
Nemzetközi képzõmûvész találkozó-
nak adott otthont a Városi Mûvelõdési
Központ.

A november 19-én megnyílt kiállítá-
son a lesencetomaji MolnART Nem-
zetközi Mûvésztelep festõi mutatkoztak

be. A magyar alkotók mellett Belgium-
ból, Romániából, Ausztriából, Francia-
országból és Szlovákiából érkezett mû-
vészek is kiállították mûveiket.

/Írásunk az 3. oldalon A lesencetoma-
jiság varázsa címmel./

A csodálatos vidék vonzza a mûvészeket

November 12-én Veszprém megye
minden településérõl érkeztek Tapol-
cára szociális gondozók a Szociális
Munka Napja alkalmából rendezett
ünnepre a Városi Mûvelõdési Köz-
pontba.

Talabér Márta, a Veszprém Megyei
Közgyûlés Szociális és Gyermekvédelmi

Bizottság elnökének megnyitója után Ács
János polgármester - a rendezvény véd-
nökeként is - üdvözölte a tanácskozás
résztvevõit, elismeréssel szólva a szoci-
ális dolgozók fontos, embersegítõ mun-
kájáról. 

/Írásunk a 3. oldalon Szociális Munka
Napja 2004. címmel./
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A szolgálat alapja a szeretet Mûvészet - határok nélkül

Üzenet az otthoni hegyeknek
Csodálatos Wass Albert-esttel ajándékozták meg a nagyváradi Kiss Stúdió mû-
vészei a tapolcai közönséget.

A Városi Mûvelõdési Központban megtartott elõadás nézõit dr. Varga Ottó, a
szervezõ Boldog Özséb Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte.

Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos nagyszerû színészi játéka nyomán egy olyan
ember életpályája bontakozott ki a zsúfolásig megtelt színházteremben, akinek -
bármerre is járt a világban - az utat mindig az erdélyi havasok mutatták.

/Írásunk az 5. oldalon Töretlen hittel ember és magyar címmel./

Tíz év, tíz tánc

Õszi virágültetés

A tíz évvel ezelõtt alakult Kinizsi Tánc-
együttes jubileumi gálamûsorral ör-
vendeztette meg a hálás közönséget
november 20-án a Helyõrségi Klub-
ban.

A tíz táncot bemutató gálán nemcsak

az együttes jelenlegi tagjai léptek fel, de
elfogadták a meghívást a régi táncosok
is. A magyar néptánc-kincs legszebb
mûveit is felvonultató mûsor méltán ara-
tott sikert. 

/Írásunk a 3. oldalon Vastaps... címmel./A diszeli városrész köztereire a Szász Márton Általános Mûvelõdési Központ
tanárai és tanulói közel négyszáz tõ õszi virágot ültettek ki. A munkálatokban
részt vett - a fotót is készítõ - Bakos György önkormányzati képviselõ is.

…kinek élet a tánc // annak lélek a dal…

Leszerelt az utolsó sorkatona is, így
Magyarországon 136 év után meg-
szûnt a kényszersorozás intézménye.

2004. november 3-án és 4-én a
Tapolcai Kiképzõ Központban 175 új
szerzõdéses katona kezdte meg szol-
gálatát, illetve 56 olyan szerzõdéses
kapja meg  itt a képzést, aki már szolgál
más alakulatnál.

Az ország minden pontjáról érkezett
önkéntes bevonulók a 3 hónapos tapolcai
alapkiképzés után különbözõ alakula-
tokhoz kerülnek majd. A szerzõdéses
katonajelöltek között közel 50 a nõ. A

november 11-én megrendezett Szakmai
Nyílt Nap keretében a sajtó képvi-
selõinek is bemutatták a Magyar Hon-
védség új Alapkiképzési Programját. A
bemutató célja az volt, hogy az érdek-
lõdõk minél szélesebb körben ismerjék
meg az új koncepciót. 

2005 márciusától minden szerzõdéses
katona a Tapolcai Kiképzõ Központba
vonul majd be, és kezdi meg az alap -,
majd az azt követõ, egymásra épülõ
szakkiképzéseket. Az új rendszer nagy
jelentõségû: korszerû, NATO-szintû el-
várásoknak megfelelõ alapelvekre épül.

Elfogyott az utolsó centiméter

Az odaadással és hivatástudattal végzett munka elismerést érdemel

Fotó: TVT

Fotó: N. Horváth

Fotó: Dancs
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- Lezajlott az a közbeszerzési eljárás, ame-
lyet a kertvárosi- és déli városrész
csatornázási munkálatainak elvégzésére írt
ki az önkormányzat. A kivitelezést a
keszthelyi illetõségû Horváth Épközmû Út-
és Mélyépítõ Kft. fogja végezni. November
22-én kötöttük meg a szerzõdést, november
30-án pedig megtörténik a munkaterület
átadása, megkezdõdik a kivitelezés. Ennek
sorrendjérõl a munkaterület átadásakor lesz
szó, de elõreláthatólag a Kertvárosban
kezdik majd el, mivel a Déli-városrészben
ilyenkor magas a talajvíz szintje. Ott majd
nyáron fognak dolgozni. A kivitelezés befe-
jezési határideje 2006. április 30. Az üte-
mezés szerint, amikor a csatornahálózat
egy-egy utcában elkészül, akkor az út
helyreállítása is megtörténik olyan mérték-
ben, hogy arra a kivitelezés befejezése elõtt
közvetlenül, tehát 2006 márciusában, ápril-
isában kerül rá a végleges aszfaltburkolat.

Hamarosan közzéteszünk egy olyan kérést,
amelyben a lakosságot és a közüzemel-
tetõket is felkérjük, hogy akinek közmû-
építési szándéka van, azt feltétlenül valósít-
sa meg a csatornázás idõszakában, mert a
véglegesen helyreállított utakat a helyreál-
lítás évét követõ 3 éven belül tilos lesz fel-
bontani. Erre önkormányzati rendelet van.
- A Magyar Terület- és Regionális Fejlesz-
tési Hivatal pályázatot írt ki a regionális
operatív program keretében. Ez a pályázat
vonatkozik a városi területek rehabilitá-
ciójára. Tapolca pályázatot nyújtott be erre.
21 objektumot jelölt meg, ez tartalmaz
épület-felújításokat, térrendezéseket és
parképítéseket. A pályázatot befogadták.
Amennyiben nyertesek leszünk, akkor 2005
márciusától indulhat a kivitelezés és ez
2006 júniusáig tarthat. 500 millió forintra
pályáztunk, ehhez az önrész 50 millió
forint. 
- Megkezdõdött a Városi Mozi felújítása. A
felújítás elsõ szakaszához szükséges
húszmillió forintból tizet a város a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának
pályázatán nyert, tizet pedig az önkor-

mányzat biztosított. A közbeszerzési eljárás
eredményeként a munkálatokat az SZ-L
BAU Építõipari és Kereskedelmi Kft fogja
elvégezni. Átalakul a nézõtér, korszerûbb
lesz, sor kerül majd a székek cseréjére is. 
- Befejezés elõtt áll a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola tanmûhelyének építése. A
belsõ burkolatok és a szerelvényezés
elkészülte után, a december 15-ei határ-
idõre megtörténik majd az átadása is.
- November 26-án (pénteken) 18 órakor
kerül sor a Tapolca és Bratislava - Ru inov
városrész közötti testvérvárosi megál-
lapodás ünnepélyes aláírására. Mindenkit
tisztelettel és szeretettel hívok erre a ren-
dezvényre.
- December 5-én népszavazás dönt a kettõs
állampolgárságról. Polgármesterként és
politikusként is arra kérem Tapolca város
polgárait, hogy menjenek el szavazni, és
mondjanak igent a kettõs állampolgárságra.
Közös a felelõsségünk azoknak a határon
túl élõ magyar testvéreinknek a sorsáért,
akiket Trianon szakított el a hazájuktól, és
nem dönthettek sem a hovatartozásukról,
sem az állampolgárságukról.

Tapolca Város Önkormányzata október
13-án tájékoztatót tartott a kórház
helyzetérõl az egészségügyben dolgozók-
nak. Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ itt jelentette be, hogy az
egészségügyi minisztertõl idõpontot kért
és kapott, hogy ismertethesse a kór-
házban kialakult állapotokat. A talál-
kozás eredményérõl és december 5-ei
népszavazásról is kérdeztük a politikust.
- Ács János polgármester úrral voltunk
fenn az Egészségügyi Minisztériumban, de
sajnos, a miniszter úrral nem sikerült
találkoznunk, holott az idõpontot Õ adta
meg számunkra. Nem ért rá, így egy
helyettes államtitkárral találkoztunk csak.
A közel egyórás beszélgetés során olyan
tanácsokat adott, hogy az önkormányzat
vizsgálja felül a kórház struktúráját, néz-
zük meg, hogy melyek azok a tevékeny-
ségek, amelyek rentábilisek, vagy null-
szaldósak, illetve szüntessük meg a ráfi-
zetéseseket. Egy kórház nem így mûködik!
Ha csak azt az ellátást biztosítaná, ami
nyereséget hoz, akkor lehet, hogy életmen-
tõ mûtéteket nem tudna elvégezni. Akkor
pedig az már nem kórház, hanem hullaház
lenne! A megoldást a finanszírozás áta-
lakítása hozná.
- A tapolcai kórház ügye elválaszthatatlan
egy országos döntéstõl is. Ez pedig a
kórház-privatizációról történõ népszava-
zás.
- Ez egy nehéz kérdés. Eddig is voltak az
egészségügynek olyan területei, amelyekre
bevonták a magántõkét, és ezek jól is
mûködnek. A kórház-privatizáció más kér-
dés. Itt hatalmas állami, közösségi vagyon-

ról van szó. Ide a magántõkét csak nagyon
óvatosan lehet bevinni, hiszen az egész-
ségünk nem eladó, pénzben nem lehet kife-
jezni. Mindenki tudja, hogy az üzlet ver-
senyszféra is, amelyben mindenki jól
szeretne járni. Azok a befektetõk, akik úgy
gondolják, hogy az egészségügyben ko-
moly nyerészkedési lehetõségek vannak,
azok számítanak is arra, hogy az állam a
kórházakat, a nagyobb rendelõintézeteket
értékesíteni fogja. Köztudott, hogy ezek az
intézmények egy-egy település legjobb
helyein vannak, értékesek az ingatlanok.
Ha a magántõke túlsúlya érvényesül egy-
egy kórháznál, akkor a tulajdonos dönt
arról, hogy mi lesz a sorsa. Lehet, hogy pár
év múlva azt mondja, hogy mást szeretne a
kórház helyére, olyant, ami nagyobb ho-
zamot termel. Vagy értékesítené a kórház
épületeit, és akkor azon a településen meg-
szûnnének a közgyógyellátási intézmé-
nyek. A kórházak a magyar állam és a
közösség tulajdonai, ezeket évtizedeken
keresztül a magyar lakosság adóiból építet-
ték fel, tehát mindannyiunké és közös.
Azért is ellenzi a FIDESZ a kórház-priva-
tizációt, mert kiszámíthatatlan a végered-
ménye. Az egészségünk alkotmányos jo-
gunk, az államnak pedig kötelessége -, ha
már ekkora egészségbiztosítást fizettünk és
fizetünk -, hogy minden magyar állampol-
gár számára biztosítsa az egészséghez, a
gyógyításhoz való jogot. Sajnos, azonban
olyan gazdasági helyzet állt elõ, hogy az
állam csökkentette egyes kórházi tevé-
kenységek finanszírozását, ugyanakkor a
költségek (gyógyszerek, víz, villany stb.)
növekedtek. Ez a helyzet pedig azt ered-

ményezi, hogy a kórházak veszteséget ter-
melnek és így nem lesz a fenntartónak más
kiútja, mint a magántõke bevonása. Ezzel
sem értünk egyet. Legújabb hír, hogy a
kormányzat sok-sok milliárd forintot befa-
gyasztott, igazolva azt, amit elõbb mond-
tam. 
- December 5-én a kettõs állampolgárság-
ról is szavaz az ország.
- Történelmi pillanata lehet Magyar-
országnak a kettõs állampolgárság meg-
szavazása. Az igennel történõ szavazás
olyan lelki pluszt ad mindannyiunknak,
ami erõsítheti a nemzeti érzést. Ameny-
nyiben a nem-szavazatok túlsúlya lesz, ha
nem lesz kellõ számú igen-szavazat, akkor
olyan lelki sebet ejtünk a határon túli ma-
gyarokon, amely felgyorsíthatja az asszi-
milációt, az ott élõ magyarság fogyni fog.
De ezzel mi, az anyaországban élõk is sé-
rülni fogunk. Egy olyan lelkiismeret-
furdalása lesz a nemzetnek, ami hosszú
évszázadokon keresztül feloldhatatlanná
válik. Bûntudata lesz azoknak is, akik nem-
mel szavaznak, mert rá fognak jönni arra,
hogy rosszul döntöttek, és ez életük végéig
elkíséri õket. Nagyon bízom benne, hogy
akár jobboldali, akár baloldali is a szavazó,
de a szívére hallgatva az igen mellett dönt.
Akik már járt a határon túl, akik már talál-
koztak az ott élõ magyarokkal, azok biztos,
hogy igennel szavaznak. A nemzetmeg-
maradás számára az egyik legfontosabb
kérdés az, amire most szavazunk. Azért is
kérek mindenkit, hogy igennel szavazzon,
mert nem a mi egyéni életérõl van szó, ha-
nem a nemzetérõl. És ez sokkal fontosabb.

N. Horváth Erzsébet

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

AKTUÁLIS

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

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

Fogadóórák:
Ács János polgármester

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati irodavezetõ:
Lukács Ágnes 510-126

Pénzügyi irodavezetõ: 
Schönherczné 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

Az egészségünk nem eladó, pénzben nem lehet kifejezni
Riport Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõvel
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KRÓNIKA

A Helyõrségi Mûvelõdési Központban
ünnepelte fennállásának tizedik évfor-
dulóját - november 20-án - a Kinizsi
Táncegyüttes. Az esti programnak 10 év -
10 tánc  tükrében címet adták.

A zsúfolásig megtelt nézõtéren helyet
foglalókat Tóth Tibor, az intézmény
igaz;atója  köszöntötte, majd rövid áttekin-
tést adott a jubiláló együttes múltjáról és
jelenérõl, valamint  méltatta az eddig elért
sikereket is. Megtudhattuk, hogy az 1994-
ben alakult kis közösség  már 80 fõt is
számlált. Jelenleg 30-40 táncos alkotja a
Kinizsi Táncegyüttest, amely  fontos és
kiemelt feladatként kezeli az utánpótlás-
nevelést is.

A méltató szavak után az igazgató
ajándékot adott át Tarjányi Sándornak és
feleségének, Tarjányiné Vajda Csillának.

A jubileumi elõadás tíz különbözõ táj-

egység táncból állt  össze. Megcsodálhattuk
a Mezõség, a Sárköz, a Palócföld, a Dél-
Alföld táncait és - az engem minden alka-
lommal ámulatba ejtõ - dunántúli üve-
gestáncot is. 

A talpalávalót a  szintén jubiláló (15
éves) keszthelyi Tátorján Népzenei
Együttes szolgáltatta.

Tarjányiné Vajda Csilla -, aki egyben az
est háziasszonyi szerepét is felvállalta - két
tánc közötti szünetben elmondta, hogy
2002-ben elhunyt egy táncosuk. Az õ
tiszteletére hozták létre a  Marton Zoltán-
díjat a tavalyi esztendõben. Olyan személy
kaphatta(ja), aki a magyar  néptáncmozga-
lomban kimagaslót nyújt. A 2004-es évben
Németh Lászlónak, a helyi  Batsányi
Táncegyüttes mûvészeti vezetõjének ítélték
oda, aki óriási ováció és vastaps mellett
vehette át a kiérdemelt díjat.   Dancs István

Vastaps a jubileumi elõadáson

A rendezvényen Kis Györgyné Cziráki
Andrea, a Szociális és Családügyi Mi-
nisztérium vezetõ fõtanácsosa ismertette
a sokrétû munkán belüli sajátságos, spe-
ciális munkaköröket. 

Tapolca város szociális ellátórend-
szerének bemutatója, Décseyné Raposa
Mária, a Polgármesteri Hivatal Általános
Igazgatási irodavezetõje. Mint elmondta,
gondoskodásuk kiterjed a kisgyermekkortól
az öregkorig. Munkájuk fõbb területei:
gyermekvédelem, amely a hátrányos hely-
zetû és problémás gyermekek felkarolását
jelenti. A családsegítõ szolgálat gyakran
gyermekvédelmet is jelent, de gyermekte-
len családra is vonatkozhat. 180 fõre biz-
tosítanak napi egyszeri étkezést. Mûködik
Idõsek klubja; a házi segítségnyújtást 70-90
fõ veszi igénybe. A hajléktalanok átmeneti
szállásán 15 férfi és 10 nõ részére van hely,
sõt egy szoba család részére is. Ezt a
sokrétû ellátást szociális gondozók szociális

munkások és családgondozók végzik.
A beszámolók után kitüntetést vehettek

át néhányan. Majd a rendezés jogát átadta
Vas Zoltánné a következõ évi ünnepség ren-
dezõjének, Balatonkenese önkormányzatá-
nak. Végezetül az ünnepi rendezvényt
Pusztai Istvánnak, a Veszprém Megyei
Közgyûlés alelnökének szavai zárták. 

Rövid szünet után kultúrmûsor követke-
zett. Osztatlan tetszést és elismerést szerzett
a kultúrmûsor minden száma: a Szász
Márton ÁMK Mûvészeti Csoportjának
modern tánca, a Tapolcai Musical Színpad
igényes mozdulat-mûvészete, a Barackvi-
rág Óvoda Tánccsoportjának bájos libajáté-
ka, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
Néptánccsoportjának "gyöngyös" játéka, a
Kinizsi Táncegyüttes tánca.

A városnézõ sétáról is - remélhetõleg -
kellemes emlékeket vittek magukkal a
vendégek.                 

Dr. G. Takáts Gizella

Szociális Munka Napja 2004.

November 1-jétõl dr. Flórián Csaba megbí-
zott igazgatóként tevékenykedik a 200 mil-
lió forintos önkormányzati adósságot fel-
halmozott kórház élén. A vállalt feladat
elsõdleges célja ennek az adósságál-
lománynak a csökkentése, illetve új bevé-
teli források keresése. A riport során az
igazgató arról is szólt, hogy már vannak
tapasztalatai az ilyen típusú feladatok
elvégzésében. 
- 25 éve elmúlt, hogy Veszprém megyében
dolgozom. Az egészségügy minden fokán és
területén tevékenykedtem már. Voltam
háziorvos Devecserben és Somlóvásárhe-
lyen, de alapellátási intézmény igazgatója is.
Amikor az ajkai kórház adósságállománya
miatt válsághelyzet alakult ki, az önkor-
mányzat felkérésére - egy önkormányzati
biztos mellett - 2 évig megbízott igazgatóként
láttam el a feladatot. Ez egy elég sikeres
idõszak volt. Amikor befejeztük a munkát, a
kórház adóssága 100 millió alatti lett. Ezután
visszamentem az alapellátásba dolgozni, és
itt - teljesen váratlanul és hirtelen - érkezett a
tapolcai polgármester úr részérõl a meg-
keresés, hogy elvállalnám-e a megbizatást.
Az eddig szerzett tapasztalatok jogosítottak
fel arra, hogy merjem vállalni.
- Milyen viszonyokat talált a tapolcai
kórházban?
- Nagyon rövid idõ telt még el, de azt kell,
hogy mondjam, hogy itt ugyanaz a helyzet,
mint az egész magyar egészségügyben.
Mondhatnám azt is, hogy nem a tapolcai
kórház van válságban, hanem a magyar
egészségügy. Az adósságállomány felhal-
mozásának általában ugyanazok az okai,
mint másutt. Említhetném a minimálbért,
majd az 50%-os béremelés bérköltség hatá-
sait, amit az elején a kórház egy fix összegû
támogatásként kapott meg, majd beépítették
a teljesítménybe, miközben a teljesítmény-

finanszírozásban úgy változtak a szabályok,
hogy a kis kórházak elõnytelenebb helyzetbe
kerültek, mint a nagyobbak. De említhetném
az ÁFÁ-t is, ami eddig nem volt az egész-
ségügyben és azt is, hogy az amortizációt
még mindig nem építették be a finanszírozás-
ba.
- Milyen terv készült a helyi kórház adósság-
állományának csökkentésére? 
- A kórháznak jelenleg 200 millió forintos
adóssága van az önkormányzat felé. Kifelé
pillanatnyilag nincs 30 napon túli tartozása.
Készítettünk egy likviditási tervet, ami nem
éppen rózsás helyzetet mutat. Láthatóan havi
10-12 millió forint hiányzik a kórház költ-
ségvetésébõl. Egy nagyon nehéz év kezdõ-
dik. Meg kell keresni, hogy a struktúrán még
mit lehet módosítani, meg kell nézni, hogy a
kiadási oldalon hol lehet még szorítani. Ez
esetleg  létszámot is érinteni fog. 
- Mi várható a bevételi oldalon?
- Remélem, hogy sikerül elérni, hogy a bevé-
tel növekedjen. Nagyon nehéz ez egy olyan
helyzetben, amelyben behatárolják, hogy egy
ilyen kis kórháznak hány mûtét kell egy
évben minimum elvégeznie ahhoz, hogy fi-
nanszírozzák azt.
- Mondana rá példát?
- Ha meg is engedik, hogy gyomormûtétet
végezzünk, de ha nem harmincat, csak hu-
szonnyolcat végzünk, akkor már nem finan-
szírozzák.
- Megszólítja majd a környezõ településeket
azért, hogy támogassák a kórházat?
- Úgy gondolom, hogy a térség érdeke, hogy
Tapolcán mûködjön a kórház. 40.000-tõl
60.000-ig terjed az általa ellátandó lakosság
száma. Az önkormányzatok abban segíthet-
nek, ha a mûszerfejlesztéseknél, beruházá-
soknál támogatják a kórházat. Így egy olyan
rendszert tudunk mûködtetni, amely minden
település polgárának a hasznára válik, és nem

kell elvándorolnia a megye más kórházába,
vagy a megye határán kívül.
- Az elvándorlás okát többen abban látják,
hogy a tapolcai kórház felszereltsége nem
korszerû. 
- Nem hiszem, hogy az itteni mûszerezettség
rosszabb lenne, mint bármely más, megyei
kórházé. Inkább abban látom a gondot, hogy
a készülékek régiek, néha javításra szorulnak.
Ilyenkor viszont bizonyos vizsgálatok nin-
csenek. Tehát az elsõ dolog az lenne, hogy ezt
a mûszerállományt úgy pótoljuk, hogy a
folyamatos szakellátás biztosított legyen.
- Mi lesz a szülészettel? Felröppent a hír,
hogy bezár.
- Nem azért jöttem ide, hogy bezárják, hogy
romboljak, hanem azért, hogy építsek. Nem
felszámoló biztosnak jöttem Tapolcára. Ha
megszûnik a szülészet, az biztos, hogy nem
rajtam fog múlni, hanem lehet, hogy a
szülészeti finanszírozás változik meg olyan
irányban, hogy ellehetetlenül. Már most is
látni, hogy vannak olyan finanszírozási
szabályok, amelyek olyan tevékenységet
nem támogatnak Tapolcán, amelyet az elmúlt
húsz évben mindig is végzett a kórház. 
- Melyik az?
- Ez a laporoszkopikus beavatkozás. Éppen
most írtunk a Csongrádi fõorvos úrral
közösen egy levelet a szakmai kollégium
elnökének, hogy méltánytalannak és igazság-
talannak érezzük azt a helyzetet, hogy egy
olyan beavatkozást, amelynek megvan a
mûszerparkja, a 20 éves tapasztalata a város-
ban, ezentúl nem végezhetnek itt, csak egy
felsõbb szinten, egy megyei kórházban finan-
szírozzák.
- Milyen új utakat keres?
- Szeretném, ha a baleseti sebészet újra
mûködne. Szeretném, ha az érsebész kolléga
azokat az eseteket, amelyeket itt a szakren-
delésen látott, helyben mûthetné meg. Ha a

Tapolca és környéke betegeit itt vizsgálnák
meg, és itt is operálnák. Szakembereket kel-
lene idehozni. Õk meg csak akkor jönnek, ha
úgy látják, hogy ez egy stabil kórház, az
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak tervei
vannak vele: támogatja, fejleszti.
- Az elõzetes beszélgetésünk során említette,
hogy a háziorvosokkal készül egy tanács-
kozásra. Mi lesz ennek a tárgya?
- Az, hogy a kórház és a háziorvosok kapcso-
lata milyen, kulcskérdés. Tudom saját tapasz-
talatból, ha nincs meg a háziorvos bizalma a
tapolcai kórház iránt, akkor a betegét sem
fogja nyugodt szívvel ideküldeni. Ezzel kap-
csolatban olyan jelzéseket kaptam, hogy itt
gond van. Ezért kértem a kollégákat, hogy
beszéljük meg a problémákat, és én ezek
függvényében igyekszem majd úgy szervezni
a dolgokat, hogy a bizalom helyreálljon.
- Mi a véleménye a kórház-privatizációról?
- Ezzel kapcsolatban is kavarognak a
vélemények. Úgy gondolom, hogy azoknak
van igazuk, akik azt mondják, hogy, ami
jövedelmezõ a magyar egészségügyben, azt
már privatizálták. A fekvõbeteg-ellátás priva-
tizációjában én abban az esetben hiszek, ha a
mûködtetésbe szállnak be a külsõ befektetõk,
és olyan tevékenységet finanszíroznak meg
saját tõkével, amire van piaci kereslet - lásd
plasztikai sebészet -, és ezekbõl a bevételek-
bõl akkor járulékosan lehet mûködtetni a
hagyományos biztosítási területeket. Nem
tudom, hogy mi lesz az egészségügyi in-
tézmények sorsa. Nagy a tulajdonos önkor-
mányzatok felelõssége. Vagy felvállalnak
bizonyos terheket, vagy, ha nem tudják
felvállalni, akkor oda kell adni valakinek, aki
mûködtetni tudja a kórházakat. De azzal nem
értek egyet, hogy önkormányzati tulajdonú
egészségügyi intézményeket eladjanak. 

N. Horváth Erzsébet

Nem felszámoló biztosnak jöttem Tapolcára
Riport dr. Flórián Csabával, a kórház megbízott igazgatójával

A Magyar Honvédség aktív és nyugál-
lományú tagjai nagy gonddal ápolják a
katonai hagyományokat. 

2004. november 19-én a Tapolcai
Kiképzõ központ katonái is lerótták
kegyeletüket Bottyán generális szobránál
Lentiben, az érsekújvári csata emlékére ren-
dezett ünnepségen.

A tõlünk talán egy kicsit messzire esõ
helyszín nem véletlen. 1964-ben Lentiben
alakult meg az a jogelõd Lövészezred
szervezet, amely 1990-ben felvette a 26.

Bottyán János Gépesített Lövészdandár
nevet. Bár az alakulat 1997-ben megszûnt,
a fegyveres és rendvédelmi szervek nyugál-
lományú tagjai, a helyi önkormányzat, a
Magyar Királyi I. Ferenc József I. Jászkun
Honvéd Huszárezred Hagyományõrzõ
Egyesület, a Gyulaffy László Hagyomány-
õrzõ Lovas Bandérium tagjai, valamint az
aktív katonák azóta is minden évben
megemlékeznek a névadóról és a szabad-
ságharc eseményeirõl. 

Tabiné Darabos Anna

Emlékezõ jelen

A lesencetomaji MolnART Nemzetközi
Mûvésztelep kiállításán megjelent közön-
séget elsõként Bognár Ferenc, a Városi
Mûvelõdési Központ igazgatója köszön-
tötte. 

Lasztovicza Jenõ, a térség országgyûlési
képviselõje arról szólt, hogy Tapolca városa
eddig is adott lehetõséget arra, hogy a
máshonnan érkezõ mûvészek bemutathas-
sák alkotásaikat, de azzal, hogy a volt
MMTK-épülete a település tulajdona lett,
ezek a bemutatkozó alkalmak - örvendete-
sen - megnövekedtek.

Széki Patka László megnyitójában m.

Molnár István festõmûvész hét évvel
ezelõtti elhatározását értékelve szólt a
mûvésztelep születésérõl. 

- A Lesencetomajon élõ mûvész 7 eszten-
deje gondolt egy nagyot, és alkotói ma-
gányát megosztotta más mûvészekkel -
mondta. - Az itt kiállított mûvek is jelzik,
hogy más és más technikával dolgoztak,
eltérõ volt a stílusuk, az anyaguk, de mégis
mintha minden alkotáson átsejlene valami-
lyen lesencetomajiság, a táj varázslatának
villanása.  

A kiállítás november 29-ig tekinthetõ
meg.

A lesencetomajiság varázsa



December 5-én ismét urnákhoz járul az
ország lakossága. Népszavazás dönt  a
határon túli magyarok kettõs állampol-
gárságáról és a kórház-privatizációról.
Németh Zsoltot, a FIDESZ politikusát, a
Parlament Külügyi Bizottságának elnö-
két ezekrõl kérdeztük.
- Elnök Úr! Fontos, nemzetpolitikát érintõ
elõrejelzés, hogy 2050-re már csak 2,5 mil-
lió magyar él a határainkon belül, és
50%-a nyugdíjaskorú lesz. Miként véleke-
dik ezekrõl az adatokról?
- Rendkívül aggasztóak a magyarországi
demográfiai trendek. De nemcsak a ma-
gyarországiak - sajnálatos módon - a hatá-
ron túliak is. Bár egy fokkal ott még több a
gyermek, mint Magyarországon. Ugyan-
akkor, amit “megspórol” a határon túli
magyarság a természetes szaporulaton, azt
az asszimilációban, az elvándorlásban -, de
nemcsupán Magyarországra - veszíti el.
Ezért a népességpótlás problémája a ma-
gyar stratégiai kérdések közül talán az
egyik legfontosabb. A kettõs állampol-
gárság kérdése ezzel szorosan összefügg. A
kérdés az az, hogy egy kettõs állampol-
gársági pozitív döntés hogyan fogja befo-
lyásolni a határon túli magyarok elvándor-
lási hajlandóságát. A bevándorlás nélküli, a
szülõföldön igénybevehetõ állampolgárság
- a szocialisták szerint - egy nagy bevándor-
lási hullámot indítana el Magyarország
irányába. Ezzel szemben a FIDESZ azt
mondja, hogy nem így van. Pontosan a
jelenlegi helyzet tartja fenn azt az állapotot,
ha valaki a határon túl biztonságban akarja
tudni a jövõjét, a gyermekei jövõjét, akkor
gondolkodik áttelepülésen, mert csak az
áttelepülés révén szerezhetõ meg a magyar
állampolgárság. Mi úgy véljük, hogy a
határon túli magyarok számára biztonságot
adna, ha a szülõföldön rendelkezhetnének
magyar útlevéllel. Ennek nagyon komoly
gyakorlati haszna is lenne, hiszen 2006
végén Magyarország csatlakozik az
Európai Unió Schengeni-egyezményének
rendszeréhez, ami nagyon szigorú határát-
lépési -, illetve vízumpolitikát jelent. Vége-

redményben, azokra, akik nem olyan or-
szágban élnek, amely tagja az EU-nak,
azokra egyfajta "schengeni vasfüggöny" fog
ráereszkedni. A családi kapcsolatok tartása,
a hétköznapi élet, de sok esetben a komoly
üzleti kapcsolatok is kárt szenvednének, ha
nem rendelkeznének magyar útlevéllel az
érintettek. Ezért úgy gondoljuk, hogy a kül-
honi állampolgárság biztosítása végsõ so-
ron a Kárpát-medencei magyarság megerõ-
södését, szülõföldön maradását segítheti
elõ, de ez persze még önmagában nem fogja
orvosolni azt a nagyon komoly demográfiai
problémát, amit Ön a kérdésében feltett. Az
egy összehangolt családpolitikát, gazdaság-
politikát és - az autonómiát is beleértve -
szülõföldstratégiát  kíván meg azért, hogy
ne következzenek be ezek a borúlátó, de
egyébként reális, megfontolt és megalapo-
zott tendenciák.
- Mi a véleménye a Szülõföld Alapról?
- A kormány, látva hogy a határon túli ma-
gyarokkal szembehelyezkedett, hogy nem-
zeti deficitbe lavírozta magát, elkezdett
kapkodni, és különféle ötletekkel állt elõ: új
nemzetpolitika, nemzetpolgárság, magyar
alap, vagy az Ön által említett Szülõföld
Alap. Ezekrõl mindenek elõtt azt kell tudni,
hogy a határon túli magyarokat nem lehet
kifizetni, nem lehet õket megvenni. Nem
lehet azt mondani, hogy kaptok ennyi meg
ennyi milliárdot, és aztán kuss. A kettõs
állampolgárság, egy olyan elementáris
igény, amelynek a megoldása - megítélé-
sünk szerint - nem odázható el. Tizenöt év
után most elõször fordult szembe a határon
túli magyarság a magyar kormánnyal, és
egyöntetûen az igen mellett kötelezte el
magát. Ez összhangban van a FIDESZ
véleményével. Tehát, ha úgy gondol a fenti
kormányzati ötletekre bárki, hogy ezekkel
kiváltható a kettõs állampolgárság, akkor
téved. De, ha nem így, hanem úgy, hogy
ezzel kiegészítheti az állampolgárságot és
egyfajta szülõföldön maradást kíván elõse-
gíteni, akkor lehet rajta gondolkodni. Hogy
nem túlságosan átgondolt és megfontolt
elképzelésekrõl van szó, az is bizonyítja,

hogy a 2005. évi költségvetés-tervezetben
szó sincs róluk.
- "Második Trianonról" is beszélnek.
- Meglepett, hogy Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök úgy fogalmazott, hogy a ma-
gyar állampolgárság megadása egy etnikai
Trianonhoz vezetne. Meggyõzõdésem,
hogy nem a megadásnak, sokkal inkább a
nem szavazatoknak van olyan kockázata,
amely egyfajta lelki Trianonhoz vezetne.
Ennek következtében növekedne a kiábrán-
dultság, a felmorzsolódás. Tehát végsõ
soron a Trianon-folyamat kiteljesedéséhez
vezetne, szemben azzal, amely az elmúlt 15
esztendõben nagyon lendületesen kezdte
gyógyítani a Trianon-traumákat, a Trianon-
sebeket. Ennek rész volt a határokon átívelõ
nemzetegység megteremtésének folyamata,
amikor úgy tekinthettünk a határon kívüli
magyarokra, mint a testvéreinkre. Errõl
szólt a státustörvény, a Magyar Állandó
Értekezlet, a külhoni magyar állampolgár-
ság intézményének megteremtése és a szü-
lõföldön történõ élet feltételeinek segítése.
Meggyõzõdésem, ha meg akarjuk haladni
Trianont, akkor csak ebbe az irányba lehet
elõre menni, nem pedig elutasító, olyan
álláspontnak az érvényre juttatását kell a
népszavazáson támogatni, amelyet - mind
az anyaországban, mind a határon túl - úgy
fognak értelmezni, hogy az anyaország
szembefordult a határon túli magyarsággal.
- A szocialista párt két nemet tartalmazó
kampány-kiadványát Székelyudvarhelyen
nyomtatták.
- Ezt a tényt sokáig tagadták, s ezáltal is
dagadt a botrány. Ez egy olyan cinizmusról
és kegyetlenségrõl árulkodik, ami nem
túlzás, ha azt mondjuk, hogy ahhoz hason-
lítható, mint amikor a halálraítéltekkel ásat-
ták meg azt a sírt, amibe aztán belelõtték
õket.
- Mi történik akkor, ha kevesen mennek el
szavazni?
- A szavazáson való részvétel az egyik leg-
kritikusabb vonatkozása a soron következõ
népszavazásnak. Mind a két kérdés hús-
bavágó. A privatizáció ügye nemcsak a

kórház privatizációja miatt fontos. Ha itt
nem tudunk megálljt parancsolni, akkor
félõ, hogy az elkövetkezendõ egy-két évben
kényszerpályára kerülünk, a mindenkori
kormányzat eszköz nélkül fog maradni, és
játékszerévé válik a nemzetközi erõknek, a
globalizmus hatásainak. Akár az egészségü-
gyet, akár a stratégiai ágazatokat, az ener-
giaellátást, a tömegközlekedést, vagy a
postát is említhetném. Ami a határon túli
magyarokat illeti, itt pedig egy olyan tét
van, hogy lehet-e a határon túli magya-
rokkal riogatni Magyarországon. Lehet-e
“23 millió román”-ozni? Lehet-e azzal fe-
nyegetõzni, hogy 1 millió határon túli ma-
gyar "egyszál gatyában" sorakozik majd fel
a határon, hogy elárassza az anyaországot.
Lehet-e a határon túli magyarság ellen
hangulatot kelteni? Azt a fajta bevándorlás-
ellenességet, idegen-ellenességet, amit a
kormányzat próbál felkorbácsolni, azt
Nyugat-Európában a szélsõ jobboldali pár-
tok alkalmazzák. Jean-Marie Le Paine,
francia szélsõjobb politikus megirigyelhet-
né  a Gyurcsány Ferenc által kifejtett gon-
dolatokat és az egész retorikát. A tét nagy. A
népszavazás a nemzeti összetartozás - tudat
próbája is lesz. Mind a két kérdés egy kicsit
áttételes, távlati, de rendkívül fontos. Azt
hiszem, ha sikerül felfogni ennek a jelen-
tõségét, akkor el tudjuk érni, hogy 2 millió
igen szavazat szülessen meg. Ugyanis
ennyire van szükség. Megjegyzem, hogy az
európai parlamenti választások során, ami-
kor olyan fölényesen gyõzött a FIDESZ,
1,6 millió szavazat született. Most egy 20-
25%-os növekedésre lesz szükség. Ezért
kérek mindenkit, hogy tekintse feladatának
ezt az ügyet, értesse meg rokonaival, isme-
rõseivel is, hogy nem pártügyrõl van itt szó.
Különösen a magyar állampolgárság ügyé-
ben gondolom azt, hogy olyan össznemzeti
ügyrõl van szó, amelyhez a nemzeti
érzelmû, de baloldali emberek támogatását
és szimpátiáját is meg lehet és meg kell
nyerni ahhoz, hogy az érvényességet, az
eredményességet és az igen szavazatok si-
kerét elérjük.            N. Horváth Erzsébet
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A hónap kérdése

Hogyan készül a télre? Mivel
fût?

- A szükséges mennyiségû fát
már a nyár végén beszereztük, és
ezt egy kevés szénnel egészítjük
ki. Gázkazánnal is rendelke-
zünk, de mivel szeretjük a me-
leget, inkább vegyestüzelésre
állunk át. Így már nyugodtan
várhatjuk a telet!

KÉRDÉSEK TERE

- Kényelmes és meleg távfûtéses

lakásban élek. Szerencsés helyzet-

ben vagyok, hiszen nincs gondom

külön a fûtésre, nem kell készülnöm

a télre. Az itt felszabaduló idõt

inkább a friss levegõn szeretném

eltölteni sétával, kirándulással.

- Különösen nem készülünk a

télre, mert gázfûtéses családi

házban lakunk. Azonban a lakás-

ban lévõ kályha is kap szerepet a

zord napokon. Ekkor a nyár

folyamán összegyûlt, éghetõ hul-

ladékot hasznosítjuk.

Császár László Sulyok Etelka Cseh László

(DI)

A népszavazás a nemzeti összetartozás-tudat próbája is lesz
Riport Németh Zsolttal, a Parlament Külügyi Bizottságának elnökével



A tapolcai Zeneoktatást Támogató
Alapítvány kuratóriuma ezúton mond
köszönetet mindazoknak,  akik az SZJA
1%-val alapítványunkat támogatták. Az
így befolyt 323.018 Ft-ot zenei ren-
dezvények  szervezéséhez, hangszerek
vásárlásához és javíttatásához használtuk
fel. Adószámunk: 19261416-1-19

A Biztatás Alapítvány ezúton köszöni
támogatóinak, hogy az SZJA 1 %-át fel-
ajánlották az alapítványnak. A befolyt
összeget, 182.012 Ft-ot a Batsányi János
Gimnázium és Szakképzõ Iskolában
folyó oktatás, tehetséggondozás céljaira,
tanulmányi ösztöndíjakra fordítottuk.
Kérjük, hogy a 2004. évi 1 % rendelke-
zésekor is gondoljanak ránk.
Adószámunk: 18919343-1-19

Helyesbítés
Az elõzõ havi lapszámunkban a
Keresztury - Batsányi - Tapolca címû
írásban névelírás történt. 
A név helyesen így hangzik: ...Töreky
László tanár értékes dolgozataival...

Jeles évforduló
Jeles évforduló volt nemrég a Batsányi
János Mûvelõdési Központban.

25 évvel ezelõtt szervezett elõször
elõadást a Filharmónia az intézményben.
Az ország minden részérõl érkezett
zenekarok, együttesek nemcsak a felnõttek,
de a város iskoláiban tanulók körében is
nagy sikert arattak. Fellépett többek között
a világhírû Benko Dixiland Band is.

A jubileumi rendezvény résztvevõit
Zentai Gábor igazgató köszöntötte,
megidézve az elmúlt negyed évszázad
történéseit, majd Batsányi-emlékérmet
adott át Török Attilánénak, Csala Csillának,
Nagy Lászlónénak, Barcza Tibornénak,
valamint a Filharmónia megyei vezetõjé-
nek, Nagy Lizettának.  

Az ünnepen fellépõ Gyõri Ütõszenekar
hatalmas tapsot kapott az évszázadokat
megidézõ, magas színvonalú játékáért. 

Töretlen hittel ember és magyar - üzeni
mindannyiunknak a Kiss Stúdió mû-
vészei által megidézett Wass Albert.

Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos játé-
ka nyomán nemcsak az érlelõdõ lírikus
szülõföldért és emberiségért aggódó
alakját ismerjük meg, de az   emigráció-
ból mindig hazavágyó, hontalan magyar
hitvallását is. Az elõadás után a
mûvésznõvel beszélgettünk.
- Tíz évvel ezelõtt, 1994. március 26-án
jött létre a Kiss Stúdió. Honnan a név-
választás?
- Valójában az én egyik nevem - a Kiss -
volt a "névadó" alapja. Nemcsak azért
választottuk ezt a nevet, mert rövid, de a
kicsi szó a mi színházunkra is utal. Kicsi
kamaraszínház vagyunk, nincsen állandó
társulatunk. A nagyváradi Állami Magyar
Színház mûvészei lépnek fel nálunk.
Állami támogatás nélkül mûködünk.
- Hol vannak a bemutatóik?
- Egy hetven négyzetméteres, 60 férõhe-
lyes pinceteremben. Ez valahol jó is,
hiszen - a körülmények miatt - egyfajta
alternatív színjátszási formát alakíthat-

tunk így ki. A közönség szinte "le-
heletközelben" ül, ami feltétlen egysze-
rûséget és õszinteséget kíván.
- Hogyan született meg Wass Albert-est?
- Nagyon keveset hallottam róla gyer-
mekkoromban, azt is suttogva. A köny-
veit nem volt szabad megtartani otthon.
Elõször a verseivel ismerkedtem meg,
aztán olvasni kezdtem a regényeit.
Mondanom sem kell, nem tudtam letenni
õket. Már akkor elhatároztam, hogy szín-
padra visszük, de nem engedte magát az
epikus anyag. Kidolgoztunk hát egy kon-
cepciót, napi 7000 oldal körül olvastunk
belõle, majd kivettük azokat a részeket,
amelyekrõl úgy gondoltuk, hogy az el-
mondásuk nagyon fontos. Utána néhány
hetes munka következett, majd megszü-
letett a forgatókönyv és a dramaturgia. A
bemutatóra augusztusban került sor.
- A színpadra állított díszlet az élet
három alapszínével - fehér-piros-fekete -
dolgozik. Mennyire tudatos ez a válasz-
tás?
- Örülök, hogy észrevette, mert valóban
ezekre építettünk. A piros a vér, a lük-

tetés az élet képét idézi. A fekete a gyász,
a fájdalom üzenetét hordozza, míg a fe-
hér a szeretetet, a tisztaságot, a lélek tisz-
taságát szimbolizálja. A háttérben megje-
lenõ kicsi erdélyi falu képe pedig minden
Wass Albert mûben felsejlik. A lelkünk-
ben még ott van a remény, az erdõk zöld-
je is, de ezt a színt tudatosan nem hasz-
náltuk.
- Nehéz volt megformálni az alakokat?
- Nem volt könnyû. El kellett kerülni a
buktatókat. Tudatosan törekedtünk egy-
fajta stilizálásra, de ugyanakkor a külön-
bözõ alakokat is szerettük volna megszó-
laltatni. Nagyon meg kellett gondolni,
hogy milyen gesztusokkal, hanggal szó-
lal meg például a gyermek, a boszorkány,
vagy éppen a férfialak. Bízom benne,
hogy az a belsõ hit, amelyet Wass Albert
minden sora táplált bennünk, átsugárzott
az elõadáson.
- Milyen volt a tapolcai közönség?
- Csodálatos. Minden idegszálával itta a
sorokat. Mindenre figyelt, mindent érzett
és megértett. Jó volt itt és neki játszani. 

N. Horváth Erzsébet
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Töretlen hittel ember és magyar

Szent Cecilia, a Severus császár korában
élt keresztény vértanú a középkor végétõl
az egyházi zene védõszentje. November
19-én az Õ emlékére tartották meg a már
tradicionális Cecília-hangversenyt a
tapolcai római katolikus templomban.

A Bárdos Lajos Általános Iskola diák-
jainak elõadásában az  intézmény névadójá-
nak Jubilate címû szerzeményét hallhattuk-
Törõk Attiláné vezényletével.

Bodor Tamásné köszöntõjében elmondta,
hogy az idei koncert különösen kedves
mindannyiuknak, mert ezúttal az iskola
egykori tanulóit kérték fel a szereplésre.

Varga Gyöngyi és Czabán Gábor ének-
tudásukkal, Schmidt János és Hartung Ariel
klarinétjátékukkal, Cseh Ákos bõgõ -
Ruczek Réka zongoramuzsikája késztette
tapsra a közönséget.

A kamarakórust és a gyemekkórust  ezút-
tal Török Attiláné mellett két volt növendék,
Szalai Mónika és Domjánné Nagy Eszter is
vezényelte, zongorán kísért  Takácsné
Németh Magdolna és Mózner Miklós.

Csere Sándor kanonok-plébános a hang-
verseny befejezõ részében méltatta a szín-
vonalas elõadást, a mûvészeket vastapssal
jutalmazó hálás közönséget. - A zene

nemesíti a lelket, komoly önfegyelmet és
felkészülést igényel, és nagy az összetartó
ereje - mondta.                                     

Dancs István

"Mit kíván a magyar nemzet? Magyar
nemzeti hip-hop rapet!” /Részlet a Belga
együttes tapolcai rendezvényének plakát-
jából/

"Hazaszeretetre nem tudlak megtaní-
tani: õrült az, aki önmagát tagadja.”
/Márai:  Füveskönyv/

Magyarságom gyökereit külföldön
fedeztem fel. Akkor értettem meg a ha-
táron túlra szakadt  honfitársaim gyökér-
szakadásának fájdalmait. Azt a fájdalmat
azonban nem ismerhettem hála  Istennek,
amit a trianoni határokon túlra nem
önként került honfitársaim érezhettek.
Mert  nekem volt és van hazám. Engem
nem hívott senki bozgornak, hazátlannak
Romániában, és  románnak, vagy ukrán-
nak színmagyarként Magyarországon. Mi
itthon vagyunk, és a kívül  rekedtek még

idõleges bebocsátást sem nyerhetnek az
itthonérzésbe.

Mégis elkeskenyedik a szánk, mert
belül meglegyint bennünket egy kimon-
datlan gondolat.  Vágyunk valami tiszta
forrásra!

Olyan magától érthetõ szóra, egy gesz-
tusra, ami túlnyúlik a teli kamra, vastag
pénztárca  valóságán. Amit másban kuta-
tunk, de csak a magunk önzésének rikol-
tozását, kannibál-énünk  visítását halljuk.
Még, még többet, még ezt is , még azt is,
tovább, tovább a ........rabszolga  úton !?
Csendesedj le magyar így november
végén. Történelmi pillanatok közelednek.

Mert megkérdeznek! És, ha nem vála-
szolsz, az még nagyobb ürességgel kong
vissza, és te  hullasz bele ebbe az üres-
ségbe.

Nézz bele Böjte atya árváinak arcába!
Nem pénzt kérnek! Gondolj törõdött
arcú, nyúzott  ruhájú, kérges kezû,
városát, faluját soha el nem hagyó kül-
honi véreidre! Nem rohannak le!
Emlékezz azokra az öregekre, akiknek
csak az ölelés gesztusa hiányzik! Nem
utaznak õk sehová! Csak igazolást vár-
nak, hogy vannak testvéreik az anyaor-
szágban!

Vizsgázol barátom, bárki, bármit
mond, szívbõl, értelembõl, akaratból és
a félelem  legyõzésébõl. 

Bizony mondom neked, leméretõdsz.
Önmagad elõtt, véreid elõtt, Isten elõtt.
Mit kívánsz?

Magyar nemzeti hip-hopot? Vagy nem-
zetet?                                        

Kiss

Wass Albert
Isten, add, hogy bujdosásom
így végzõdjék egy szép napon:
roskadjak én is le az útra,
tettõl, tudástól gazdagon
maradjak ott nagy reményjelnek,
hogy bárki, aki haza vágyik
s átlép felettem gondtalan,
úgy mondja halkan, boldogan:
már csak tíz perc az út hazáig.

/OTTHON-FA/

Énekszóval köszöntötték Szent Cecíliát

Füveskönyvem lapjai 8.
A magyarság leckéje

A Cecilía-koncert másfél évtizedes múltra tekint vissza



Molnár Istvánné fodrászmestert sokan
ismerik a városban. De azt kevesen
tudják róla, hogy a hajápolás újabb terü-
leteit is felfedezte a vendégei érdekében.

A megyében egyedüliként hajgyó-
gyászattal is foglalkozik. Egy olasz profesz-
szor által irányított kurzus elvégzése után
egy olyan speciális kamerát is vásárolt,
amelynek segítségével hajelemzést végez. 

Azon túl, hogy a kamera által közvetített
adatok ismeretében sikeresen harcol a haj
zsírosodása, a hajhullás, a korpásodás és a
fejbõr különbözõ betegségei ellen, még arra
is felhívja a vendégei figyelmét, ha a haj
állapotából valamilyen betegségre utaló
jeleket vesz észre. 

Az általa javasolt szakorvosi vizsgálatok
eredményei is jelzik, hogy észrevételei,
"elõrejelzései" nem voltak alaptalanok. 

- Mutasd a hajad, megmondom, ki vagy -
idézhetjük egy kicsit másképp az ismert
mondást. Nem véletlen, hiszen mind-
annyian tudjuk, hogy az ápolt és szép haj
messze túlmutat önmagán: önbizalmat,
magabiztosságot ad, azaz a lelket is erõsíti.

Barátaim! Sorstársak!

Alkoholellenes Klub alakult a
Batsányi Mûvelõdési Központban. 

Ha eleged van a céltalan életbõl, ha
ráébredtél, hogy életed hamis illúzió, ha
vissza akarod kapni családodat, ha újra
örülni akarsz gyermeked mosolyának, ha
változtatni kívánsz életmódodon, de
gyengének  érzed magad: gyere közénk!
Megpróbálunk segíteni!

Foglalkozás: minden csütörtök 16.00.
Szeretettel várunk! Érd.: 06-20/807-
6447

Vízszintes:
1. Gyakori igevégzõdés.
3. Az a víz, amin hajó közlekedhet.
11. Felkiáltó mondatban nyomatékosításra
használt szócska.
12. Ónnal bevon.
13. Nem oda!
14. Végnélkül szel!
16. Utódok másképpen.
21. Megrakja a kályhát.
23. A bújócskajátékban a legfontosabb
teendõ.
26. Részben: egy perce elment!
27. Az alakzat fontos eleme!
28. A fluor vegyjele.
29. A napsugár része.
30. Lóbízató eszköz.
32. Nem is igazán hal.
35. Köteg, röviden.
36. Mely fele?!
37. Ö-vel az elején, nagyon magasra nõtt.
39. Angol nõi név.
41. Áldott rész!
42. Nyakbavaló.
45. Lopva figyel.
46. Mások bizalmas, kényes ügyeinek
kiteregetése.
50. A halastavak felvigyázója.
51/a. Nagyon nehéz fém.
52. Kivágott fa földben maradt része.
54. Sertéslak.
55. Van ilyen szabály is.
58. ..ko Ono, japán tornász
59. Emiatt szita a szita.

61. El…., ha lábujjhegyre állsz.
62. Ellátmány, díjazás, fizetés.
63. Utána következõ.
65. Téli sport.
66. Lám.
67. Nem visz, hanem ellenkezõje.
68. Páros csodák!
69. Vietnami Demokratikus Köztársaság

Függõleges:
1. Az, ami eljár felettünk.
2. Szürkésbarna tollú, sólyomszerû
ragadozó madár.
3. Téli csapadék.
4. A férfi végzete.
5. Vátesz.
6. A csodák csodája.
7. Röviden hívja.
8. Jószívû, megszán.
9. Vajon gerenda?
10. Pösze, nehezen mondja ki ezt a kettõs
mássalhangzót.
14. Csínos ház, kívülrõl.
15. Valamire támaszkodva, attól ellöki
magát.
17. Egy bizonyos területmértéket.
18. Barna bõrû.
19. Ennyi is lehet a mérkõzés állása, ha ez az
eredmény három gólos hazai vezetés.
20. Az a tény, ha valakinek a szavába
vágva, beszédébe beleszól.
22. Üdülõ röviden.
24. Német igen.
25. E-vel a végén, afrikai állam.

26. Déli ország fõvárosa.
31. … ezredes, mozifilm.
33. Honvédelmi Minisztérium.
34. Lyukasan lát!
38. Latinul: Nap.
40. M-el az elején, rét.
43. Közepes.
44. Olasz férfinév.
47. Nõi név. (+')
48. Páratlan téma!
49. Belsõ, vagy külsõ inger keltette érzet.
50. Arany Jánosnak ez a mûve adott hír-
nevet.
51. Tartósítja a húst.
53. Metszd!
56. ….at, szultánkenyér.
57. Idegen ázsió.
60. Budapesti sportegyesület, röviden.
64. Az okozat szülõje.
69. A Vatikáni gépkocsik betûjele.

Készítette: Tóth Gyula

Kellemes idõtöltést!

A októberi helyes megfejtés: Vízsz.: 21.
Lepavist, 54. Valcum, 69. Nysaklodzka.
Függ.: 1. Gallérospávián, 7. Szatrapa, 16.
Euler Chelpin.
Nyertesünk: Patócs István, 8300 Tapolca,
Bartók Béla u. 47.

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

Szólj, síp, szólj ! . . .
Hidegillatú virágok, mécsesek,

gyertyaláng; utódok emlékeznek, ki-ki a
maga  módján. Ki sír, ki imádkozik, ki
némán emlékezik, díszítget, takarít... Ha
teheti,  a legszebb, legdrágább virágot
helyezi a sírra.

Az élet végsõ kérdéseivel kell itt szem-
benézni.

Valaki végképp elment. Nem kérhetek
tõle tanácsot, csak õ tudna válaszolni.
Nem pótolhatom az elmulasztottakat.
Csak a tanulságot vihetem tovább.

Minden értéket addig becsülj meg,
amíg él, amíg el nem vész: embertárs, a
vissza nem térõ idõ, értékszerzõ alkalom,
tehetség, tudás, vagyon - amíg  használ-
hatsz vele.

Lennél önzetlen? Od' adnád az utolsót
is? - nincs már, akit illet.

Lennél türelmesebb? - vele szemben
már nem lehet. De itt vannak az élõk.
Gyakorold velük szemben. S talán így az
elhunyttal szemben is törlesztesz.

Dr.G.T.G.
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SZABADIDÕ

A Magyar Páneurópa Unió tapolcai
szervezetének tagsága elhatározta, hogy
az új évadot városunk nevezetességeinek
megtekintésével kezdi. Októberi progra-
munk tehát egy "tapolcai séta" volt. 

Október 21-én, a Szentháromság
szobornál huszonheten gyûltünk össze.
Marton László szívmelengetõ "Kiskirály-
lány"-a után a Négy évszak elnevezésû
kompozíciót tekinthettük meg, amely végre
méltó elhelyezést nyert városunkban. A
szoborcsoportnál rövid ismertetést hallgat-
tunk meg az alkotó mûvész életútjáról.

A Tópart szépségében gyönyörködve,
Batsányi János és felesége emléke elõtt
tisztelegve, az Iskolamúzeum megtekintése
következett. A kis tanterem a korhû beren-
dezéssel az idõsebb korosztály gyermekko-
rát idézi. Az iskola múltja a XVI. századba
nyúlik vissza. Elõadás keretében megis-
mertük az iskola történetét, az egykori
oktatási rendszert, és megtekintettük a
tanítás szemléltetõ-eszközeit is.

Sétánk következõ állomása az 1903-ban
feltárt Tavasbarlang volt. Miután leballag-
tunk a 75 lépcsõn, elénk tárult a különleges
klímájú barlang, a csodálatos színû tó a csó-
nakkikötõvel, amelyet a külföldi és belföldi
turisták ezrei keresnek fel évente. Ez a
szépséges természeti képzõdmény Tapolca
jelképévé vált. 

Következett a Köztársaság tér. A Szé-
kelykapu alatt elhaladva, leróttuk kegye-
letünket a Trianoni Emlékmûnél, a 64 vár-

megye emléke elõtt. 
Ezután a Pelion Hotel felé vettük az

irányt. A Hotel külsõ megjelenése és belsõ
eleganciája lenyûgözõ. Látogatásunk elõ-
zetes bejelentkezés alapján történt, ezért
idegenvezetõt kaptunk egy kellemes, fiatal
hölgy személyében. Segítségével meg-
nézhettünk a IV. emeleten egy kétágyas
szobát, egy apartmant és egy lakosztályt. Ez
utóbbi erkélyérõl elénk tárult a Tapolcai-
medence panorámája. Véleményünk szerint
a szobák berendezése és harmóniája a
legkényesebb ízlést is kielégíti.

A IV. emelet után az alagsor megtekin-
tése következett. A fedett és a szabad fürdõ,
a gyönyörûen kezelt park csodaszép. A gyó-
gyászati részlegen áthaladva a kórházbar-
langba jutottunk, ahol számos asztmás
beteg nyerte vissza az egészségét. 

A szálloda földszintjére visszatérve,
szíves vendéglátás várt bennünket. Kávé,
sütemény, mosoly és kedvesség.

Tapolcai sétánk a Trianoni Emlékmûnél
fejezõdött be, ahol - mint minden össze-
jövetelünkön - egy szép Petõfi-vers hang-
zott el.

Tagságunk nevében köszönetemet feje-
zem ki mindazoknak, akik a tapolcai sétánk
megszervezésében segítséget nyújtottak.
Külön köszönet a Pelion Hotel vezetésének,
hogy látogatásunkat lehetõvé tette, és tagsá-
gunk számára egy felejthetetlen délutánt
biztosított.

Dr. Fehér Károlyné

KERESZTREJTVÉNY

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Balogh Zsolt és Juhász Judit gyermeke: Evelin
Gerics István és Biczók Andrea gyermeke: Eszter
Horváth Imre Zsolt és Domján Henrietta gyermeke: Nikoletta
Horváth Zsolt és Horváth Tímea gyermeke: Szelina Margaréta
Körmendi Gábor és Nemes Orsolya gyermeke: Dusán
Matus Norbert és Varga Eszter gyermeke: Kata Eszter és 

Máté Bendegúz ikrek
Pandur Péter és Bárka Adrienn gyermeke: Vivien Anna
Pável Arnold és Németi Réka gyermeke: Armand
Péczer Márk és Szencz Tünde gyermeke: Anna
Szabó Ervin és Nagy Eszter gyermeke: Brigitta
Szabó Zsolt és Tóth Dóra gyermeke: Bence Benjámin

Gratulálunk!

Bakos Gábor és Czanka Anita Brigitta
Fábián András és Böröcz Csilla

Komódi Tibor és Kamarás Andrea
Kovács István és Tóth Andrea

Orbán Sándor Richárd és Kiss Cecília
Tokaji Zoltán és Horváth Anita
Varga István és Polgár Katalin

Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:
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Jávori László
a férj, apa, testvér végsõ búcsút vett
szeretteitõl; a kiszolgált katona örökös
eltávozásra ment. 

A Tapolcai Batsányi Vegyeskar buzgó
énekese ajkán elhalt a dal; barátok közöt-
ti emelkedett társalgását “magasabb tár-
saságban” folytatja.

Szeretettel, tisztelettel emlékezzünk
reá!
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FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

SPORT

A Sziget 2004 Fesztiválon bemutatott
Köztes Átmenetek Élet-Játék-Játék-Élet
címû dohányzásellenes vándorkiállításnak
a Városi Rendezvénycsarnok adott otthont
november 12-13-án.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai
szerint Magyarországon 28 ezer ember hal
meg évente a dohányzás okozta különbözõ
betegségekben. 

A világon a hatodik helyen vagyunk az
elszívott cigaretta mennyiségét illetõen. Ez évi
20 milliárd szálat jelent. A dohányosok 300
milliárd forintot költenek rá. Különösen
ijesztõ adat, hogy a magyar nõk körében
növekszik a tüdõrákos megbetegedések
száma. De kétségbeejtõ az is, hogy egyre több
gyermekkorú dohányzik.

Nagyobb propagandát érdemelt volna a
nagyon rövid ideig nyitva tartó kiállítás, a
diákoknak látniuk kellett volna.

- Kis csoporthoz csatlakozom. Vannak
köztük dohányzók, leszokottak. Nemdohány-

zó - alighanem egyedül vagyok. Keskeny labi-
rintus vezet helyiségrõl-helyiségre. Mindjárt
az elsõben kép - hang - szag rohanja meg
érzékszerveinket: ágy - dohányszag, jellemzõ
köhögés - nyöszörgés - rágyújt az illetõ egy
cigire. Így kezdõdik a nap.

A fürdõszoba mosdója fölött néhány arc,
kép. Barna fogak, foghíjas száj; visszataszító,
gusztustalan látvány. A vezetõ modern
eszközökkel méri - önkéntes jelentkezõkön -
hogyan hat a nikotin a tüdõre, szívre. Már itt
megjegyzi egy középkorú nõ: sürgõsen le kell
szoknom… Meghökkentõ képek mutatják,
milyen megterhelést bír / nem bír egy
dohányos szervezete, mennyi pénz takaríthat
meg; a dohányra adott pénzen mit vehetett
volna. 

A zárókép egy emberi testen mutatja: nincs
olyan szerv, aminek ne ártana a dohányzás.
Nem mellékesen szó esik arról is, hogy a
"passzív dohányosok" is károsodnak bûntelen
- kénytelen.                       Dr. G. Takáts Gizella

Kincskeresõk

A Városi Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege játékos irodalmi vetél-
kedõt hirdetett Kányádi Sándor ver-
seibõl, meséibõl A bánatos királylány
kútja címmel.

A november 15-én megtartott vetélkedõ
eredménye: 

I. helyezett : Feketerigók (Batsányi
János Ált. Isk. csapata): Dezsõ Klaudia 4.
o., Sárdi Réka 4. o., Szalai Anna 4. o.; II.
helyezett: A három lusta (Bárdos Lajos Ált.
Isk. csapata): Bodor Katinka 4. o., Peszleg
Pálma 4. o., Lasancz Eszter 4. o.; III.
helyezett Kenyérmadár (Kazinczy Ferenc
Ált. Isk. csapata): Lakossy Dóra 3. o., Nagy
Veronika 3. o., Czingler Zsófia 3. o.

Gratulálunk!
Halász Sándor, a Tapolcai Musical
Stúdió negyedikes gimnazista tagja a
VIVA TV-által meghirdetett Tánc-
reakció címû tehetségkutató verseny
döntõjébe került.

További sok sikert kívánva szurkolunk
mi is a tizenkettõ legjobb közé jutott
nagyon tehetséges, táncos lábú fiúnak.

A Városi Mûvelõdési Központ
programajánlata gyerekeknek

2004. december 10. péntek 10.00 (óvodá-
soknak), 14.00 (iskolásoknak)
A halhatatlanságra vágyó királyfi /zenés
mesejáték/ Jegyár: 400 Ft. 

A Tapolcai Musical Színpad sok szeretet-
tel várja Önöket 2004. december 19-én
vasárnap a Tapolcai HEMO színházter-
mében megrendezendõ új premierjére. A
30 tagú együttes idén nyáron már nagy
sikerrel adott elõ részleteket a Fenyõ-
Novai musicalbõl. 

Bemutatkozik Halász Sándor szólótán-
cos is. A fõszereplõk között lesz a 2003-as
Scherzo fesztivál legjobb énekese, Tóth

István, az Országos Énekverseny dupla elsõ
helyezettje Báder Zoltán. Valamennyien az
együttes tagjai. A színházi est sok megle-
petést tartogat minden korosztály számára.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Tapolca Város Önkormányzatának a bemu-
tatóhoz nyújtott támogatásért. 

Ajándékozza meg magát két óra fel-
hõtlen szórakozással! 

Halápiné Kálmán Katalin

Csáki László, a TIAC-Honvéd lab-
darúgója eredményes szezont tudhat
maga mögött, hiszen 24 góljával a csapat
legjobb, és az NB-III-as Bakony-csoport
második legjobb góllövõje lett az elmúlt
szezonban.  
- Hogyan kezdõdött a pályafutása?
- 1972-ben születtem Marosvásárhelyen.
Ott kezdtem a "törpéknél" nyolc évesen
focizni.  Játszottam a különbözõ korosztá-
lyos csapatokban. 1990-ben kerültem az
NB-I-es  nagycsapathoz, ahol 17 évesen
szerzõdést ajánlottak számomra.
- Milyen volt a folytatás?
- Hét évig játszottam otthon. Azután jöttek
a szokásos anyagi problémák, s egy 1996-
os  súlyos sérülés, ami másfél éves kiha-
gyást eredményezett. Eligazoltam elõször
Szászrégenben, majd Székelyudvarhelyre.
Ez utóbbi csapathoz azzal a feltétellel, ha
módom lesz rá, külföldre szerzõdhetek.
- Sikerült a terve?
- Igen. Egy törökországi rövid kitérõ után
2000-ben hárman útra keltünk. Tapolcát
ajánlották, s bár én nem így terveztem,
belevágtunk.
- Jól döntött?
- Igen. Akkoriban itt jó csapat volt, nekem
is jól ment a játék, a sérülésem is teljesen
rendbe  jött. Döntöttem, maradok.
- Mi történt ezután?
- A jó szezon után 2001-ben volt három
NB-I-es ajánlatom is. Én a szombathelyit
választottam. Utólag már megbántam ezt a
lépésem, de a hibás döntéseibõl tanul iga-

zán az  ember. Fél évig voltam ott, aztán új-
ra Székelyudvarhely következett, egy újabb
tapolcai  hívás - és én örömmel jöttem má-
sodszorra is.
- Játékáról, góljairól nincs mit mondani,
azok önmagukért beszélnek. Edzõi mun-
kájáról  viszont annál inkább.
- Nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon
szeretek velük foglalkozni. Másfél éve  dol-
gozom a 93-94-es korosztállyal. Elvégez-
tem az UEFA D és B licenszes tanfolya-
mait.  Felkértek, hogy õsztõl én irányítsam
az 1992-ben születettek megyei válogatott-
ját. Ez  nagy megtiszteltetés számomra.
Szeretnék egy jól mûködõ helyi utánpótlás
bázison is  dolgozni, ennek megszervezé-
sében részt vállalni, mert ebbõl elsõsorban
a város és a  felnõtt csapat profitálhatna iga-
zán.
- Lát erre esélyt?
- Ha nem hinném, nem csinálnám és nem
mondanám. 
- További tervei?
- Elsõsorban játszani szeretnék, amíg bírok,
amíg "össze nem dõlök", s amíg a szur-
kolók  elfogadnak. Szeretnék továbbra is
gyerekekkel foglalkozni, késõbb talán egy
felnõtt  csapatot irányítani. Nem tudom,
hogy alakul a sorsom. Ha újra hívnának
máshová  játszani, nagyon meggondolnám.
Tetszik itt minden: a város, a vidék, az em-
berek. Úgy  gondolom, ennél nem is kell
több. Itt szeretnék végleg letelepedni.
(Csáki László az õszi szezonban 9 gólt lõtt)

K. Lelkes Katalin

LABDARÚGÁS - NB/III
TIAC Honvéd - VSE - Soproni VSE 3:3 G.:
Hegyesi; Horváth; Csáki
TIAC Honvéd - VSE - Csorna 1:1 G.: Csáki
Az õszi szezont a csapat a 21 ponttal az 5.
helyen zárta.
KÉZILABDA - NB/III nõk
Tapolca Toplán - Vasvár 21:19
Bravúros gyõzelem a 2. helyezett ellen. G.:
Antal 10 (4); Fodor 5; Vitos 2. Ifjúsági: 17:21 
Tapolca Toplán - Gyõri ETO III. 33 : 31
Megyei bajnokság férfiak
Tapolca VSE - Vonyarcvashegy 30:16
G.: Bálint (8); Hornóczy (5); Németh (6)
Tapocla VSE - Letenye 36:24
A 7. forduló után veretlenül állnak a tabella
élén.
VÍVÁS
November elsõ hetében Portugáliában ren-
dezték meg a junior vívó EB-t. A tapolcai
színeket Földi Bálint párbajtõrözõ képviselte,
aki a csapatversenyben társaival a 9. helyen
végzett.
TEKE
Bõsárkány - Tapolca 3:5 /2442-2456/
Tapolca - Tekecenter 3:5 /2245-2267/

SAKK 
Országos Ifjúsági Egyéni Sakkversenyen,
Szombathely

Sikeresen szerepeltek  a tapolcai VSE
ifjúsági sakkozói Szombathelyen. A verse-
nyen több mint 150 fiatal ült asztalhoz. A
megrendezett négy csoportból kettõben
tapolcai gyõzelem született, míg a 3. csoport-
ban ezüstérmet szerzett a tapolcai verseny-
zõnk. A tapolcai csoport az összesített cso-
portversenyben a II. helyen végzett.
Eredmények: "A" csoport: (26 induló):
Samu Ferenc II. helyezés 7,5 p; Gyarmati
János IV. helyezés 5,0 p
"B" csoportban: (39 induló): Lovász
Barnabás I. helyezés 7,0 p
"C" csoportban: (64 induló): Cjenda Attila
IX. helyezés 5,5 p
"D" csoportban: (29 induló): Cjenda Károly
I. helyezés 9,0 p (100%-os teljesítmény)
Megyei I. osztály bajnoki mérkõzés
Ajkai Bányász SK II. - Tapolca VSE III
4,5:7,5
Ifjúsági csapatok: Tapolca VSE II - Tapolca
VSE I 5:7

Egy pályafutás állomásai  
Itt szeretnék letelepedni...

Sporteredmények

2004. november 5-én rendezték meg
Budapesten az õszi második, kiírás szerint
a 6. Országos  Iskolai Mini-tenisz bajnok-
ságot. A hagyományoknak megfelelõen a
tapolcai versenyzõk ismét  kiválóan szere-
peltek. 

A 3. osztályos fiúk korcsoportjában az  el-
sõ helyet Buti Bence szerezte meg, aki hatal-
mas csatában, igen magas színvonalú
mérkõzésen verte meg budapesti ellenfelét. A
harmadik helyet Kis Gábor és Zoboki Csa-
nád szerezte meg, Szeme Kristóf és Albrecht

Milán a legjobb nyolc, míg Schmidthoffer
Dávid  (mindannyian a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola tanulói) a legjobb tizenhat
közé jutott a  64-es fõtábláról. Szintén ezt az
eredményt érte el Almási Martin (Batsányi
János Általános  Iskola).

A negyedikes lányok korcsoportjában
Nagy Nikoletta (Kazinczy Ált. Iskola) ma-
gabiztos  játékkal bronzérmes lett, az elsõsök
között pedig Vincze Gyõzõ, (Bárdos Ált.
Iskola) a  legjobb nyolc között végzett.

Kis István

Ismét tapolcaié a gyõzelem

Az életünk a tét

"Messzirõl fénylik a Hotel Mentol…"
A tapolcai középiskolákban 2004-ben
végzett tanulók közül sokan döntöttek
úgy, hogy folytatják tanulmányaikat.
Arról, hogy milyen eredménnyel felvé-
teliztek a felsõfokú intézményekben, a
küldõ iskolák igazgatóit kérdeztük.
- Az eddigi trendnek megfelelõen az emelt
szintû nyelvi képzésben résztvevõ osztá-
lyokból 100%-os volt a továbbtanulási
kedv - válaszolja kérdésünkre Varga
Tiborné, a Batsányi János Gimnázium és
Szakképzõ Iskola igazgatója. - A felvételi
arány 90%-os. Az általános tantervû osztá-
lyoknál a felvételi eredménye 60%-os.
Mind a kettõvel elégedettek vagyunk.
Széles az a paletta, amelybõl tanulóink
választottak. A közgazdasági egyetemtõl
kezdve a mûszaki-, az orvosi-, a jogi egye-

temeken is ott vannak az elsõ évfo-
lyamosok között a mi volt diákjaink is.
Büszkén mondhatom, hogy a nyelvvizs-
gáink alapján a megyében rangos helyen
végeztünk. Tavaly az emelt szintû nyelvi
képzésben részesülõ 60 tanuló közül 36
szerzett középfokú C-típusú nyelvvizsgát, 1
pedig felsõfokút. Ezzel az eredménnyel az
ötödik helyen végeztünk. 
- Nagyon sok tanulónk folytatta tovább a
tanulást - mondja Lájerné Tóth Éva, a
Széchenyi István Szakképzõ Iskola vezetõje.
- Jól sikerültek a felvételik, de a vitt pontok,
illetve a tanulmányi versenyek alapján töb-
ben felvételi nélkül jutottak tovább. Tudo-
másunk szerint a jelentkezõk 80%-át vették
fel.

Felvételi arányok



A "Faluról - falura" rendezvény-so-
rozat keretében Roma Mûvészeti Estet
tartottak a Városi Mûvelõdési Köz-
pontban  november 16-án.

A programot Porga Gyula, a Veszprém
Megyei Önkormányzat Kulturális ,
Kisebbségi - és Egyházügyi Bizottság el-
nöke nyitotta meg. 

Az a néhány nézõ, aki megtekintette az
elõadást, maradandó élménnyel térhetett
haza. Errõl az igényes cigánydalokat ját-
szó, másfél évtizedes múltra visszatekin-
tõ Fláre Beás együttes gondoskodott. 

Az est záródala a cigány himnusz volt,
amit elõször magyar, majd eredeti roma
nyelven adtak elõ.

A számok közötti átvezetõ szövegek-
bõl, amelyet Kovács Norbert, a Fláre
Beás együttes mûvészeti vezetõje mon-
dott el, betekintést nyertünk e népcsoport
érzés- és gondolatvilágába is.              DI

8    2004. november Új Tapolcai Újság

KÉPES HÍREK

A következõ lapzárta idõpontja: 
2004. december 13.

Felhõtlen szórakozást ígért és adott a
Városi Mûvelõdési Központban
november 13-án megtartott Szent
Márton-napi Újbor Ünnep.

Többéves hagyomány, hogy a Vinum
Vulcanum Borlovagrend ekkor avat

újabb tagokat. Ebben az évben dr.
Bujdosó László országos tiszti fõorvos,
Bajta Zoltán, Fábry Sándor, Marton
József és ifj. Mezõssy Zoltán ölthették
magukra a borlovagrend talárját.

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola a
2004/2005-ös tanévben is bekapcsoló-
dott a Nemzetközi Gasztronómiai
Versenybe. 

Halle, Stadthagen, Wroclaw és Tapolca
vendéglátóipari tanulói 2005 áprilisának
elsõ hetében mérik össze tudásukat. 

A verseny hazai elõdöntõjére novem-
ber 16-án került sor az iskola tankony-
hájában és tanmûhelyében.

A szakácstanulóknak egy háromfogá-
sos menüt kellett elkészíteniük, a pincér-
jelöltek pedig választhattak egy diplomá-
ciai vacsora és egy Márton-napi vacso-
raest felszolgálása között.

A szakács szakmában az I. helyezett
Nagy László, a II. Oravecz Diána, a III.
pedig Kovács Ádám lett. A pincértanulók
közül a legjobbnak Kripta Klára bizo-
nyult. Õt követte Barancsok Zsolt és
Tulok Mátyás.                                NHE

TVSE Természetjáró
Szakosztályának 

december havi túrája

december 04. Tapolca - Szent
György-hegy - Kisapáti - Tapolca
december 11. Vállus - Lesenceist-
vánd
december 18. Badacsonytomaj -
Salföld - Ábrahámhegy (nyílttúra)
december 26. Tapolca - Véndek-
hegy - Sáska - Zalahaláp - Tapolca

Fábry Sándor, a neves televíziós személyiség türelmesen várta az
avatási szertartás kezdetét

A verseny gyõztesei közül 2-2 képviselheti az iskolát a stadthageni dön-
tõben

Márton-napi vigasságok

A rendezvény színvonalát emelte az
APTE Táncegylet kamaracsoportjá-
nak cigánytánc-bemutatója

Tapolcán a roma kultúra követei

Versenyben az ízek és harmóniák Új Tapolcai Újság  
Tapolca város lapja

Felelõs szerkesztõ: N. Horváth Erzsébet

Szerkesztõség: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

Telefon/fax: 06-87/510-044

E-mail: tujsag@mail.balatone.hu

Internet: www.tapolca.net/tujsag 

Szerkesztõségi fogadóóra: kedd 10-12

Kiadja a Tapolcai Média Közalapítvány

Felelõs kiadó: Kiss Katalin

A megjelent írások és levelek mindenkor a

szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem

feltétlenül egyezik a szerkesztõség 

véleményével. Az olvasói leveleket általában

szerkesztett formában közöljük.

Fotókat és kéziratokat csak külön kérésre 

küldünk vissza.

Megjelenik 7000 példányban. 

Engedélyszám: ISSN 1589-5866

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca

Felelõs vezetõ: Kölcsey Norbert

Tördelõszerkesztõ: Muzsi Tamás

- A Sümegi úton az egyik lakóépület
bejáratához felszerelt kaputelefon
egységdobozát a falból kifeszítették. A
kár 50.000 Ft. 
- A Szabó Ervin utcában ismeretlen tette-
sek megjelentek egy sértett lakásánál,
figyelmét elterelve, alkalmi lopás mód-
szerével 38.000 Ft készpénzt tulajdoní-
tottak el.

Öt évvel ezelõtt alakult meg a tapolcai
rendõrkapitányság nyugdíjas rendõ-
reinek klubja. Az idei közgyûlésen a
visszatekintésre is alkalom nyílt.

Horváth József titkár nemcsak a
gazdag és színes programokról, az író-
olvasó találkozókról, a zenés mûsorokról
szólt, de a nagysikerû kirándulásokat is
felelevenítette. Az elmúlt idõszakban
együtt tekintették meg a Budapesten
található rendõrmúzeumot, voltak Hajdú-
szoboszlón, a Duna-kanyarban és a Ge-
menci-erdõben is. 

Szép hagyomány, hogy születés- és
népnapjukon egymást köszöntik a klub
tagjai, és segítik a rászorulókat. 

A közgyûlés az elkövetkezendõ idõ-
szakra is Ángyán Kálmánt választotta
elnöknek, a titkár ismét Horváth József
lett.

Nyugdíjas évek

RENDÕRSÉGI HÍREK

Életet az énekbe címmel rendezett gyer-
mekrajz-kiállítást a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola.

A gazdag fantáziáról tanúskodó tárlatot
Szelestey Ibolya mûvésztanár nyitotta meg.

Nemcsak az iskolai zeneoktatás minden-
napjáról készítettek rajzokat a pályázaton
résztvevõ városi iskolások, de a zene

lélekig ható élményét is megjelenítették.
- A kiállítás képei egy értékes szelle-

miség lenyomatai - mondta a pedagógus. -
Médiamocskos, fertõzött környezetünk-
ben kemény munkát igényelt az irányító,
szervezõ nevelõktõl, pedagógusoktól,
hogy ilyen és ekkora anyagból tudtak kiál-
lítást rendezni.

Rajzpályázat a zenérõl

Fotó: TVT


