkedett hangulatban
készülök rá. Az ünnepségekrõl
hiányolom a fiatal korosztály
részvételét.

(DI)
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Soha vissza nem térõ esély
Bizonyára sokan emlékeznek még arra,
hogy a 18 évvel ezelõtt felépített Városi
Mozi milyen hiányt pótolt, de talán még
többen lesznek azok, akik azt is átérzik,
hogy az elmúlt közel két évtized során a
filmiparban, az audiovizuális technikában olyan változások következtek
be, amelyek elengedhetetlenül szükségessé teszik a helyi fejlesztést is. A
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt pályázat megteremtheti
ennek lehetõségét.
- Soha vissza nem térõ esély - mondja
Rédli Károly, a mozit üzemeltetõ Tapolca
Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
igazgatója a pályázatról. - A kiírás célja
összetett. Egyrészt az iparszerûen elõállított
filmek, a multiplex, a látványosságra, az
akcióra törekvõ amerikai "produkciók" háttérbe szorítása, másrészt az elõtérbe kerülõ
magyar és európai filmeken keresztül a

valós értékek felmutatása. A fenti pályázathoz azonban önrészre is szükség van.
Ehhez kérnénk az Önkormányzat megértõ
támogatását. Nyertes pályázat esetén sor
kerülhetne egy több lépcsõs felújításra. A
gépek, a hangtechnika, a székek, a
mûanyagpadló cseréje, majd ezt követõen a
kiszolgáló helyiségek, a fûtés korszerûsítése. A környéken Ajkán és
Balatonfüreden van legközelebb mozi. A
tapolcai mozi vonzáskörzete 30-40 km.
Mivel a pályázat elbírálásakor figyelembe
vesznek egyéb támogatást is, így terveink
között szerepel, hogy szeretnénk a vállalkozókat megnyerni egy-egy szék
"megvásárlására", illetve ösztönözni akarjuk a látogatókat arra, hogy még többen és
még többször jöjjenek moziba. De hangsúlyozni szeretném: központi támogatás
nélkül még az életben maradásra is esélytelenek vagyunk .
NHE

Tapolcai életrajzok
ÁCS FERENC
(Poklostelki) költõ, honvédhadnagy
(Diszel, 1828. július 9. - Diszel, 1916. május 5.)
Apjának Diszelben volt földbirtoka. Nagyanyja Forintos Katalin - egykor elõkelõ
család tagja - nevelte, mivel szüleit igen korán elvesztette. Iskoláit Veszprémben végezte,
majd Gyõrbe ment jogot tanulni.
A kimagaslóan mûvelt, a kül- és belföldi irodalmat alaposan ismerõ költõi lelkületû
jurátus hamarosan a gyõri társaság egyik kedvence lett. Kedves hangulatú, egyszerû
verseket írt, és kedvelt poétája lett a gyõri, majd a pesti újságoknak.
A szabadságharc mámora is Gyõrben találta. Habozás nélkül, nemes lelkesedéssel állt
be honvédnek. 1848 szeptemberétõl a Veszprém megyei önkéntes nemzetõrzászlóaljnál
szolgál. Novembertõl tizedes az 56. honvédzászlóaljban. 1849. június 16-án kitûnik a
peredi ütközetben amiért õrmesterré léptették elõ. Augusztus 30-tól hadnagy alakulatánál, a II. hadtestben a komáromi vár feladásáig. Ott rakta le a fegyvert. A szabadságharc bukása kitörölhetetlenül fájó nyomot hagyott benne. Állítólag egy ideig bújdosott. Diszelbe visszatérve nõül vette Bertalan Juditot, akivel 64 évig élt a legteljesebb
harmóniában.
Az utolsó zalai honvédhadnagyként emlegetett Ács Ferenc Tapolcán is értékes
közéleti tevékenységet fejtett ki. A Tapolczai Takarékpénztárnál a felügyelõ bizottság
elnöke volt. Önálló kötete nem jelent meg, de verseit a Zala megyei és a tapolcai hetilapok rendszeresen közölték. Szép síremléke a diszeli temetõben található.
Kertész Károly

Tervek és célok
A Városért Egyesület rendkívüli összejövetelt tartott nemrég.
Az ülés meghívott vendége, Ács János
polgármester várost érintõ kérdésekrõl, a
2003. év értékelésérõl tartott tájékoztatót.
Szólt a pályázatok "sorsáról", a 2004. év
kiemelt feladataként nyilvántartott csatornázásról és a városkép fejlesztésérõl is. A
megvalósítandó célok között sétálóutcaterv, a városközpont rehabilitációja is szerepel - mondta.
A Tavasbarlangért folytatott harcot az
egyesület - a vállalkozókkal karöltve -, ha
kell, aláírásgyûjtéssel is segíti - derült ki a
hozzászólásokból.
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Pálffy Károly tárlatának megnyitójára
március 19-én került sor a Batsányi
János Mûvelõdési Központban.
Giorgio Vasarit forgatom. A leghíresebb
festõk, szobrászok, építészek élete a címe
örökbecsû mûvének. Aztán olvasom,
Raffaello festõ, Leonardo festõ és szobrász,
Botticelli festõ, Michelangelo szobrász,
Bramante építész. Így, egyszerûen.
Elgondolkodtam. Szegény Firenze, a
reneszánszban nem volt egyetlen mûvésze
sem? Végignéztem a sort, egyetlen mûvész
sincs köztük. Nálunk, megyénként legalább
száz van.
Pálffy Károly rajztanár, festõmûvész

kiállítását néztem meg. Lírai megnyitót
mondott Németh István Péter. Szövegének
egy helyén felfigyeltem. Azt feszegette,
hogy helytelen a kritika, ha a rajztudást kéri
számon a mûvészen. Igaza van, mert a
mûvész tud rajzolni, nem kell számon
kérni. De megjegyezni kell a technika fogyatékosságait, mert másképpen mindenki
mûvésszé válik. Így lesz igaz, hogy Picasso
a legnagyobb grafikus és közepes colorista,
Csontváry kitûnõ colorista és csapnivaló
rajzoló, Dali pedig mindent a kisujjában
hord. Kimagasló adottságaik csak együtt
jelentenek mûvészt.
A bemutatott képek monochrom, vagy
oligochrom darabjai mutatják, hogy
alkotójuk jó grafikus. Valamikor a grafikus
vénával megáldottak grisaillben, monochrom szürkében festettek, kiválóan. Ezért
vonzza Pálffy urat az átsejlõ grafika, hisz
rajzoló. Ezen képek mellett túlságosan harsogott az õszi színkavalkád. Aztán vannak
képei, melyek a naiv festõket idézik, azok
üdesége nélkül. A legnaivabbak a romok és
emlékek. A Malom-tóra már nem ismertem
rá. A két öreg fa otthon maradhatott volna.
Füredi emlékek? Hmm! Hagyjuk a
klasszikus templomokat, ütik a bemutatott
anyagot.
Kerestem a beígért rajzokat. Aztán kerestem az ember ábrázolását, de nem találtam. Elnagyolt két alak fut a vázsonyi
torony alatt. Ennyi.
Ahová többször visszatértem, a pinceajtós sorozat volt. Ott megcsapott az óbor és
az erjedõ törköly illatába keveredett
elmúlás. Ettõl a valódi arany sem mentesít.
Dr. Sáry Gyula

Amirõl a tanúhegyek regélnek
Nem elõször születik javaslat arra
vonatkozóan, hogy a Tapolcai-medence
tanúhegyei a világörökség részét képezzék.
Nemcsak a szakemberek, de az itt lakók és
az utazók egybehangzó véleménye szerint is
olyan páratlan gazdagságot nyújtanak az
évmilliók üzenetét magukon hordozó

vulkánok, hogy méltán számíthatnak fokozott védelemre. Most a Világörökség Magyar
Nemzeti Bizottsága - a geológia és történelmi
értékek gazdag tárházát számbavéve - tett
javaslatot arra, hogy az értékõrzés, a védelem
emelje a világörökségek sorába ezt a csodálatos tájegységet.

Kalandozás emlékeimben
KÖSZÖNET
ÉS FELHÍVÁS
A Városszépítõ Egyesület köszönetet
mond mindazoknak, akik személyi
jövedelmi adójuk 1%-át egyesületünknek felajánlották. Az így befolyt
49.237 forintot a Tapolca barlangjai
címû kiadványunkra fordítottuk.
Kérjük a további támogatást.
Adószámunk: 19254290-1-19
Tóth József elnök

Tavasz a télben
A Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
március 5-én tartotta nõnapi ünnepségét
a Városi Mûvelõdési Központban.
A zsúfolásig megtelt teremben megjelenteket Dr. Kiss Gizella, az egyesület vezetõje üdvözölte, majd átadta a szót Ács
Jánosnak, városunk polgármesterének, aki
köszöntötte az ünnepelteket.
Beszéde végén - a város önkormányzatának jókívánságait tolmácsolva - jelképesen
egy virágcsokrot adott át Dr. Kiss

Képek mûvészete

Gizellának, ily' módon is köszöntve minden
hölgyet.
A folytatásban Kovács Melinda szavalta
el Juhász Gyula: Köszönet a nõknek címû
versét, majd a nyugdíjas vegyes kvartett
színvonalas dalcsokra következett.
A délutáni program fénypontjaként és
meglepetésként, a méltán népszerû harmonikás, Márió szórakoztatta a közönséget.
Dancs István

Az 1920-as évek közepén, amikor
elemista voltam a Madarak és fák napján,
mindig kirándultunk. Emlékszem, elsõs
koromban a Billegébe mentünk Keszler
Zoltán tanító úrral.
Akkor még a billegei erdõ leért északról
egészen a Keszthelyi útig, a mostani laktanya és lakótelep helyéig. Azt már
gyerekkoromban is tudtam, ez az erdõ
Deym grófé volt, majd késõbb a Károlyi
grófé lett. A Keszthelyi úthoz közel volt egy
nagyobb ház, mellette sok hordó. Jó néhány
évtizednek kellett eltelni, hogy helytörténeti kutatásom közben megtudjam, ez
a Deym grófot verte ki a Branyiszkóihágóból 1848 február 5-én Guyon Richard
tábornok. A szabadságharc után Deym gróf
Lesencetomajon birtokot vett, nagyobb
részét a mindig rebellis, Habsburg-ellenes
Nedeczky-családtól. A hiradások és az
öregek emlékezete szerint aztán magyarrá
lett.
Ez a gróf hívta ide Wiriusz Vincét, aki
végül is az összes birtokának jószágkormányzója lett. Jól gazdálkodott, sokat tett a
XIX. század végén dúló filoxéra-vész
leküzdése érdekében.
Wiriusz létesített Billegében egy konyakgyárat, melynek épületét és hordóit még láttam. Nyilván a silányabb borokat dolgozták
fel konyaknak. A múlt század elsõ felében a
tapolcaiak is sokat kirándultak ide, tartottak
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majálist. Már gyerekkoromtól édesapámmal ide jártunk gombázni, és sok vargányát
szedtünk. 1956 júniusában is gombát szedni mentünk, és találtunk egy elárvult
õzgidát. Hazahoztuk, s miután akkor még
volt kecskénk, a tején szépen felneveltük.
Évek múlva a Fóti Gyermekvárosnak adtuk
át.
A Billege név a régi magyar billeg
(bélyeg) szóból származik. Valószínû sokan
hallottak a billegei csárdáról, melyben
cselédlány volt Répa Rozi, Sobri Jóska
szeretõje. Még népdal is szól róluk:
Répa Rozi Billegében / Játszik a Sobri
ölében, / A nyakát által szorítja, /Száját
csókra igazítja.
Ez a billegei csárda és környékén néhány
ház, mint Lesencetomaj külterülete ott volt,
ahol a Keszthely felé menõ út a lesencetomaji állomáshoz közel délre fordul.
Sobri Jóska és Répa Rozi szerelmi
történetét Eötvös Károly írta meg A
Balatoni utazás c. könyvének elsõ
kötetében. Amikor 1855-ben ezen a
környéken járt, betért az Edericshez közeli
"Kutyafarka" csárdába, ahol egy Répa
Ferkó nevû sáskai ember volt a szolga. Az õ
húga volt Rozi, és õ mesélte el Eötvös
Károlynak Sobri és Rozi szép, romantikus
szerelmi történetét. Olvassák el! Érdemes.
Tóth József
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Bajnok a Kazinczy

Nehéz helyzetben a sakkozók
A sakkozók gondjairól és eredményeirõl
Paréj József szakosztályvezetõ tájékoztatta lapunkat.
Mint elmondta, a városban a sakkozás
harmincöt éves múltra tekint vissza,
alapítási éve 1969. november 7. Tizenhat
évig az NB-I-ben játszottak, az elmúlt négy
évben pedig az NB-I/B-ben, ahol tavaly a
harmadik helyen végeztek, és az idei
bajnokságban jelenleg a hetedik helyen állnak. A szakosztály létszáma jelenleg hetven
fõ, fele-fele arányban gyermek és ifjúsági,
valamint felnõtt játékosokkal. Edzéseiket és
versenyeiket két helyen: a Városi Sporttelepen /melyet, az Önkormányzat ingyen
bocsát rendelkezésükre/ és a rendezvénycsarnokban tartják.
A szakosztály az ország öt legjobb
nevelõegyesülete közé tartozik, hisz itt tanulták a sakkozás alapjait Szalay Szilvia, a
Csom-testvérek, Lakos Nikoletta, Kovács
Márta és a kétszeres olimpiai bajnok Mádl
Ildikó is.
Jelenleg a fiatalokkal hét edzõ
foglalkozik heti két-három edzésen kiscsoportos foglalkozás keretében. /Paréj József,
Bodó Norbert, Herczeg Szilvia, Hlaváts

Krisztián, Heligermann Gábor, Vajda
Attila, Adrián Róbert, Kosztolánczi Gyula/.
A 2003-2004-es bajnokságban öt csapatuk versenyez a már említett NB I/B-s,
két megyei felnõtt és két megyei ifjúsági.
Legnagyobb gondjaik anyagi téren vannak. Az Isolyt Rt. eladása miatt megszûnt a
nyolc évig tõlük kapott évi félmillió forintos támogatásuk, az új tulajdonossal pedig
még nem tudtak érdemben tárgyalni. A
tavalyi évben az Önkormányzat kétmillió
négyszázezer forinttal támogatta a szakosztályt, amely összeg nélkül lehetetlenné
vált volna a mûködésük. A feladatok
ugyanazok mint tavaly, a költségek
emelkedtek, így egyre nagyobb gondot
okoz a "hogyan tovább?". Egy biztos: az
idei bajnokságot minden csapattal befejezik, de félõ, hogy további játéklehetõség
és versenyeztetés híján a tehetõsebb klubok
elcsábítják tehetségeiket, mivel pénz és
versenyek nélkül további fejlõdésük nem
biztosítható. Zavartalan mûködésükhöz kb.
még hatszázezer forintra volna szükség, és
akkor hasonlóan tudnák befejezni ezt az
évet is, mint a tavalyit.
K. Lelkes Katalin

Vívóink sikerei
Nagyon jól szerepeltek a Balaton Isover Vívóklub tapolcai versenyzõi Siklóson, az
Országos Gyermek- Újonc- Serdülõ Párbajtõrversenyen.
Gyermek fiúknál 5. helyezést ért el File Mátyás.
Újonc korosztályban 3 tapolcai fiú (Hammer Péter, Horváth Tamás, Hanczvikkel Márk)
egy tapolcai lány (Fábián Kata) is bekerült a döntõbe. Végül Hanczvikkel Márk ezüstérmet
szerzett, aki a serdülõk között is bejutott a legjobb 8 közé.
Gödöllõn rendezték meg a Junior Magyar Bajnokságot.
Nagy tétje volt a versenynek, hiszen ez volt az utolsó válogatóverseny a világbajnokságra. Bronzérmet szerzett Keszler Dávid és Szollár Eszter is egyéniben. Földi Bálint a
legjobb 16 között végzett, de mivel korábbi Világkupa versenyen döntõs helyezése volt, õ
és Keszler Dávid képviseli városunkat a plovdivi világbajnokságon.

Egészségérték!
Március 27-én - 9.00-18.00-ig - a Városi
Rendezvénycsarnokban Egészségnap
lesz.
Érkezzünk két keréken a csarnokba!
Reggeli kerékpártúra a város vezetõivel!
Indulás 8.00 órakor a Városháza elõl.
A rendezvénycsarnokban 9 órától aerobik, Kick-box aerobik. Jóga, Tai-Chi bemutató. Az ÁNTSZ szervezésében ingyenes
lakossági szûrések, vérnyomás, vércukor,
testösszetétel, csontritkulás, testzsír %,
szemnyomás mérések. A Vöröskereszt
véradást szervez.

Európai Uniós Kvízjáték
VI. forduló
1. Hogy nevezzük az Európai
Közösségeket, a közös kül- és biztonságpolitikát és az igazságügyi és belügyi
együttmûködést összefoglalóan?
2. Melyik szervezetet ismerjük EMU
néven?
3. A másfél éve bevezetett euró bankók
elõlapja minden országban egységes, de
mi található a hátoldalon?
4. Az Európai Unió egyik vezetõ
szervének, az Európai Bizottságnak
Magyarországon is van képviselete. Mi a
Bizottság feladata?
5. Mi az Európai Konvent?
A megfejtéseket a Városi Könyvtár és
Múzeum felnõtt olvasószolgálatban
szíveskedjenek leadni a következõ példány megjelenéséig, vagy 2004. április
30-ig. Eredményhirdetés: 2004 májusában. Játékunkat a veszprémi Európai
Információs Pont támogatja.
Jó szórakozást, jó játékot kívánunk!

Rangos serdülõ leány (5-6. osztály) kézilabdatorna zajlott január-február
hónapban. A Dunántúl több városában
lejátszott mérkõzéseken 8 csapat vívott
izgalmas csatákat a végsõ gyõzelemért.
Tapolcát a Kazinczy- és Batsányi
Általános Iskola csapatai képviselték
nagy sikerrel.
A torna végeredménye:
I. Kazinczy, Tapolca; II. Nagyvázsony;
III. Bakonycsernye.
A csapat tagjai: Guba Renáta, Dancs
Alexandra, Hanczvikkel Zsanett, Bedics

A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség Országos Úszóversenyén 2004. március 12-14
között Kaposvárott a Szász Márton Általános Mûvelõdési Központ tanulói az alábbi
helyezéseket érték el: 3. korcsoportban (16-21 év) nõi 25 m-es gyorsúszás: I. hely
Regõs Beatrix; II. hely Süle Mária. Nõi 25 m-es hátúszás: I. hely Regõs Beatrix; II. hely
Süle Mária. Nõi 25 m-es mellúszás: I. hely Kocsis Renáta.

A biztonságos bentmaradásért
Megkezdõdött az NB II-es kézilabdabajnokság tavaszi szezonja. A rajt elõtt a
Tapolca VSE-Toplán nõi csapatának
edzõjét, Somogyi Sándort kérdeztük.
- Hogyan sikerült a csapat téli
felkészülése?
- Úgy érzem, megfelelõen. A közel
kéthónapos aktív pihenõ után februárban
heti háromszor edzettünk, játszottunk két
edzõmérkõzést, és részt vettünk egy
bjelovári és egy tapolcai tornán.
- Hogyan értékeli a csapat õszi teljesítményét?
- A tizenegy csapatos mezõnyben négy
ponttal a kilencedik helyen végeztünk. A
rutintalanságunknak tudható be legalább
négy pont elvesztése.
- Történt-e változás a keretben?

MEGHÍVÓ
Április 2-án a Városi Mûvelõdési
Központban kerül sor a Kiváló Sportoló
címek ünnepélyes átadására. Minden
érdeklõdõt szeretettel várnak.

A februári KERESZTREJTVÉNY helyes megfejtése: Vízsz.: 1. Dokumentumfilm,
32. Szerencseszám, 62. Andráskereszt, Függ.: 1. Dipolus antenna, 9. Megavasodott, 16.
Ellenkormánya.
Nyertesünk: Tóth Kinga, Tapolca Fenyves u. 79.
A könyvjutalmat a Fõtéri Könyvesbolt ajánlotta fel. A nyeremény - személyesen ott átvehetõ.

HIRDETÉS

CS & L

Az ünnepélyes eredményhirdetés február
28-án, a Fotex - Csömör KSC NB I-es
bajnoki kézilabda mérkõzés szünetében
volt. A bajnoknak járó aranyérmeket egy
igazi világsztártól, Carlos Pereztõl vehették
át a gyõztesek.

Diszeli úszók, országos eredmények

TVSE Természetjáró
Szakosztályának
március havi túrája
3-án Keszthelyi-hegy-GyenesdiásNemesvita
10-én Zánka - Szt. Antalfa - Óbudavár
17-én Vállus - Csókakõ Cserszegtomaj
24-én Sümeg - Kovácsi-hegy Zalaszántó

Amina, Erdei Virág, Császár Franciska,
Balogh Borbála, Koczka Jázmin, Timár
Kata, Török Rebeka, Hegyi Gréta, Torma
Sarolta, Tóth Barbara, Böröczki Júlia,
Feller Eszter, Stáhl Klaudia.
Edzõ: Schneiderné Somogyi Andrea

ÉPÍTÕIPARI KERESKEDELMI
ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI KFT.

Nyitva tartás: H-P: 7-16 óráig
8300 TAPOLCA, Halápi u. 33.
Szo: 7-12 óráig
Tel.: 87/510-415, 87/510-886,
Fax: 87/510-416
Fax:
Mobil: 30/9472-636, 30/9273-001
Badacsonytomaj,
Nagykörút 18.
Tel.: 87/471-121
ÉPÍTSEN
Internet: csesl.inf.hu
email: cseslkft@axelero.hu
RÁNK!
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- Õsszel az utolsó két mérkõzésen már
játszott a Hévízrõl igazolt Vitos Virág. Több
poszton is szerepeltetni tudom. Februárban
sikerült szintén Hévízrõl átigazolni Fodor
Kingát. Õ jobbkezes lövõ játékos. Elkezdte
a felkészülést Cséri Rita is.
- Milyen a csapat utánpótlása?
- Megpezsdült az élet, ha mindenki eljön,
huszan-huszonöten vannak az edzésen.
Közöttük több tehetséges is akad, és csak
rajtuk múlik, mennyit fejlõdnek az évek
során.
- További tervek, célok?
- Más nem lehet, mint a biztonságos bent
maradás. A csapatot képesnek tartom a
hetedik hely elérésére.
K. Lelkes Katalin

FELHÍVÁS
Támogassa a Tapolcai Mozi felújítását
egy mozilátogatással! Ha április hónapban
legalább egy alkalommal mozijegyet
vásárol, növeli esélyeinket a mozifelújításra
kiírt pályázaton! Minden egyes megvásárolt
mozijeggyel szavazhat a MOZI felújítására!
Az urnába bedobott jegyeken óriásposztereket nyerhet! Kérjük, segítsen!
Következõ lapzárta idõpontja:
2004. április 21.
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