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Az aradi vértanúk emlékére 1956 örök érvényû üzenete
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából Tóth
István áldozat sírjánál, a Régi temetõben megemlékezést tartott a város. Ünnepi beszédet Nagy Eörsné, a
Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója mondott.
- Borongós nap volt 1956. október 23-a.
Mégis hetek óta pezsgett a levegõ. Az újságokban szokatlan fényû mondatok világítottak. A hatalom ígérgetett, fenyegetõzött,
hebegett-habogott. A kemény diktatúra a

puszta életet, nem a lelket vette célba. A
fizikai gyötrelem megacélozta a testet,
baljós fényekkel telítette a pillantásokat, de
az emberi méltóság sértetlen maradt. A
késõbbi puha diktatúra többet rombolt:
elmocsarasodott benne az együttérzés.
Kilobbant az emlékezés. Megroggyant az
emberi akarat. Kialudtak a pillantások
fényei.

/Folytatás a 4. oldalon Hozzon bármit
a holnap, vagy a holnapután - ez a nap
történelem címmel./

Fotó: N. Horváth

Az emlékoszlopnál a Radeczky Huszáregyesület tagjai álltak díszõrséget
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc vértanúinak emlékére - a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
kezdeményezésére - Tapolca Város Önkormányzata emlékoszlopot állíttatott.
Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett tizenhárom honvédtábornok, valamint gróf Batthyányi Lajos miniszterelnök nevét is õrzõ, Gelencsér Ferenc
kõfaragó által készített bazaltoszlop
ünnepélyes avatására a Katonai Emlékparkban került sor.
A vértanú katonák sokban külön-

A bölcs politikus

böztek egymástól: néhányan forradalmárnak vallották magukat, mások csak
esküjükhöz kívántak hûek maradni; a
magyarokon kívül volt közöttük német,
osztrák, horvát és szerb; kisnemes, polgár és fõnemes; dúsgazdag és vagyontalan; voltak közöttük barátok és ellenfelek, de egyben azonosak voltak: hõsiesen harcoltak a magyar szabadságért,
nemzeti függetlenségünkért, s ezért
életüket áldozták.
/Írásunk a 3. oldalon A magyar
kálvária címmel./

Fotó: TVT

A város nevében Ács János polgármester és Horváthné Szalay Gyöngyi
alpolgármester koszorúzott

Világpremier Tapolcán
Polgár András A húsdaráló címû, két
felvonásos színmûvének õsbemutatója
október 23-án volt a Városi Mûvelõdési Központban.
A Nemzeti Kamara Színház elõadásában az 1950-es évek borzalmai, a
kíméletlen kommunista terror bûntényei
elevenedtek meg. A mû - a színház esz-

Dr. Barsi Ernõ népzenekutató a
zene nyelvén is szólt a hazaszeretet fontosságáról

A Batsányi-iskola tanulói is tisztelegtek a jeles politikus emléke elõtt
Október 15-én ünnepi megemlékezés
volt a Deák Ferenc-dombormûnél.
A 201 évvel ezelõtt született haza
bölcsének máig ható gondolataira is felhívta a jelenlévõk figyelmét az emlékezõ beszédet mondó Horváthné Szalay
Gyöngyi alpolgármester.
/Írásunk a 3. oldalon Eleme a béke és
a rend címmel./

Bárdos Hetek

közeivel - állít emléket az áldozatoknak:
az élõknek és a holtaknak. A történethez,
a darab megírásához a legérintettebbek
szolgáltattak adatokat.
A színmûvet Usztics Mátyás, a színház
igazgatója rendezte.
/Írásunk a 4. oldalon Mondjátok meg a
fiaitoknak címmel./

Fotó: TVT

- Nincs idõ. Nincs idõ - kopog a szó az ÁVH-s szájából

Ismét ünnepel a Bárdos Lajos Általános Iskola.
A névadó tiszteletére rendezett ünnepségsorozat megnyitójára október 1-jén, a
Zene Világnapján került sor. A 2004. évi
eseményeket az teszi különlegessé, hogy
az iskola tizenöt évvel ezelõtt vette fel a
nagy zeneszerzõ nevét.
/Írásunk a 6. oldalon Bárdos Hetek
2004. címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

- A kórház dolgozóival történt megbeszéléssel kapcsolatban a következõket
szeretném elmondani. Sajnos, csak az
október 13-ai tájékoztató után sikerült a
közalkalmazotti tanáccsal és a szakszervezetekkel személyes megbeszélést
folytatni. Több félreértés tisztázódott ezáltal, mivel - bár vártuk - a tájékoztatón nem
volt egy hozzászólás sem. Hangsúlyozni
szeretném most is, hogy Tapolca Város
Önkormányzatának egyik feladata a kórház
és annak mûködése. Igenis támogatja és
meg akarja menteni. Azért is kértük az
egészségügyben dolgozókat, hogy jöjjenek
el a megbeszélésre, nézzük meg azt, hogy
egy olyan kicsi kórháznak, mint a tapolcainak milyen jövõt lehet elképzelni. A
szakmai szervezetekkel történt találkozás
után sok minden tisztázódott. Nagyon
sajnálom, hogy a dolgozók úgy érezték,
hogy a Városi Moziban tartott tájékoztató
kötelezõ volt. A felhívás által én arra
kértem mindenkit, hogy, aki nincs szolgálatban, az - lehetõség szerint - jöjjön el,
hogy elsõkézbõl hallja a valós dolgokat, és
ne - úgymond - "kontyrádión" keresztül,
amely elvesz a dolgokból. Annak ismételten örülök, hogy Ézsely Ferenc igazgató úr

is örömét fejezte ki azért, hogy 22 éves
igazgatói pályafutása alatt most, a város
által összehívott tájékoztatón látta elõször
együtt a dolgozóit. Innen szeretném
tisztelettel közölni, hogy én nem kértem
semmiféle jelenléti ívet, és nem is láttam a
mai napig, de nem is akarok látni. Nem
errõl szólt az a megbeszélés, hanem arról,
hogy miként alakul 309 ember sorsa az
elkövetkezendõ idõben. Ez a mi dolgunk,
ez a mi felelõsségünk. Ehhez kértem az
egészségügyben dolgozóktól segítséget,
mert együtt sikerülhet megoldást találni, de
külön-külön nem.
- Az október 29-ei testületi ülésen több
olyan pályázattal kapcsolatos döntést
szeretnénk meghozni, amely a város rehabilitációjához kapcsolódik. Ezek a döntések
halaszthatatlanok abban az esetben, ha mi
ezt a késõbbiek folyamán is komolyan gondoljuk. A feladathoz az európai kohéziós
alapból, vagy most még a magyar pályázatokból is lehívhatók támogatási összegek.
Azt tudni kell, hogy ezeknek a pályázatoknak a benyújtásához már nem elegendõ a
látványterv, részletes terveket kérnek. Ezek
elkészítése pénzbe kerül, de hiányuk miatt
nagyon sok pénzforrástól eshet el a város. A
beruházások megvalósulása 2005-2008
között várható, de a döntéseket most kell
meghozni ahhoz, hogy az elõkészületek
megkezdõdhessenek, illetve a konkrét költségek megnevezése megtörténhessen. A

fenti pályázatok között a Tapolca Alsó
Malom-tó melletti közterületen lévõ forrás
felújítása, a városi területek rehabilitációja,
valamint a Tapolca, Fõ tér 12. szám alatti és
Tapolca-Diszel Miklós utca 9. szám alatti
épület homlokzatának felújítása is szerepel.
- Hamarosan sor kerül Pozsony-Ru inov
és Tapolca testvérvárosi megállapodásának
megkötésére. Ru inov (Rózsahegy) tõlünk
188 kilométerre fekszik. A gazdag kulturális és oktatási hagyományokkal rendelkezõ fõvárosnak ez a második legnagyobb kerülete; elég nagy számban élnek itt
magyar ajkúak, magyar nemzetiségûek. A
kapcsolat a sport területén indult el negyed
évszázaddal ezelõtt, majd fokozatosan
kialakult egy kulturális együttmûködés is.
Pavol Kubovi polgármester azzal keresett
meg, hogy ezt a kapcsolatot tegyük még
szorosabbá, legyen partnertelepülés a két
város. Örömmel teszünk eleget a kérésnek,
hiszen most már két európai uniós város
keresi a partnerségi pontokat. Ahányszor ott
járt a küldöttségünk, mindig nagy szeretettel fogadtak bennünket, de a mi rendezvényeinken is örömmel vettek részt. Az
együttmûködésbõl a két város a kultúra-, a
sport-, az oktatás területén, illetve a közös
projektek elkészítésével profitálna, de
baráti kapcsolatok is kialakulhatnak. Az a
szeretet, ami körülvesz ott bennünket, felhatalmaz arra, hogy a testvérvárosi megállapodást aláírjuk.

Hamarosan megkezdõdhet a szennyvízcsatorna építése
Tapolca, Kertvárosi és Déli városrészi
utcák csatornázási munkálatainak
koordinálására létrehozott Vízközmû
Társulat cégbejegyzése után felgyorsultak az építés elõkészítésének folyamatai.
Sólyom Károly, a Társulat elnöke ezekrõl
is tájékoztatta lapunkat.
- Ez év májusában alakult meg a Tapolcai
Szennyvízberuházó Viziközmû Társulat,
amely közel 710 érdekeltséget jelent a város
kertvárosi és déli részének tekintetében. A
megalakulás után vált világossá, hogy
milyen pályázatokat nyert a beruházó önkormányzat. Céltámogatással a beruházási
költség 40%-át. A megyei területfejlesztési
alapból 20%-ot. Sajnos, a regionális pályázat forráshiány miatt nem volt teljesen sikeres. Az itt elnyert összeg 17 millió forint.
A lakossági hozzájárulás pedig 20% egységenként - 176.000 Ft.
- Mibõl fedezik a hiányzó összeget?
- Miután világossá vált, hogy ezek nem
teszik ki a 100%-ot, a Képviselõ-testület
úgy döntött, hogy a fentiekhez a város még
hozzáad 106 millió forintot. Ez azt jelenti,
hogy minden egyes lakosnak közel 150.000
Ft hozzájárulást ad. Ez nem kis pénz.
Természetesen, ha jövõre lehetõség lesz
újabb pályázatok segítségével azt az
összeget csökkenteni, akkor a város
pályázni fog.
- A lakossági 176.000 Ft kifizetésének
milyen módjai vannak?
- Miután megtörtént a Társulat cégbírósági bejegyzése, errõl is értesítettük az érintet-

teket. A fenti összeget nemcsak azoknak kell
megfizetniük, akik korábban is rá akartak
kötni a rendszerre, de annak is, aki nem. A
jelenleg érvényes vízügyi törvények szerint
ugyanis, amennyiben a Társulat megalakul,
utána már kötelezõ a be nem lépõk számára
is az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése.
A Társulat alakulóülése úgy döntött, hogy
azok, akik még ebben az évben - két részletben is lehet - befizetik a hozzájárulást, azok
részére az összeg 160.000 Ft-ra módosul.
Ezt a kedvezményt tudjuk biztosítani.
- Mi a helyzet azokkal, akik nem tudják,
vagy nem akarják ezt egyösszegben befizetni?
- Azok 5 éven keresztül, negyedévenként
8.800 Ft-ot fognak fizetni.
- Mekkora összeget fizetett be eddig a
lakosság?
- Az elmúlt másfél hónapban az érdekeltségi hozzájárulás befizetése idõarányosan
megfelelõ, azaz a 101 millió forintból 20
milliót már befizettek.
- Hogyan pótolják a hiányzó összeget?
- A Társulat igazgatósága 60-62 millió
forint hitelfelvételérõl döntött. Ennek a törlesztése 5 évre szól. Tájékoztattuk a
lakosságot arról is, hogy a 2004. évben
érvényes magyar költségvetési törvény
szerint a 2004-ben befizetett érdekeltségi
hozzájárulás 15%-át vissza lehet igényelni.
Ennek a technikai lebonyolítását úgy
próbáljuk megszervezni, hogy ne legyen a
befizetõnek semmi adminisztratív utánjárása. A Vízközmû Társulat - a jegyzõn

keresztül - értesíteni fogja az érintetteket,
hogy hol lehet azt az összeget felvenni.
- Mikor kezdõdik meg a csatornaépítés?
- Miután ismertté váltak a források, az
önkormányzat közbeszerzési pályázatot írt
ki. Tizenegy pályázó érdeklõdött, kilenc vált
komollyá. A terület bejárására már meghívtuk a pályázókat, megismerték a terepet. Az
általuk feltett kérdésekre a válaszokat
október 20-ig el is juttattuk hozzájuk. A
pályázati eredmény kihirdetése november
12-én lesz. Nyolc nap a fellebbezési
határidõ. Tehát válaszolva a kérdésére,
november végén kezdhetünk hozzá a
munkálatokhoz. A téli idõjárási viszonyok
miatt nagyobb földmunkát már nem tervezünk, inkább az anyagbeszerzésre
fordítjuk az idõt. Az igazi munkálatok
valójában 2005 tavaszán kezdõdnének el, és
terveink szerint még ebben az évben minden
utca szennyvízbekötése megtörténne. Az
útburkolat helyreállítását 2006-ra tervezzük.
A pályázóknak is ezeket a határidõket adtuk.
- Ha a lakosságnak kérdése, észrevétele
van a csatornázással kapcsolatban, hol és
mikor teheti ezt fel?
- A Belvárosi Irodaház második
félemeletének 4. szobájában csütörtök
délelõtt 8-12-ig van ügyfélfogadás. Az
elmúlt négy alkalommal már közel 70-80
ember keresett meg bennünket, és mi
igyekeztük is segíteni. Továbbra is várjuk az
érintetteket.

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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N. Horváth Erzsébet

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 912 óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Ács János polgármester
Minden hónap elsõ hétfõ: 13-16 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164
Horváthné Szalay Gyöngyi alpolg. mester
Minden hónap harmadik hétfõ: 13-16-ig.
Császár László alpolgármester
Minden hónap második hétfõ: 13-16-ig.
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164
A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 816; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal “A”
épület I. emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó:
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati irodavezetõ:
Lukács Ágnes
510-126
Pénzügyi irodavezetõ:
Schönherrné Pokó Ildikó
511-161
Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil
511-159
Vagyongazdálkodási és Mûszaki irodavezetõ: Hársfalvi József
511-154
Építéshatósági csoportvezetõ:
Ihász József
511-155
Általános Igazgatási irodavezetõ:
Décseyné Raposa Mária
511-153
Hatósági csoportvezetõ:
Szakács Judit
511-151
Okmányirodai csoportvezetõ:
Ughy Jenõné
511-150
Anyakönyvvezetõ:
511-152
Gyámhivatal vezetõ:
Mátyás Endréné
511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési
irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna
511-157
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Szikszai János
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 1314-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ
8300
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: Szerda: 7.30-9.00, 13.3015.30
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

KRÓNIKA

Hírek röviden

Eleme a béke és a rend
Deák Ferenc, a haza bölcse 201 évvel
ezelõtt született. Az évfordulóról megemlékezõ tapolcaiak október 15-én a jeles
politikusról készített dombormû elõtt rótták le kegyeletüket, és helyezték el az
emlékezés virágait.
Horváthné Szalay Gyöngyi alpolgármester az államférfit megidézõ méltató
beszédében Tóth Lõrincnek, az egykori
munkatársnak Deákról írt gondolatait is
tolmácsolva szólt arról a XIX. századi politikusról, aki nemcsak tanúja, de cselekvõ
részese is volt a magyarság sorsfordító
történelmének. "Deák, mint államférfi nem
bátor, hanem bölcs. Tagadhatatlanul a
legjobb politikus, kinek jóslatai matematikai
pontossággal teljesednek. Eleme a béke és a
rend."
Az 1850-ben írt értékelést az idõ igazolta.
A Zala megyei köznemesi-birtokosi családban született politikusnak megadatott, hogy
a földesúri jövedelmek segítségével az anyagi függetlenségre támaszkodva a reformnemzedék tagjai között - Széchenyi,
Wesselényi , Kossuth mellett foglaljon

helyet - mondta az alpolgármester. - Még
csak 21 éves volt, amikor Zala megye fõispánhelyettese tiszteletbeli alügyésszé nevezte ki az ügyvédi diplomát szerzett fiatalembert, akinek már itt érzékelhetõ volt korát
megelõzõ szemléletmódja.
A reformgondolatokat hirdetõ és
gyõzelemre vivõ Deák Ferenc anélkül vált
országosan elismert vezetõ politikussá, népszerûvé, hogy törekedett volna rá. Vidéken, a
kehidai birtokán élt; szûk baráti körével,
Vörösmartyval, Wesselényivel, Kossuthtal
levelezés útján tartotta a kapcsolatot. Nem írt
hírlapi cikkeket, könyvet, nagyszabású
szónoklatokat sem tartott, “csak hozzászólt”.
Ott és akkor, amikor szükség volt rá.
Küzdelme a sajtószabadságért, a hírlapirodalom mozgásterének bõvítéséért köztudott volt. "Vegyenek el mindent, csak
szabad sajtót adjanak" - mondta.
Az 1848-as forradalom forgatagába
kerülve Deák Ferenc ezekkel a szavakkal
vállalta el Zala megye egyik követének
tisztét: “Ne vádoljon engem senki azzal,
hogy hazánk hasznára nem tettem, amit

Senki sem akarja bezárni a kórházat
- Senki sem akarja bezárni a kórházat,
sõt szeretnénk megmenteni - hangsúlyozta Ács János polgármester azon a tájékoztatón, amelyre az önkormányzat
Tapolca és környéke egészségügyben dolgozó lakóit hívta meg azért, hogy a - sokszor félrevezetõ - szóbeszéd helyett a
valós tényekkel, az önkormányzat segítõszándékával ismerkedjenek meg.
- Nem akarjuk a kórházat privatizálni
sem. Sem az igazgató úr, sem én - mondta a
zsúfolásig megtelt Városi Moziban október
13-án a polgármester, majd a kórház 146
milliós adósságállományáról szólva az állami finanszírozás módszerének felelõsségét
emelte ki. A kórház költségvetése 1,2 milliárd forint. Az önkormányzat által most
nyújtandó 200 millió forintos segítség csak
egyszeri lehet. Tapolcának számtalan
intézménye van még, amelyre szintén gondot kell fordítani. Az elmúlt évek (20002004) kórházi beruházásai közül az áramfejlesztõt, a barlangvilágítás korszerûsítését, a sterilizálót, a barlangliftet, a vizesblokk felújításokat, az ultrahang- és röntgencsõ cseréjét, a kerítésépítést emelte ki. A
beruházások összköltsége meghaladja a 100
millió forintot. A tapolcai kórház betegeinek nagy része a környezõ települések-

rõl való, de az ottani önkormányzatoktól
alig érkezik segítség, gyakran a postaköltség többe kerül, mint a beérkezõ támogatás.
Császár László alpolgármester a kórházi
szerkezetátalakításról szólva hangsúlyozta,
hogy a kórház léte és nem léte forgott kockán. Önkormányzati segítséggel januártól
talán megállítható lesz az adósságállomány
növekedése - tette hozzá.
Dr. Ézsely Ferenc az elmúlt éveket és a
kórház szerkezeti átalakításának kényszerítõ körülményeit felidézve cáfolta azt a
hírt, hogy a szülészet bezárásra kerül. A
gondokról, problémákról szólva - indulattól
sem mentesen - jegyezte meg, hogy az elmúlt évtizedek alatt egyetlen egy munkatársa sem kereste meg õt problémamegoldó
javaslattal, ötlettel.
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ arról tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a
parlamentben interpellált a kórház ügyében.
Dr. Rácz Jenõ egészségügyi miniszter
ígéretet tett arra, hogy fogadni fogja Ács
János polgármestert és Õt. A megnyugtató
megoldás az lenne, ha végleg rendezõdne a
központi finanszírozás kérdése, hiszen a
bérek és azok járulékai az elkövetkezendõ
idõkben is terhelni fogják a kórház költségvetését.

tehettem.”
Így cselekedett akkor is, amikor az újonnan alakuló független felelõs minisztérium
igazságügyi minisztere lett. Aktív szereplõje
volt a Képviselõház üléseinek.
A szabadságharc idején vállalt szerepérõl,
majd a Habsburg önkényuralom korában
tanúsított, példát adó magatartásáról, a
passzív ellenállásról szóló gondolatok után
Horváthné Szalay Gyöngyi a kiegyezést
elõkészítõ Deák portréját rajzolta meg, azét
az államférfiét, aki õszintén hitte, hogy a
kiegyezés szilárd hátteret jelent az ország
polgári jogállammá alakítása, a társadalom
polgárosodása, a gazdaság szabad fejlõdése
számára.
A XIX. századi magyar történelem legnagyobb alakja elõtt tisztelgõ tapolcai polgárok, civil szervezetek és pártok képviselõi
a megemlékezõ beszéd után koszorút
helyeztek el a Deák-dombormûnél.
Tapolca Város Önkormányzata nevében
Szatmári Jánosné és Závori László
képviselõk rótták le tiszteletüket Deák
Ferenc emléke elõtt.

Gratulálunk!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
48. évfordulója alkalmából a Honvédelmi
Minisztérium kitüntetéseket adott át
Budapesten.
Matúz István ezredes, a Tapolcai Kiképzõ
Központ parancsnoka a Szolgálati Érdemjel
aranyfokozatát kapta, amelyet Iváncsik Imre
politikai államtitkár adott át a kitüntetettnek.

Szelektív hulladékgyûjtés
Az európai uniós elõírás és a hulladékgazdálkodási törvény így szükségessé teszi, hogy újabb szelektív hulladékgyûjtõ szigetek kiépítését tervezze a
város.
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácshoz benyújtandó pályázat segítségével 6 hulladékgyûjtõ sziget létesítése
valósulhat meg a város területén.
A 765 eFt összegû /30%-os/ saját forrást
a köztisztasági feladatok elõirányzatból biztosítja hozzá a Testület.

Értékmentõ tûzoltók
Az ENSz 2000-ben hirdette meg azt a
nemzetközi stratégiát, amely a katasztrófák csökkentését tûzte ki céljául, és
október 13-át jelölte ki a Természeti Ka-

tasztrófák Elleni Védekezés Világnapjának.
A Városi Mûvelõdési Központban a
katasztrófavédelem napján azokat a
tûzoltókat köszöntötték, akik részt vettek a
zalahalápi parkettagyárban szeptember 21én keletkezett tûz oltásában.
A tapolcai, a zalahalápi és a badacsonytomaji tûzoltóknak köszönhetõen a porrobbanás következtében bekövetkezett tüzet
hamar sikerült megfékezni, és így nemcsak
a szomszédos épületeket óvták meg a lángoktól, de 24 órán belül ismét megindulhatott a termelés.

Elsõként dr. Zöld János, a Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója mondott köszönetet, példaértékûnek nevezve azt az összefogást,
amellyel az önkéntes és a hivatásos tûzoltók
végezték értékmentõ munkájukat.
Heintz Attila, a parkettagyár igazgatója
köszöntõ szavaiban hangsúlyozta, hogy a
jelentõs értékek megmentésén túl 275
ember munkahelyét is megóvták a lánglovagok, majd hetven-hetvenezer forintos,
szakfelszerelésre fordítandó támogatást
adott át a tûz oltásában résztvevõ szervezeteknek.
Császár László alpolgármester a város
nevében adományozott emléklapot a
tûzoltóknak, a megyei- és a helyi médiumoknak.

Õshonos fák
300 õshonos fa telepítésérõl döntött a
Képviselõ-testület akkor, amikor pályázatot nyújtott be a 2004. évi
"ZÖLDFORRÁS" 4. Pátria Program
keretében meghirdetett pályázati támogatásra.
A Környzetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által közzétett felhívás elsõsorban a por- és zajterhelés csökkentése

érdekében született. A belterületi közterületre kiültetendõ fák összköltsége hatmillió
forint, ehhez saját forrásként hárommillió
forintos (50%-os) önköltséget vállalt fel az
önkormányzat.
A pályázat elbírálása során elõnyben
részesülnek azok a pályázók ,akik közmunka keretében végeztetik a fák ültetését és
gondozását.

A kétszintû érettségirõl
A idei tanév a kétszintû érettségi bevezetésének éve. A reform gondolatát már a
'90-es évek közepén megfogalmazták, a
vizsgaszabályzat elsõ változata pedig
1997-ben jelent meg kormányrendeletben. Az új rendszerben való eligazodás
segítésére tartott október 6-án konferenciát az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpont Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága a Hotel Pelionban.
Marekné dr. Pintér Aranka igazgató
tájékoztatójában elmondta, hogy az új vizsgarendszer az utóbbi évtizedek legnagyobb
változása a szakterületen. Megszûnik a felsõoktatási felvételi vizsga, és az érettségin
elért pontszámok alapján lehet majd bejutni
az intézményekbe. A tanulók választhatnak
a közép- és emelt szintû érettségi között.

Míg az elõbbi az anyaiskolában zajlik majd,
az utóbbi pedig másutt, a követelmény is
magasabb, vele több pontot lehet elérni.
A 2005. év átmeneti év lesz a nyelvvizsga szempontjából is. Utoljára van ugyanis
lehetõség az idegen nyelvi érettségi vizsgamentességre az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány alapján. 2006-tól már
három vizsgaidõszakban (tavaszi, nyári,
õszi) érettségizhetnek a tanulók.
Arra, hogy miként készülnek a tapolcai
középiskolákban az új típusú érettségire, az
intézmények vezetõi adtak választ.
Varga Tiborné, a Batsányi János Gimnázium igazgatója arról szólt, hogy bár az
elõkészítés már évekkel ezelõtt elkezdõdött,
valójában a tavalyi év volt az, amikor elindultak a kétszintû érettségire felkészítõ

kurzusok. A legnehezebb helyzetben nem a
pedagógusok, hanem azok a diákok vannak,
akik 2005-ben elsõként fognak ebben a
rendszerben érettségi vizsgát tenni. Õk még
más szemlélettel tanultak. Más kérdéskultúra és más feladattípusok megoldása jellemezte a középiskolai éveiket. Mindenképpen szükség volt az érettségi reformjára,
hiszen a komplexebb megmérettetés, a
sokkal többrétûbb megítélés csak növelheti
a tanulók továbbtanulási esélyeit is, de nem
volt szerencsés a már rendszerben lévõkre
alkalmazni. Sajnos, sem a tankönyvi háttér,
sem a segédanyag, sem a feladatsor-kínálat
nem megfelelõ. Megkéstek velük, sõt - a
saját tantárgyamat véve példának - a 9, 10.
osztály történelem anyaga még meg sem
jelent - tette hozzá az intézmény vezetõje.

Lájerné Tóth Éva, a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola igazgatója a 2004/2005ös tanév legnagyobb kihívásának tartja a
kétszintû érettségire való felkészülést.
Magyar nyelv- és irodalomból, matematikából, történelembõl és egyéb tantárgyból a jelenlegi 12. évfolyamosak már egy
próbaérettségin túl vannak. - Nem sikerült
rosszul, sõt a gyerekek könnyebbnek ítélték
meg, mint a régi érettségit - mondta az igazgató. A 30 órás pedagógus-továbbképzés
során a tanárok képet kaptak arról, hogy
valójában mi a különbség a középszintû és
az emelt szintû érettségi között. A különbözõ típusú feladatsorok próbajavításához
és a szóbeli feladatok összeállításához is
kaptak útmutatást.
Az oldalt összeállította N. Horváth Erzsébet
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A magyar kálvária
A magyar történelem gyásznapján,
október 6-án a Régi temetõnél lévõ
Katonai Emlékparkban az aradi vértanúkra emlékezve avatott emlékoszlopot
a város.
Ács János polgármester - köszöntve a
jelenlévõket - hangsúlyozta, hogy az ünnepségen megjelent sok fiatal is biztosítéka
annak, hogy a szabadságért haltak emlékét
õrizni fogja az idõ és a kegyelet.
Dr. Lugosi József ezredes, a Hadtörténeti
Múzeum igazgatója avatóbeszédében az
ember szabadságvágyának, a meg nem alkuvás nemzeti jelképének nevezte az 1849.
október 6-án történteket. - A vérbe fojtott
szabadságharc után a tömeges kivégzést
sokkolónak szánták. De a szándék fordítva
sült el. Az 1849-es október 6-ai kivégzések a
nemzettudat alakítójává, a nemzeti legendárium legszívbemarkolóbb fejezetévé váltak.
Szimbólummá nemesedett, a töretlen szabadságvágy szimbólumává. Az aradi 13 mártírnak a kivégzõ osztag puskacsövei elé és a
bitófa alá vezetõ útja magyar kálváriává magasztosult.
Az avatóbeszédet követõen a Diákotthon
és Kollégium fiataljai megrázó élményt
nyújtó irodalmi színpadi összeállítással, a
tánc mûvészetének segítségével idézték fel az
aradi vértanúk emlékét.
A nemzeti színû szalag átvágása után dr.
Szabó Tamás dandártábornok, római katolikus tábori püspök és Szabó György õrnagy,
tábori lelkész szentelte és áldotta meg azt a
bazaltból készült emlékoszlopot, amelyen
nemcsak a kivégzettek neve és a kivégzés
helye és ideje õrzi örök mementóként a
gyásznap emlékét, de a trónfosztás utáni honvéd csapatzászlók címerét is.
- A vértanúk vére a kereszténység
magvetése - idézte a püspök egy ókeresztény
író szavait. - A tizenhárom aradi és a sok száz
- név szerinti és a nem is ismert - vértanú vére
a magyarság magvetése lett. Az õ áldozatuk
is hozzájárult ahhoz, hogy népünk fennmaradt továbbra is, és harcolt a szabadságért,
a függetlenségért.
- A szép szabadság százszor elbukott, de
megdicsõülnek szent mártírjai - hangsúlyozta
a helyi tábori lelkész. - A szent mártírok
emléke önvizsgálatra késztet bennünket.
Nemcsak azért, hogy emlékezzünk, de azért
is, hogy vállaljuk mindazt, amit Isten feladatul ad nekünk.
Az ünnepség záróakkordjaként a megemlékezõk koszorúkat helyeztek el az emlékoszlop elõtt.
NHE

Hozzon bármit a holnap, vagy a holnapután ez a nap történelem
A Régi temetõben, Tóth István áldozat sírjánál Nagy Eörsné szavai nyomán megelevenedett a 48 évvel ezelõtti múlt.
- Október 23-án a hatalom semmit nem
értett. Nem értette késõbb sem, hogy nem
valami titkosan szervezõdõ központ küldi az
ukázokat. A közös cél és reménység forrt a
levegõben. Az elsõ menetoszlopok a
rádióhoz indultak. A fõsodorhoz a mellékutcákból áradt a tömeg. Délutánra feltûntek a lyukas zászlók, a Kossuth-címerek,
kikristályosodtak a jelszavak. Olajfoltos
munkásruhába bújt ifjak, akik a rettegés
légkörében nõttek fel, áradtak az utcára. Nem
tudták, csak sejtették, mi a szabadság. Görbült vének és kopott középkorúak, akik még
emlékeztek a szabadságra, de emlékeztek a
háború nyomorúságára is. Szabadságos
kiskatonák, többnyire falusi legények, akik a
padláslesöprések hangulatában nevelkedtek.
Egyenruhába bújt postások, kalauzok,
utcaseprõk. Némelyikük hajdani mérnök,
gyárigazgató, egyetemi tanár. A középületek
homlokzatán artistaként csimpaszkodó suhancok verték le a vörös csillagokat, tépték le
a sarló-kalapácsos piros zászlókat. Estére
fáklyafényben úszott a város. A rádiónál már
lõttek. Hírek, álmok és remények keringtek a
puskaporos levegõben. Harckocsik indultak
neki a tömegnek, aztán csikorgó láncokkal
megtorpantak. Azon az estén és éjszakán
csupa pezsgés és várakozás volt a város. Az
alkalmi fáklyák fényében lobogó arcokon látszott: ez a nap nem csak múló ábránd - hozzon bármit a holnap vagy a holnapután-, ez a
nap történelem. Korábban ki-ki elrejtõzhetett
hajdani polgárlakások nyugalmába, kocsmák
sírva vigadásába. Elrejtõzhetett a paprikás
krumpli, a zsíroskenyér, meg az élmunkásjelvény nyomorúságába. Ám ezen a napon
nem lehetett többé ötölni-hatolni. Válaszolni
kellett a kérdésre, amit ugyan nem tett fel
senki, csak kinek-kinek a titkos, belsõ hangja: ki vagy?
- Ezt követõen a megemlékezõ az 1989.
június 16-ai gyásznapról beszélt. Arról a
napról, amikor '56 vértanúitól búcsúzott az
ország.
- Emlékeznek ugye? Öt koporsó. Koszorúk borították õket. Elébük teszik le virágaikat, csokraikat az emberek. Végtelen a
sor: eljöttek nehezen járók és tolókocsihoz
kötöttek, kisgyermekek apjuk vállán. Öt
koporsó, s fölöttük a hatodik. Nemzeti színû
virágokból fonták rá a koszorút.

Üres ez a koporsó, s mégis nehezebb,
súlyosabb a többinél. Ebben van valamennyi
áldozat emlékezete, azoké is, akikrõl talán
azóta sem tudnak az övéik. A koporsók elõtt
megáll-e a lelkiismeretünk?
Itt-ott föl-fölcsuklik a sírás, más a szemét
törli. Régi ismerõsök szorítanak kezet:
egyikük itthon, másik valahol a nagyvilágban
készült erre a napra. Látható és tapintható
köteléknél erõsebb az, ami összekapcsolja
õket. Nevek: férfiak, nõk, fiatalok. Élt...a
legtöbbjük húsz-egynéhány évet. Éltek?
Élnek. Minden név elhangzásakor fáklyavivõ
lép a mikrofonhoz és azt mondja (kiáltja):
Köztünk maradsz! Nem lehet a szívekbõl
kivetni azokat, akiket szeretet szép hûsége
gyökereztet ott. A fájdalom talán csitul, a
gyászt oszlatja a remény, és szabadság virul a
hõsök vérébõl. Igen, a világ figyelmétõl
övezve, az egyetemes magyarság gyásznapja
volt 1989. június 16-a. Gondolatban a nemzet
mártírjainak megkésett végsõ tiszteletadására
lélekben hazatért a nagyvilágban olyannyira
szétszóródott magyarság apraja-nagyja.
A tapolcai események felidézéséhez Simon
Éva tanárnõ viszzaemlékezése nyújtott segítséget.
"A forradalom napja itt 25-e volt: a Volán
(akkor még Tefu-nak hívták) sofõrei és a
vasutasok mozdultak meg. Tóth István halála
mozgatta meg igazán a várost és a környékét.
A vérrel borított autót letakarták nemzetiszínû zászlóval, és sofõrtársai úgy mentek
vele végig a városon. Aztán mindenütt leverték a vörös csillagokat. Nem volt tincshangulat, és senkit sem szidtak. A VOGÉ-ban
megalakult a forradalmi tanács. Aztán sokáig
egészen a decemberi nagyszabású nõtüntetésig nem történt semmi." Ezért a semmiért
börtönöztek be aztán munkásokat, diákokat.
Németh István Péter így rajzolta meg
nagybátyja alakját.
"Tapolcának 1956-ban egy mártírja volt,
akit ártatlanul meggyilkoltak, munkavégzés
közben lõttek agyon a hivatalosok a rendre
hivatkozó tûzparancs szerint. Édesanyám
bátyja volt. Tóth István. Tõle örököltem
keresztnevem. Ártatlan polgár, õszi, kései
gyümölcsöt fuvarozott, mikor ezek a tragikus
pillanatök történtek. Nékem sokáig ennyit
jelentett 1956."
- Sokan építenek taktikát a feledésre mondta Nagy Eörsné. - Akik ezt teszik, azoknak tudniuk kell, hogy a múlt lehet közös, de
a felelõsség nem.

A könyvtárban lévõ dokumentumok nemcsak a felelõsök nevét õrzik, de azt a '70-es
években, egy visszahozott könyvtári könybe
csúsztatott ismeretlen szerzõtõl való verset is,
amelyre féltõ gonddal vigyáznak a könyvtár
munkatársai.
- 1956 októberében Mindszenty József
hercegprímás nyolc év börtön után ezt mondta: "Most a magyar szívekben szeretetre és
összefogásra van szükség!"
Ez ma, 2004 októberében sincs másképp.
Hazatérve, ha gyertyát gyújtanak, az
emlékezés fényeinél gondoljanak Márai
Sándor szavaira:
"Ha jó ügyet védesz, mitõl is félhetsz? Mi
is történhet veled? Végül is tehetetlenek az
igazsággal szemben. Letiporhatnak, de meg
nem gyõzhetnek. Vádolhatnak, de meg nem
hazudtolhatnak. Elvehetik az életed, de nem
vehetik el igazságod. Csak akkor nem vagy
magányos az életben, ha jó ügyet védesz!" fejezte be ünnepi beszédét a könyvtár igazgatója.
A megemlékezõ gondolatok után a város
vezetése, a honvédség, a helyi pártok
képviselõi, valamint a Batsányi János
Általános Iskola tanulói is elhelyezték Tóth
István sírján a kegyelet virágait.

Részlet az ismeretlen
szerzõ cím nélküli versébõl
/A Városi Könyvtár archívumából/
Nemzeti szín zászlók, lelkesült diákok,
Éltetnek egy szebb magyar világot,
És most ott fekszenek testük akna marta
Verje meg az Isten, aki ezt akarta
Bús szél szárnyán szállong egy rom
ország üszke,
De a tûznél maróbban hat bennünk a
tüske
Hogy rajtunk taposhat barbár csizma
sarka,
Verje meg az Isten aki ezt akarta.
Fönt hollók keringenek csendes már a
város
Bús magyarok szeme könnyektõl
homályos
Gyász felleg egünket egész eltakarja,
Verje meg az Isten, aki ezt akarta.

Mondjátok el fiaitoknak!
1. mottó: "Resszkessetek, mert feltámadt az
elnyomott proletár."
/Részlet a Fel vörösök kezdetû indulóból./
2. mottó: "Nem élhetünk gyûlölködésben.
Az ember boldogságra született, mint madár
a repülésre..... Csak így lehet túlélni ezt a
kort az elme elborulása nélkül."
/Részlet a Húsdaráló címû dráma fõszereplõjének monológjából./
Különös, hátborzongató, de egyben
felemelõ estében volt része azoknak, akik
az 1956-os magyar forradalom ünnepét
október 23- án Tapolcán a Városi Mûvelõdési Központban A húsdaráló címû
dráma megnézésével ünnepelték.
Egy kort idéztek meg, ahol megvalósult a
horror, a lehetetlen, az õrület renddé változása, a kenetteljessé mázolt, erkölcsi
szósszal leöntött gyûlölet. Az élõket és
holtakat ledaráló ötvenes évekbeli húsdaráló
nem fizikai valójában volt a leghátborzongatóbb, hanem célját tekintve."Akit a húsdaráló tüntet el, az egy egész életre eltûnik"
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- hangzik el a drámában.
Így akarták:
Elfelejteni azt a kort, eltörölni az
emlékeket, átírni a történelmet, átprogramozni az agyakat, a gyûlöletet korbáccsá fonva ledarálni a szabad ember
teljes személyiségét. "Nincs idõ. Nincs
idõ." - kopog a szó az ÁVH - s szájából. A
szörnyûségnek, a gonosznak valóban zárt
ideje van. Tápláléka a félelem, a rettegés, a
hajlott hát és a szolgalelkûség.
És darálni, darálni akar ma is....
Vigyázz, ha okos idézetekkel akarja igazolni barbár ítéleteit, és belsõ tisztaság iránti vágya kínos pedantériájában fejezõdik ki,
mint a drámabeli ügyvédnek. Vigyázz, ha
kioktat téged fölényesen a jó erkölcsrõl és jó
modorról, miközben õ sunyin fenyeget,
udvariatlanul szimatol és szaglászik utánad." Az erõszakszervezeteket azért hozza
létre az ember, hogy a jó embereket
megvédje a gonosztól" - mondja az ÁVH - s
tiszt a rabnak. Vigyázz, ha a hatalom

egyenes rendjének szabályait vágja össze
neked, kis elõnyökkel alattvalóvá tapos,
vagy ehhez készséges segítséget nyújt.
A dráma végét nem a színészek játszották, hanem az elõadás résztvevõi.
Az ÁVH-s tiszt immáron mai ruhában,
arany lánccal nyakában lezseren elõre jön,
nem szól, csak dobbant cipõjével, és sötét
lesz a nézõtéren. Akkor dereng fel a fény,
amikor a fõszereplõ megfogalmazza a mû
egyik legfontosabb mondatát: " Az ember
boldogságra született, mint madár a
repülésre' De a madarak is kötelékben repülnek, és egyedül nem lehet a gyûlöletet
legyõzni. A Szózatot bátortalanul elkezdõ
közönség hangja egyre erõsödik, a nézõtéri
világosság egyre nagyobb, itt - ott könnyek
csillannak meg, s ifjúkorom állandóan hallott indulója a "Fel vörösök , proletárok,
csillagosok, katonák" benn reked a szürke
rácsokkal védett színpadon.
De ne legyenek illúzióink. A húsdaráló
hangja kattog tovább. Figyeljük a hús-
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darálót, de ne gyûlöljük mûködtetõit, mert
akkor olyanok leszünk, mint õk. Csak a
reakciókat kell figyelni, csak a történéseket
kell regisztrálni, csak a viselkedésváltozásokat kell õrizni, csak az emlékeket kell
pontosítani! Aztán mondjátok csak el
fiaitoknak, meséljétek el utódaitoknak minden alak - és színváltozásában, minden
hangfekvésében, minden kommunikációs
bravúrjában, ázsiai, európai és magyar
ruhájában, és tanítsátok nekik jól meghallani furcsa, embertelen kattogását, amikor
szívet-lelket darál és tör. Akkor egyszer
majd elveszti értelmét.
A Nemzeti Kamara Színház Húsdaráló
címû drámáját Polgár András írta, Usztics
Mátyás rendezte. A világpremier helyszíne
és idõpontja Tapolcán volt 2004. október
23-án. A történet hitelességét a darab fõszereplõjének és élõ tanújának - Csikós
Györgynek - színpadra hívása tanúsította.
Kiss Katalin

KRÓNIKA

Válsághelyzetben van az oktatásügy
A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola meghívásának eleget téve
Hoffmann Rózsa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának docense tartott elõadást a pedagógia
idõszerû kérdéseirõl és a pedagógus
etikáról a város és a környezõ települések
pedagógusainak a Városi Mûvelõdési
Központban október 13-án. Az elõadót mi
is megkértük arra, hogy értékelje és osztályozza az oktatásügy helyzetét.
- Válsághelyzetben van az oktatásügy. A
válság az utóbbi két évben csak továbbmélyült. Elégséges osztályzatot adnék rá.
- Hogyan lehet megoldani ezt a problémát?
- Egy dologgal nem lehet megváltoztatni.
Keresni kell a megoldásokat. A külsõ, az
irányítás részérõl cselekvésekre, intézkedésekre lenne szükség, a tanítás részérõl pedig
olyan iskolát kellene létrehozni, amely az
emberért van, az emberrõl szól, és nem a
pénzrõl. Ugyanakkor az oktatáshoz, hogy sikeresebb legyen, sokkal több pénzre lenne
szükség. Olyan szakmai koncepció kell, amelyet a pedagógusok elfogadnak. Túl kell lépni
a panaszkodó állapoton, belsõ szakmai megújulásra van szükség.
- Ahhoz, hogy emberbarát, gyerekbarát
pedagógiát tudjanak létrehozni, elõször is a
pedagógust kellene jól kiválasztani. Mert ma
még úgy tûnik, hogy azok mennek a pedagóguspályára, akiket máshová nem vettek fel. A
pedagógusjelöltben is az embert kellene
keresni.
- Teljesen jogos felvetés. Így látom én is.

De az, hogy az oktatásügy válságjelenségeinek megoldását a pedagóguképzésnél
kezdjük, túlságosan kényelmes és hosszantartó megoldásnak tartom, hiszen az, aki most
belép a képzésbe, 5 év múlva kerül a pályára
és 30 évig ott lesz. Párhuzamosan és sok ponton kellene javítani a helyzeten, de kétségkívül a legfontosabb elem a pedagógusképzés. Nem ott látom a megoldás kulcsát,
hogy azt nézzük meg jobban, hogy kik kerülnek be a képzésbe. Ez sértené is a humánum
érdekeit, hiszen kizárnánk annak a lehetõségét, hogy az ember fejlõdésre képes, mivel
a szûrést 18-20 éves fiatalok között kellene
végezni. Ezért inkább a pályára lépésnél tennék be egy olyan szûrõt, amely kizárja azt,
hogy pályán maradjanak, hogy pedagóguskinevezést kapjanak olyan emberek, akik vagy
emberi kvalitásuk, vagy szakmai felkészülésük alapján alkalmatlanok rá. Erre a belsõ
szûrésre már vannak példák. A Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen is mûködik a
rendszer. A tanár-diák kapcsolat révén
észreveszik, hogy ki nem alkalmas a pályára.
Vele komolyabban foglalkoznak, hogy fejlõdjön. Ha ez nem jár eredménnyel, lebeszélik a
pályáról. Mind a kettõre volt már példa.
Ehhez azonban az is kell, hogy a pedagógusképzésben is olyan oktatók vegyenek
részt, akik nemcsak a közoktatás igényeit
ismerik, de emberközpontúak, akiknek hivatás ez a szakma és nemcsak egy tudomány
közvetítése. Erõsíteni kéne a képzés gyakorlati oldalát is, ugyanis sok esetben csak formális, esetleges a pedagógiai gyakorlat. Ha

olyan kapja meg a kinevezést, aki nem alkalmas a pályára, akkor ez egy újabb tehertétel az
oktatásügyön. Nehéz változtatni, és egyelõre
nem is látom a kibontakozás lehetõségét. A
felsõoktatás nagy átalakulás elõtt áll, és hogy
ebbe a tanárképzés miként tud beilleszkedni,
errõl csak homályos elképzeléseim vannak.
Olyan káosz uralkodik a felsõoktatás irányításának területén is, hogy szinte hetente
változik a koncepció abban a tekintetben is,
hogy a 3+2 éves, kétlépcsõs képzés kialakításával mit és hogyan kellene tenni.
- Miként mûködik a pedagógus etika napjainkban? Oszthatók és megoszthatók a
pedagógusok?
- Úgy tapasztalom, hogy megvan az a
közös minimum, amiben meg tudnak egyezni
a pedagógusok. Az, aki erre a szakmára adta a
fejét, aki ennek a hivatásnak a szépséges és
göröngyös útját választotta, pontosan tudja,
hogy e nélkül ezt a hivatást nem lehet eredményesen ûzni. Nagyon elvétve van csak
olyan élményem az elõadásaim során, hogy a
kis pénz, kis foci elve mûködik egy-egy tanári
közösségben.
- Milyen a pedagógus-társadalom megítélése?
- Azt remélte a pedagógustársadalom, hogy
a rendszerváltással a meglévõ méltatlan,
igazságtalan helyzet rendezõdik. Sajnos, ez
nem történt meg. Inkább még tovább romlott
a helyzet, növekedett az anyagi ellehetetlenülés. A másik probléma, hogy országunk a fogyasztói társadalom mentalitását is
átvette. Mindent materiális alapon ítélnek

Amit a lõfegyvertartásról tudni kell
2004. május 1-jén lépett hatályba a
Lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004.
évi XXIV. tv, majd 2004. szeptember 3-án
a törvény végrehajtására kiadott Kormány- és BM rendeletek. A törvény és a
végrehajtási rendelet hatálybalépése nem
érinti a lõfegyvertartási engedélyek érvényességét. A hatósági eljárás lefolytatására továbbra is a rendõrség jogosult,
az engedélyezési hatáskörök változatlanok.
Az európai lõfegyvertartási engedély
kiadása ügyében azok a rendõri szervek járnak el, amelyek a magyar tartási engedélyt
kiadták.
Az európai lõfegyvertartási engedélyre
csak abban az esetben lesz szükség, ha a
fegyvert a tartási engedéllyel rendelkezõ
személy az Európai Unió valamely tagállamának a területére ki akarja vinni.
A lõfegyver polgári rendeltetésû megszerzését és tartását célhoz kötötten határozza meg a végrehajtási rendelet. /munkavégzés, sporttevékenység (céllövészet, vadá-

RENDÕRSÉGI HÍREK
- A Berzsenyi utcában, az Arany Mozsár
Patika mellett elhelyezett 2 db Megállni
tilos-jelzõtáblát és oszlopot eltulajdonították. A kár 29.500 Ft.
- A Szent László utcában zárt állapotban
parkoló Skoda típusú személygépkocsi
ablaküvegét betörték, és abból eltulajdonítottak 1 db fekete színû, bõrbõl készült
pénztárcát, 12.000 Ft-ot, igazolványokat,
adó- és tb kártyákat.
- Nagyobb értékre elkövetett csalás bûntettének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás azon személy ellen, aki mobiltelefont vásárolt, majd azt használatra tovább
adta. A felhalmozott számlát - 180.000 Ft nem egyenlítette ki.

szat), valamint élet, testi épség fokozott
védelme (önvédelem)/.
Az önvédelmi célú lõfegyvertartás
feltételeit a tervezet szigorítja. Az igénylõknek bizonyítaniuk kell, hogy életük, testi
épségük fokozott védelme kizárólag "éles"
lõfegyver (tûzfegyver) tartásával biztosítható csak. Az önvédelmi célú lõfegyvert
tartóknak évente egy alkalommal lõgyakorlaton kell részt venniük. Az engedély
meghosszabbítását az érvényességi idõ
lejárta elõtt 30 nappal kell kérelmezni.
A gáz- és riasztófegyverek megszerzését
és tartását a végrehajtási rendelet nem köti
engedélyhez, de közterületen, nyilvános
helyen, közforgalmú közlekedési eszközökön birtoklásukat szabályozza, rejtve
viselésük csak hatósági engedély alapján
lehetséges. A viselési engedély kiadásának
feltétele a 18 életév betöltése, valamint
elõéleti feltételek.
A "flóbert" lõfegyverek megszerzése és
birtoklása egyszerûsített engedélyezési
szakág alá esik. A 18. életév betöltését,

Követendõ példa

valamint elõéleti feltételekre vonatkozó
elõírások teljesítését követeli meg a rendelet, és tiltja önvédelmi célra történõ
viselésüket.
A korlátlan engedély nélkül tartott,
kizárólag 7,5 joul, vagy annál kisebb csõtorkolati energiájú tûzfegyver tartásának
engedélyezési határideje 2005. június 30. A
kérelem elintézésének határideje 180 nap.
Az engedélyezés igazgatási szolgáltatási
díja 2000 Ft, amit a rendõrhatóságnál kapott
csekken kell befizetni.
Szigorodott a lõfegyver, lõszer, lõszerelem tárolási feltétele is.
A jogszabályban és az engedélyben
meghatározott kötelezettségek betartását a
rendõrség ellenõrzi.
Lõfegyvertartással kapcsolatos bõvebb
tájékoztatást az illetékes rendõrkapitányságon, illetve a rendõr-fõkapitányságon az
engedélyezési elõadónál lehet kérni. A jogszabályok teljes szövege a 2004. évi
Magyar Közlöny 124-es számában található.

A Dobó-lakótelepi Szivárvány óvoda a
szülõk hathatós támogatásával újult
meg.
A példaértékû segítség során a lambériázási és festési munkálatok elvégzése
mellett az udvari játékokat és a kerítést is
felújították.
Az önkormányzat ötszázezer forintot
biztosított a felújítási munkálatokhoz.

Házasságot
kötöttek:
Gelencsér Tamás és Lukács Klára
Sajcz Gábor és Kovács Melinda
Végh Attila és Lajtai Gabriella Erzsébet
Tóth Norbert és Reitner Krisztina
Bencze István és Jabronka Éva
Lázár György és Tóth Valéria
Egyed László és Fazekas Henrietta
Éder Tamás és Gyulovics Renáta
Kapcsos Gábor és Kovács Orsolya
Gratulálunk!

A tulajdonos költségére
A közterületen tárolt, üzemképtelen jármûvek számának növekedése is indokolttá tette, hogy az önkormányzat a kényszerelszállítás és a tárolás szabályait
felülvizsgálja.
Az üzemképtelen, sérült, elhagyott jármûvek eltávolításáról a rendõrhatóság és az
út kezelõje egyaránt gondoskodhat.
A hatóságilag elszállított jármûveket a
tulajdonos költségére tárolják, aki 30 napon
belül köteles annak a közterületrõl történõ
elszállításáról gondoskodni.
A közterületek közlekedési célú védelme
céljából kerül meghatározásra a közterülethasználatra jogosultak köre, a használati díj
mértékét pedig rendelet szabályozza.

meg, és a legfontosabb értékeknek is materiális alapja van. Az alulfizetett, a nyomor
szintjén, vagy a létminimumon élõ pedagógusok nem igazán élvezhetnek megbecsülést,
nem igazán válhatnak tekintélyes emberré. A
harmadik probléma a megítélésben a fogyasztói társadalomra ráerõsítõ média, amelynek az alapvetõ értékrendje más, mint, amit a
pedagógus közvetít. A pedagógus a hagyományos, az antikvitásra és a zsidókeresztény hagyományokra felépülõ európai
értékeket közvetíti: Ne lopj! Ne hazudj!
Mondj igazat! Légy becsületes! Ez a nevelõmunkánk meghatározója, legalábbis a
pedagógusok 95%-ának. Ezzel szemben a
médiában azt sugározza minden, hogy
Szerezd meg! Élvezd! Fogyaszd el! - és nem
érdekes, hogy milyen áron. Ez óriási ellentét.
Nekünk, pedagógusoknak ezzel az értékrenddel szemben kell ellentétes hatásokat kifejtenünk. Talán egy kicsit hatékonyabban
tudnánk tenni, ha magunk tökéletesebbek és
jobbak lennénk. Sajnos, itt is van javítani
való. A saját, belsõ köreinkre nekünk van a
legnagyobb hatásunk. A szakmai megújulásról nem szabad lemondani, de szükség van
arra is, hogy a szakmai-, politikai- és civil
szervezeteken keresztül megpróbáljuk elérni,
hogy a társadalom is megadja azt a pedagógusoknak, amit megérdemelnek azért, mert a
rábízott gyerek nevelését végzik, ami viszont
a közjó szolgálata, az egész társadalom
érdeke.
N. Horváth Erzsébet

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Hegedûs Zsolt és Szabó Tamara Kinga
Dani Richárd és Koronczi Szilvia
Szollár Csaba és Belák Ildikó
Bajner Imre Tamás és Mohai Mónika
Noszlopi Tibor és Borbély Anita
Füleki Sándor és Illés Szilvia
Rák Csaba Tamás és Fekete Mercédesz
Vizi András János és Czakó Andrea
Széll Tamás és Hamulecz Éva
Borda Béla és Németh Beatrix
Takács János és Barabás Andrea
Mohos Zsolt és Keller Éva
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gyermeke: Dominik Zsolt
gyermeke: Naómi
gyermeke: Ádám
gyermeke: Benedek
gyermeke: Kiara Írisz
gyermeke: Tamás
gyermeke: Gergõ
gyermeke: Liliána
gyermeke: Tamás
gyermeke: Márk
gyermeke: Szilárd
gyermeke: Dorka
Gratulálunk!
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Keresztury - Batsányi - Tapolca
Gondolatok a Keresztury centenárium ürügyén
Országszerte szép és szeretettel megrendezett ünnepségeken emlékeztek meg a
száz éve született költõrõl, irodalomtudósról, kultúrpolitikusról.
Nemesgulácson özvegye jelenlétében emléktáblát avattak anyai nagyapja házán, a ma
óvodaként mûködõ egykori Eõry-kúrián.
Badacsonytomajon apja "szõlõsházára" került
tisztelgõ márványtábla.
Mindkét program a szülõföld õszinte fõhajtása volt. Jó volt látni, ahogy Keresztury gyermek- és ifjúkorának színhelyein úgy õrzik
emlékét, mint saját valódi örökségüket.
A mindenhonnan összesereglett ismerõs és
ismeretlen résztvevõk sorra érdeklõdtek, hogy
Tapolca vajon mit tett a város kulturális örökségéhez is tartozó Keresztury Dezsõ
emlékének, szellemi hagyatékának ápolásáért. Nem kellett szégyenkeznem, hiszen a
Tapolcai Városszépítõ Egyesület kiadásában
az évfordulóra jelent meg Batsányi Jánosról
írt kismonográfiája, amely országszerte elismerést aratott. És nem is elõzménytelenül,
hiszen már 1986-ban, a Tapolcai Füzetek
sorozatának második köteteként: Batsányi
János Tapolca szülötte címmel (György Lajos
apátplébános és Töreky Ferenc tanár értékes
dolgozataival) megjelent munkát is
Keresztury bevezetõ tanulmánya hitelesítette.
Mégis el kellett gondolkodnom, vajon menynyire ismerik és értékelik tapolcai polgártársaim ezt a városhoz elválaszthatatlanul
kötõdõ szellemi hagyatékot.
Keresztury, aki "lelki szülõföldjének" tartotta a Balaton-felvidéket, különösen a Tapolcai-medencét, aki Emlékezéseim, Szülõföldjeim címû munkájában büszkén említi, hogy
"Tapolca-Keszthely-Balatonfüred háromszögben minden követ ismerek". Valóban, eszmélései e vonzó kistájhoz kötötték, de Tapolcáról
e "lapos kisvárosról", a "vicinálisok átszállóhelyérõl" nem volt nagy véleménye. A
lényegi kapcsolat Batsányi révén születetett
meg, akirõl mint szülõföldjétõl kényszerûen
elszakadt költõrõl, elõször a harmincas,
Berlinben töltött éveiben szólt ottani ismerõseinek, De társa és témája volt Batsányi az
Eötvös kollégium tanári, majd igazgatói
székében töltött évek során is. Itt vehette
elõször igazán szemügyre a költõ életmûvét,
amely folytonosan bõvülõ körben foglalkoztatta egész hosszú élete során. Az õ tollából
jelent meg az elsõ igazán alapos elemzés a
Franciaországi változásokra címû versrõl, és

nem véletlenül fogott hozzá élete nagy
tudományos kihívásának: a Batsányi életmû
kritikai kiadásának. Az 1953 -1967 között
négy kötetben megtestesült óriási munka
során -, amely e mûfaj elismert és követendõ
példájává vált - volt alkalma betekinteni
Batsányi áldozatos életének rejtett zugaiba,
belelátnia páratlanul érdekes alkotói folyamat
mindaddig ismeretlen rétegeibe, részleteibe,
az alkotás szellemi, lelki küzdelmeibe. A kritikai kiadásban a tudomány számára is mindaddig ismeretlen, értékes kéziratokat sikerült
felkutatni és értelmezni. Kimutatni, hogy
Batsányi prózai, irodalomelméleti, társadalombölcseleti munkáinak értékei bátran
hasonlíthatók verseinek jelentõségéhez.
Ezekbõl állapítható meg, hogy a Tapolcáról
elszármazott költõ miképpen kapcsolódott a
kontinens haladó szellemi mozgalmaihoz. E
nagy, komplex mû ismeretében bátran elfogadhatjuk Praznovszky Mihály ama megállapítását, miszerint "Batsányi Jánost Keresztury Dezsõ emelte ki a feledésbõl". Az ország
és az irodalmi közvélemény számára 1963ban mintaszerû Batsányi-emlékkiállítást
hozott össze a budapesti Petõfi Irodalmi
Múzeumban. De nem elégedett meg ennyivel.
Nem nyugodott bele, hogy a szülõváros
kényelmes belenyugvással szemlélje harcát a
Batsányi-ügyért. Hû szövetségesével,
Zákonyi Ferenccel együtt sikerült elõbb
néhány, majd mind több szövetségest találni a
tapolcaiak között. Már 1951-ben felvetették
egy tapolcai Batsányi-emlékhely gondolatát,
melyet követõen a PIM szakmai segítségével,
Keresztury Dezsõnek és a Megyei Idegenforgalmi Hivatal vezetõjének, Zákonyi Ferencnek buzgólkodása nyomán 1953. január 12-én
megnyílt a mai Fõ tér (az akkori Vörös Csillag
tér) 7. sz. házának két kis bolthajtásos
szobájában a Batsányi-emlékkiállítás. Az
avatóbeszédet természetesen Keresztury tartotta. Ekkor és a következõ években sokat járt
és önzetlenül munkálkodott Tapolcán. Kért,
rábeszélt, ha kellett, vitatkozott, de mindenekelõtt segített Tapolcának megtalálni
önmaga értékeit. Az õ energiái által, vitathatatlanul vele kezdõdõen indult el a tapolcai
Batsányi-kultusz új hulláma. A háttérbõl
ugyan, de segítette Segesdy György Batsányiszobrának Tapolcára kerülését. Ekkor már
helyi lokálpatrióták közremûködésével
hozták rendbe a költõházaspár sírját, eltûnt
feliratait, osztrák küldöttség jelenlétében õ

avatta fel 1963-ban a nagyszerû társról elnevezett Gabriella Szállót, majd 1964-ben
Baumberg Gabriella mellszobrát. Résztvevõje, szereplõje volt az 1950-es évek végétõl
rendszeressé váló Batsányi Emléknapoknak.
Az 1960-as évek közepén már úgy vélte, a
tapolcai Batsányi-kultusz ápolását rábízhatja
a helyben kinevelõdött lokálpatriótákra.
Utolsó emlékezetes tapolcai közszereplése a
költõ születésének bicentenáriumi ünnepségein volt. Joggal érezhette: Tapolcán
elvégezte, amit tehetett. Batsányi hazai népszerûsítése, elismertetése után Batsányi
külföldi megismertetését tûzte ki célul. Nem
nyugodott, amíg a határon túl alig ismert,
európai jelentõségû költõ emléktábláit fel
nem avathatta Batsányi életének legfõbb külhoni állomásain, Kassán, Linzben,
Kufsteinben, Párizsban. Azaz rólunk beszélt
szerte Európában. Mindeközben számos,
Batsányi valamely nézetét, munkáját elemzõ
írást publikált a magyar és idegen nyelvû
sajtóban. Batsányi-köteteket válogatott,
szerkesztett és jelentetett meg. Elõadásokban
népszerûsítette, rádiójátékot írt róla. Hosszú,
munkás életében Batsányi végig kitartó társa
volt, miként õ is Batsányinak. Erõt, tartást
meríthetett Batsányi példájából. A kor
ismeretében tudjuk, szüksége volt erre.
Egy nagyobb tanulmányban még
hosszasabban, tovább magyarázhatnánk, részletezhetnénk Keresztury Dezsõ Batsányihoz,
azaz közvetlenül vagy közvetve Tapolcához
fûzõdõ, mindig önzetlen munkálkodását, jószolgálatait, amelyeket egészen egészsége
megroppanásáig végzett. Halála elõtt egy
évvel, 1995-ben, már nagybetegen hiába
szeretett volna megjelenni a tapolcai Batsányi
Emléknapokon. Az ágyhoz kötött, idõs tudós
remegõ kézzel vetette papírra a tapolcaiaknak
szánt gondolatait, a hagyományok õrzésére
intõ szavait. Akárhogyan is nézzük, ez a tehetséges, tudós ember, a szeretni való költõ,
Batsányiért, és általa Tapolcáért alighanem
többet tett, mint a legtöbb, hivatalos elismerésekkel övezett személy. Adósságunk
vitathatatlan. Másfél év múlva, közvetlenül a
Batsányi-emléknapok kezdetén, 2006. április
30-án lesz halálának tizedik évfordulója. Ha
valaki, akkor õ igazán megérdemli, hogy
megbecsült, jeles tapolcaiként elfoglalja
helyét a tóparti panteonban. Ha így lesz,
együtt lehetünk büszkék rá és városunkra.
Kertész Károly

Batsányi János:
In das Stammbuch meiner Gabriele*
Gabriellám emlékkönyvébe
/1799. december 29-én/
Emlékezésül vedd ím árnyékképemet,
Szívemnek kedves barátnõje Te!
Ki ismerné nálad jobban lényemet,
Habár nevemet nem írom ide.
"Isten világán legdrágább vagy nékem!"
Szelid rajongóm jól tudud te úgyis ezt!
Ó gondolj arra kedves, te maradsz csak nékem,
Ha más számára már csak árnyékkép leszek!
A könyvedben majd e sorok beszélnek,
Ki volt barátod, s mi volt õ tenéked.
*Batsányi János összes mûvei I. 161. oldal
/Eredetije Linzben van/
Ezt a Batsányi verset még 1964-ben fordítottam magyarra. A Gabriella-szobor avatóünnepségen magyarul és németül is elszavaltam.
Nyomtatásban még nem jelent meg.
Keresztury Dezsõ szerint kiváló fordítás.
Töreky László

"Ó én édes hazám,
te jó Magyarország..."
A magyar nyelvû líra elsõ, világirodalmi
jelentõségû képviselõje, Balassi Bálint
születésének 450. évfordulója alkalmából
a Városi Könyvtárban rendeztek zenés
irodalmi estet Hit, harc és szerelem címmel október 20-án.
A rendezvény meghívott vendége, Béke
Csaba lantmûvész és énekmondó tartalmas
mûsorral kedveskedett a szépszámú, fõként
fiatalokból álló érdeklõdõnek.
A költõ egy ismert mûve, a Borivóknak
való csendült föl nyitóénekként. Az
elõadásban helyet kaptak azok a szerelmes- és vitézi versei is, amelyekben kér,
könyörög, magasztal és fennkölten vall az
élet fontos dolgairól.
Egy-egy dal közötti átvezetõ szövegbõl
megismerhették az egybegyûltek a költõ
életútjának fontosabb állomásait: a család
Lengyelországba emigrálását, pereskedéseit, Balassi Bálint érdekházasságát és
végvári katonáskodását.
Dancs István

Amatõrök a színpadon

Bárdos Hetek 2004.

A lakosság szolgálatában

2004. október 1 - november 19.
Névadójuk születése és halála évfordulója
között mutatja be a Bárdos Lajos
Általános Iskola színes - változatos mûsorát. Az iskola jellegéhez illõen bekeretezi a zene a gazdag mûsort.
Október 1-jén, a Zenei Világnapon közös
népdaléneklés fogta össze a különbözõ
korosztályokat. Az iskola történetének kiállítását Keszler József igazgató nyitotta meg s
köszöntötte az iskola tanulót, tanárait, és a
meghívott vendégeket.
Az önkormányzat képviseletében Udvariné Horváth Anna irodavezetõ örömmel
emlékeztetett az iskola énekkarának sikereire. Kendeh Gusztáv, a Járdányi Pál
Zeneiskola igazgatója pedig az együtténeklés szépségérõl és örömeirõl szólt.
- Sport-természet- és társadalomtudományos vetélkedõk között minden diáknak jut szerep. Október 7-én "Magos a
rutafa" címmel dr. Barsi Ernõ néprajzkutató
volt az iskola vendége. A már legendává vált
népzenekutató tanár nemcsak hegedûjátéká-
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val bûvöli el a hallgatóit, hanem lebilincselõ
elõadásával, kedves egyéniségével is. Sok
elfeledett, már ismeretlen népszokásra ad
magyarázatot. Átszövi minden szavát a
haza- és emberszeretetre, örök értékek
tiszteletére való nevelés. Kodály, Ádám Jenõ
tanítványa; szebb fogadtatás nem várhatta
volna, mint az iskola diákjainak éneke.
Október 11-én Tóth Ferenc karnagy "Hol
vagyunk és hol a helyünk" címmel tartott
elõadást. - Hol a helyünk? Itt a helyünk! Ez
a hazánk! - adta meg tömören a választ. A ma
is aktív zenetanár a komlói Kodály Zoltán
ének-zenei általános iskola kórusát vezeti.
Kodály nekik ajánlotta kórusmûvét Harasztosi legénynek címmel. Az elõadó beszélt a
pedagógus felelõsségérõl, emberi értékekrõl,
az önnevelés fontosságáról.
Október 25-én Néptáncos nap csalogatja a
közönséget, november 19-én a Kézmûves
nap, s az esti Cecilia-napi hangverseny zárja
a csodálatos értékes Bárdos Hetek-et.
Dr. G. Takáts Gizella

A városban mûködõ iskolák, mûvelõdési intézmények és a sajtó képviselõit
hívta tájékoztatóra Bognár Ferenc, a
Szász Márton Általános Mûvelõdési
Központ igazgatója október 12-én a
Városi Mûvelõdési Központba.
A jövõbeli elképzeléseket ismertetve
az igazgató hangsúlyozta, hogy a város
mûvelõdési életének legfõbb színterét adó
központot közösségi élettel szeretnék
megtölteni. Az együttmûködés távlati terveirõl szólva annak a reményének adott
hangot, hogy a városban mûködõ mûvelõdési intézmények együttesen is fognak
benyújtani pályázatokat, amelyeknek sikerei a település kulturális életének fellendítését is segíthetik.
A meghívottak hozzászólásaikban nemcsak ötletekkel, javaslatokkal támogatták
a város legfiatalabb kulturális központjának munkáját, de együttmûködési
szándékukról is biztosították annak
vezetõjét.

Új Tapolcai Újság

Az amatõr színjátszókör október 26-án
tartotta alakuló ülését a Városi Mûvelõdési Központban.
A felnõttekbõl és fiatalokból álló csoport tagjait N. Horváth Erzsébet
mûvészeti vezetõ köszöntötte, majd a tervekrõl szólva elmondta, hogy méltó folytatói kívánnak lenni a városban már
évszázados hagyományokkal rendelkezõ
színjátszásnak.
100 évvel ezelõtt, 1904 október 2-án
nagyszabású ünnepéllyel és táncestéllyel
avatták fel azt a Katolikus Legényegyletet,
amely aztán számtalan színházi sikernek
adott otthont - mondta -, majd nemcsak a
Marx Viktor által - a ‘40-es években - rendezett nagysikerû elõadásokról szólt, de a
Cs. Varga János neve fémjelzett amatõr
színjátszás korszakáról is. A most alakult
színjátszókör a vígjátékok, népszínmûvek, drámák bemutatásán túl zenés
darabok színrevitelére is vállalkozni
kíván.
Azt elsõ bemutatót tavaszra tervezik.

CIVILTÉR - PROGRAMAJÁNLÓ

Cél nélkül nem lehet élni

Borúra derû…
Azok, akik részt vettek október 14-én a
Tapolcai Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete által szervezett Idõsek Világnapján, egy idõre feledték a borút, a
bánatot.
Az ajándékmûsort szolgáltató Tarnay
Kiss László és Máthé Otília énekmûvészek
és csoportjuk tavaszt varázsolt a teremben
lévõ 18 település 800 nyugdíjasa szívébe.
Dr. Kiss Gizella, az Egyesület vezetõje a
szeretet, a megbecsülés, türelem, segítõkészség, odafigyelés jegyében nyitotta meg
az ünnepséget.
Császár László, Tapolca alpolgármestere
meleg szavakkal köszöntötte a közönséget,
köztük a város legidõsebb polgárait:
Nyirádi Ferencnét, Rimányi Gyulánét, Tál
Ilonát, Oszkó Józsefet, Cs. Varga Jánost,
Vidosa Istvánt. A jelenlévõknek virágcsokrot nyújtott át.
A népszerû nóták lelkes hallgatókra találtak. A mûvészekkel együtt énekelt, tapsolt a
jókedvû közönség.
Köszönet a települések polgármestereinek az anyagi és erkölcsi támogatásért.
A jelen- és a távollévõ nyugdíjasok
nevében mit is kérjek a hétköznapokra? Sik
Sándor szavaival: "Legyen kit szeretnem,
legyen mit ennem, És el ne fogyjon a nóta
bennem".
Jávori Lászlóné

Meghívó
Barsi Balázs ferences szerzetes az Életértékek Alapítvány meghívásának
eleget téve - november 23-án (kedden)
18 órakor Az élet titkai címmel tart
elõadást a Városi Mûvelõdési Központban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

A Városi Rendezvénycsarnok
programjai
- Belga koncert november 5-én 21 órától
a Városi Rendezvénycsarnokban! Belépõjegy: 1000 Ft. Jegyelõvétel: Mozi,
Tourinform, Rendezvénycsarnok.
- 2004. november 12-én a Városi
Rendezvénycsarnokban az ESZCSM
támogatásával Köztes Átmenetek interaktív dohányzásellenes labirintus kerül
bemutatásra. Nyitva tartás 9-17 óráig.
Csoportok bejelentkezését várjuk! A kiállítás 14 éves kortól ajánlott! A belépés
ingyenes! Információ: 30/92-93-540

Tapolca legidõsebb polgára Rimányi
Gyuláné (Schott Margit) mindenki Gréti
nénije. A 98 éves, 1906. július 24-én
Bukarestben született idõs hölgy leányával, dr. Fehér Károlynéval él együtt, aki
szeretõ gondoskodással veszi körül.
Gréti néni elbeszélése nyomán egy századnyi történelem elevenedett meg. A felhõtlennek induló, polgári jólétet kínáló gyermekkorát - sajtgyáruk volt Bukarestben szomorú tragédiák árnyékolták be. Két éves,
amikor meghal az édesapja, és a csonkán
maradt család Bukarestbõl Sopronba, a
gyógyszerész nagyapához költözik. Itt veszíti
el az alig féléves kisöccsét. Édesanyja a
postán helyezkedik el, három mûszakban, Õ
pedig az egy évvel idõsebb nõvérével együtt
bentlakásos iskolában, egy zárdában nevelkedik. Tizennégy éves, amikor meghal a
másik testvére. A rosszul felmért befektetések
miatt már korábban is nehéz anyagi helyzetbe
került a család, de a nagyapa halála után a
gyógyszertárt is el kell adni. (A mai Patikamúzeum épülete) Sopronból Szombathelyre költöznek. Huszonegy éves, amikor megismeri leendõ férjét, aki özvegyemberként egy
kisfiút hoz az új házasságba. Kislánya,
Györgyi születése csak növeli a példás életet
élõ kis család boldogságát. A matematikafizika szakos tanár férj a MÁV-nál dolgozik
nevelõtisztként. Életük következõ állomása
Budapest. Itt éri õket a második világháború
és annak minden szörnyûsége.
Gréti néni ötven év távlatából is nehéz
lélekkel idézi fel a batyuzás, a nélkülözés
éveit, a rombadöntött fõváros képeit. Tapol-

cára 1966-ban, nyugdíjbavonulásuk után
költöztek, az ide férjhez jött lányukhoz.
Nagyon hamar megszerették ezt a kisvárost.
Férje halála óta lakik a szintén megözvegyült
gyermekével. Napjai békességben telnek.
Televíziót néz, rádiót hallgat, és egy fél évvel
ezelõtt, a szemmûtétje elõtt még kézimunká-

Gréti nénit Császár László alpolgármester is köszöntötte
zott is. A déd- illetve nagymama kézimunkáit
- Csak azt adjuk vissza, amit Tõled kapunk
féltve õrzik unokái, dédunokái is. Most már - veszi át a szót Györgyi, majd elmondja azt
újra elõvettem a varrógépet - újságolja öröm- is, hogy édesanyja minden nap imádkozik, és
mel - kisebb-nagyobb javításokat már újra el bizonyára Istennek is tetszõ az, ahogy élt és
tudok végezni.
él. Azért is ajándékozta meg a küzdelmek
A nyarakat Badacsonylábdiban tölti a ellenére is nagyon szép, hosszú élettel.
család, a téli hónapokat pedig Tapolcán.
N. Horváth Erzsébet

PARTY-buli helyi sztárokkal
A Városi Rendezvénycsarnokban tartott
jó hangulatú összejövetelt október 15-én
este a méltán népszerû tapolcai Partyegyüttes és a két meghívott, szintén helyi
sztárvendég: Tóth Veronika és Postás
Józsi, azaz Fraller József.
A közel egy órás buli megalapozta a kellõ
hangulatot, amelyet a Megasztár-gyõztes
immár jól ismert dalai csak fokoztak.
Befejezésül, Postás Józsi új külsõvel, a
közeljövõben megjelenõ albumából adott
ízelítõt a hálás közönségnek.
A Party zenekar és Postás Józsi menedzsere - Tóth Árpád - lapunknak elmondta,
hogy a hat évig sikeresen mûködõ formáció
október 15-tõl megszûnt, de remélhetõleg
még ebben az esztendõben sor kerülhet a
Zentai Csaba basszusgitárossal kibõvült trió
búcsúfellépésére.

Amikor arról kérdezem, hogy mi a titka
annak a derûnek, amely belõle árad, határozottan mondja, hogy mindig kell valamilyen
célt kitûzni magunk elé, cél nélkül nem
szabad élni. A másik és legfontosabb pedig
az, hogy nagy-nagy szeretettel veszi Õt körül
a családja.

Fraller József a következõket nyilatkozta
lapunknak: - E napon egy emlékezetes
korszak lezárult az életemben, helyette azonban elkezdõdik egy másik, egy szólókarrier.
Az új név a szakmámból ered, ezért döntöttünk úgy, hogy maradjon a ruházatom és a
nevem is postás. Megtörtént a televíziós premierem, és még ebben a hónapban megjelenik az elsõ hanghordozóm, melynek címe is
stílszerû: Levelet hozott a posta... Nagyon
sok sms-t és bíztató telefonhívást kaptam a
bemutatkozásom után. Ez ösztönzõleg hat, és
köszönöm mindenkinek
Feltétlenül köszönetet érdemel két ember.
Az egyik Márió, aki aktív részese volt bemutatkozó albumomnak, a másik pedig sok
tehetséges zenész felfedezõje, Galambos
Lajos, aki az én utamat is egyengeti.
Dancs István

Gondok és örömök
A Vakok és Gyengén Látók Szövetségének helyi csoportja a Városi Mûvelõdési Központban tartotta hagyományos, éves összejövetelét.
A fehér bot napja alkalmából megjelent
sorstársakat Gábor Dénesné csoportvezetõ köszöntötte, majd dr. Szõke László, a
szövetség megyei elnöke arról szólt, hogy
ez a nap nemcsak arra szolgáltat alkalmat,
hogy a társadalom fokozottabban figyeljen a látássérültek gondjaira, de arra is,
hogy õk maguk is számbavegyék az eddig
végzett munkát, együtt örüljenek a sikereiknek, és tervezzék a további közös
feladatokat.
A megemlékezésen a Batsányi János
Általános Iskola tanulói irodalmi mûsorral kedveskedtek a jelenlévõknek.

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése
Kellõ hangsúlyt fektet Ön az
egészsége megóvására?

Lõrinczi Zoltán

Vildhofferné Illés Violetta

Németh László

- Nem mindegy, hogy a társadalom
melyik rétegéhez tartozik az ember.
Ha megfelelõ az anyagi hátterem, a
legjobb orvosok vigyázhatnak rám.
A kispénzû ember ellenben kétszer is
meggondolja, hogy mennyit költsön
az egészségére. Különösen igaz a mi
esetünkben, amikor nagycsaládosként hatványozódnak a kiadások
is. Fontos volna a megelõzés, de
mikor?

- Rohanó világunkban - egyéb más mellett - természetesen nem foglalkozunk
megfelelõen az egészségünkkel sem.
Rendszertelenül táplálkozunk, állandó
stresszben, depresszióban élünk. Betegség esetén pedig komoly anyagi vonzata
van gyógyulásunknak, így nem csoda,
ha az utolsó pillanatban fordulunk csak
orvoshoz. Hazánkban az egészségkultúra jelenleg - sajnos - elég alacsony
szinten van.

- A megélhetésért folytatott küzdelemben egyre kevesebb idõ jut arra, hogy
kellõen óvjuk egészségünket. Kénytelenek vagyunk plusz munkákat vállalni, ami egyrészt "leamortizál" bennünket, másrészt az egészség elõl veszi el
a perceket. Az ember csak tûri az apróbb fájdalmait, a baj csak akkor van,
ha már késõ az orvoslás. Manapság
pénz nélkül nincs egészség sem!
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Vásárterünk története
Mi volt, lehetett ezen a területen addig,
amíg a fõpiacról - így hívták a mai Fõ
teret - ide nem került a vásár?
Bármilyen furcsán is hangzik, de
temetkezési hely volt. Az elsõ csontvázakat
a múlt század elején, a terület déli részén
találták, majd 1928-ban a vízvezeték árkának ásásakor szintén találtak öt, egymás
mellett lévõ sírt. Az akkori cikkíró fel is
teszi a kérdést: Kiket temethettek ide? Talán
a kivégzetteket?
Amikor 1962-ben parkosították, bekerítették a felsõ részét, és a fáknak gödröt
ástak, szintén találtak sírokat. Sajnos, semmiféle tudományos vizsgálat nem történt,
így csak találgatni lehet, hogy kiket temettek ide. Írásos adatot nem ismerek. Akkor
megkérdeztem György Lajos plébános urat,
de õ sem tudott róla. 1911-ben a Tapolcai
Lapokban megjelent egy visszaemlékezõ
történet, amely szerint Varga Dani ‘48-as
honvédet - miután megszökött az osztrák
hadseregbõl - itt ítélték halálra, és vitték
akasztani "…míg a Nagymezõ azon részéhez nem értek, amit a tapolcai nép mai
napig Akasztó-dombnak nevez."
Én soha-sem hallottam errõl a dombról,
de higgyük, hogy így volt.

Szólj, síp, szólj!…

(2. rész)

A második világháború után a vásárok
lassan elmaradtak. Amikor 1948-ban sok utca új nevet kapott, a Vásártér nevét Szabadság térre változtatták. 1969-ben ide került
az 1919-es emlékmû, s akkor kapta a Tanácsköztársaság tér nevet, amely 1991-ben
Köztársaság térre módosult. Amikor a tér
felsõ részét parkosították, mivel azt Kozma
Ferenc tanácselnök-helyettes irányította,
nem hivatalosan Kozma-kertnek is nevezték.
Azután, hogy a kórház alatti barlangban
beindult a légzõszervi betegek kezelése,
létrehoztak egy alapítványt dr. Horváth
Tibor kezdeményezésére. A tér felsõ részén
elkezdték egy gyermekek számára alkalmas
szálloda építését. Sajnos, az építõ cég
zavaros pénzügyei miatt az építkezés abbamaradt, az épület állaga annyira leromlott,
hogy le kellett bontani. Megmaradt a játszótér.
Ez év áprilisában Zabola testvérközség
hatalmas székelykaput adományozott, majd
júniusban a Trianon Emlékmû is ide került.
Felmerül a kérdés: megfelelõ-e a mai
neve? Alapos megfontolás után nem kellene-e új nevet adni a hajdani Vásártérnek?
Tóth József

Egy pályamû nyomában
György Elemérné nyugdíjas pedagógus a
hegyesdi iskola történetérõl készített
pályamunkával a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület különdíját nyerte el. A
vele való beszélgetés során nemcsak a
hegyesdi kötõdésrõl, de a pedagógus pálya
szépségeirõl, a hitvallásról is szó esett.
Mint elmondta, 1955. augusztus 16-tól
1968-ig tanított a hegyesdi iskolában osztatlan 1-4 osztályt. Pedagógus dinasztia az övé.
A szakma szeretetét tanyasi tanitó édesapjától
örökölte, de a Hegyesden talált áldatlan
állapothoz hasonlóval még õ sem találkozott
a pályafutása során. Lyukas padló,
salétromtérképes fal, beázó iskolaépület
fogadta a Járási Mûvelõdési Osztályról kikerülõ 29 éves tanítónõt. De õ nem adta fel.
A kis település "mindeneseként" tanított,
tanácstag volt, színjátszókört vezetett, õ volt
a kultúrház igazgatója, a könyvtáros, de a
helyi Hazafias Népfrontban is látott el felada-

tokat. Minisztériumi támogatást szerezve
újíttatta fel az iskolát, számtalan szemléltetõ
eszközt készített. Sokat segítette a munkáját a
szülõi munkaközösség is. Színdarabjaikkal a
környezõ településeket is járták, és a bevételbõl kirándulásokat szerveztek. Egy életre
szóló muníciót adott az ott eltöltött tizenhárom év. Ezért is gondolta úgy, hogy személyes élményei és a számtalan fotó segítségével megírja ezt a küzdelmesen szép idõszakot. A jól sikerült pályamû elkészítéséhez
Reindl Erzsébet adott ösztönzést.
Szentgyörgyi Alberttõl vett idézettel válaszolt arra a kérdésre a pedagógus, amely a
hivatás szeretetérõl, a pálya szépségeirõl faggatta. - A tanuló nem bögre, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani. A lángralobbantás gyújtózsinórja pedig
a pedagógus, aki a szeretet, a megértés, a
türelem és a tudás együttese.
NHE

Kilenc nemzet himnuszát hallgattam s énekeltem áhítattal, átélve, - vigyázzba állva.
Egy nemzet himnusza kifejezi ama nép egész történelmét, szellemi alkatát; diadalait és
tragédiát, örömét, bánatát, a nép lelkének mélyébõl fakadó legszentebb érzéseit.
A francia a nemzeti dicsõséget, a gloire-t helyezi középpontba, az angol a királytiszteletet, a német a nemzeti egységet, a dán keresztény alapjait, a finn hazája természeti
szépségeit, a lengyel szabad hazáért könyörög, a cseh szép földjérõl énekel, a szlovák a
Tátra villámairól, az orosz a népek szövetségérõl, az amerikai az új világ diadaláról. A mi
Himnuszunk fájón könyörögve kéri Isten áldását egész népünkre; a balsors népe énekelve
imádkozik jobb jövõért. Ha meghallod, némulj el, moccanatlan…
Minden szülõ, tanító, pap, politikus bûnös, ha nem vési neveltje lelkébe - elsõsorban jó
példájával - hogy ha meghallja nemzeti Himnuszát, vigyázzba álljon, és énekelje, átélje a sírásig!
Dr. G. T. G.

Tapolcai életrajzok
BERTHA VINCE
néptanító
(Nemeskeresztúr, 1907 Tapolca, 1997. november 20.)
Kemenesaljáról, Nemeskeresztúrról indult. Elemi
iskoláit is itt járta ki. 1918-ban a sümegi reálgimnáziumba iratkozott be. 1922-tõl a budai tanítóképzõben
kitûnõ tanárok segítségével ismerkedett meg a
pedagógia mesterségével. 1927-ben megválasztották
Zalahalápra osztálytanítónak, ahol 12 évig tanított.
Közben egy évig Nagykanizsán katonáskodott, és
hadapród õrmesterként szerelt le. Nyaranta újra egyenruhába bújt, és továbbképzések,
valamint a tiszti vizsgák letétele után fõhadnagyi rangot kapott.
1939-ben már Tapolcán találjuk a nyolc osztályra fejlesztett felekezeti iskolában. Itt
belevetette magát a város társadalmi életébe. Felfokozott élettempójával barátokat és
ellenségeket egyaránt szerzett magának. Rövidesen leventeparancsnok lett, elõadásokat
tartott, cikkeket írt a Tapolca és Vidéke címû hetilapba. Kinevezték a balatonfüredi járás
iskolafelügyelõjévé is.
A háború alatt századparancsnokként részt vett az erdélyi harcokban. A katonai öszszeomlás után visszatért Tapolcára. Itt a háború elõtti politikai megnyilatkozásai miatt
egyre hevesebb támadások érték, majd állását is elvesztette. Fenyegetettségében 1950.
november 1-jén a Bakony erdõségeibe bujdosott el, ahonnan 1956 tavaszán tért vissza.
Magányában önfenntartásán túl meditációval és sajátos hangulatú prózaversek alkotásával foglalkozott.
1956 október végén a Tapolcán felfegyverkezett tömeg parancsnokává választotta. E
szerepkörében nagy felelõsségérzettel munkálkodott. Mint a hatalom képviselõi késõbb
megfogalmazták: "Bertha Vince 1956. november 3-4-én az ellenforradalmi katonai
intézkedések következtében felfegyverzett tapolcai és környékbeli férfilakosságot felvilágosította, megfékezte és lefegyverezte, a városban rendet teremtett, mindennemû erõszakoskodást megakadályozott, és a párttagsággal együttmûködve végzetes katonai lépéseket hárított el."
1958-tól újra taníthatott. 1970. szeptember 1-jén vonult nyugdíjba. Azóta folyamatosan Tapolcán élt, és amíg egészségi állapota engedte, mûvelte szigligeti szõlõjét. 90
évesen halt meg. A balatongyöröki temetõben nyugszik.
Kertész Károly
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Vízszintes:
1. A barackíz is ez.
14. A javaslat vége!
15. Valakinek a kedvese.
17. Elseje eleme!
18. Pirosodó gyümölcs.
20. Fájdalmat kifejezõ szócska.
21. Római város volt a II. században, ma
Almásfüzitõ.
23. Oxigén vegyjele.
24. Somogy-megyei település, nyúltenyészetérõl nevezetes.
26. . . . világát, jól él.
27. . . . . . . . . vette, nem látta. (+')
30. Fél keze!
31. Falusi házban csak vendégfogadásra
használt helyiség.
33. A sugár jele.
34. Magyar nõi név. (-')
36. "A" hiányt visszarakó.
37. Félig sarc!
38. Általában a ropi ilyen.
39. An….., elektromos rezgések adására,
ill. vételére való eszköz.
41. Dehogyis!
42.Visszahall!
44. 3.14.
45. Ahol fény van, ott van ez is.
46. Kötõszó.
47. Hívó szó.
48. Hamis védekezés, hamis alibi.
51. A nõk viselik.
53. Tengeri sellõ, német tojás nélkül.
54. Római település volt a II. században,
ma Fenékpuszta.
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57. Kordés.
60. A foszfor vegyjele.
61. Amerikai mértékegység, kiejtve.
62. ……. a majomember. Film címe.
63. Van ilyen napozó is.
64. Vajon ünnepi est? keverve!
66. Szorítást, szurkolást.
68. Nitrogén vegyjele.
69. Az Odera jobboldali mellékfolyója.
72. Nagyon puha fém.
Függõleges:
1. A majomfélék családjába tartozó
emlõs.
2. A Rajna csatornázott fattyúágai a
Németalföldön.
3. Szennyezett vizekbõl a lebegõ részecskék kiválasztása.
4. E napon.
5. Az elõzõ rendszerben volt ilyen idõszak
is.
6. A mezõõr kuckója is ez kicsiben.
7. Óperzsa helytartói cím volt.
8. Talál.
9. T-vel az elején, zárt helyiség hõmérséklet
szabályozza.
10. Görög sziget a Kykládok csoportjában.
Eredeti neve Keos.
11. Voltszélek!
12. Hangosan átlõ,
13. Részben járja az utat!
16. Svéd Nobel-díjas kémikus, Hans von,
Nobel-díj éve: 1929.
19. A német ries, kiejtve.
22. Névelõ.
24. Támolyog.

25. Gramm.
28. T-vel az elején, testvérek egymás közt.
29. Szélhárfa.
32. Itt az elején!
35. Csonthéjas gyümölcs, keverve.
37. Ragpár.
39. Mezõgazdasági eszköz.
40. Név nélkül.
43. Hirtelen lekapó.
46. A madaraknak van, keverve.
47. Orosz zeneszerzõ, Michail Ivanovics,
(1804-1857)
49. Kézmeleg.
50. Humoros, vicces.
52. Létra, egynemûi.
55. Az urán vegyjele.
56. Molnár Tibor.
58. Fényt ad a festéknek.
59. Fordított elõd.
65. Az alkalom eleme!
67. Üres rúd!
70. Osztrák gépkocsik betûjele.
71. Luxemburgi gépkocsik betûjele.
Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!
A szeptemberi helyes megfejtés: Vízsz.:
16. Cseresznyéskert, 33. Elfogatóparancs,
65. Állatgyógyászat Függ.: 1. Becsületrontás, 7. Oknyomozás, 12. Totemoszlop.
Nyertesünk: Zsuppán Ferencné, 8284
Nemesgulács, Simon István ltp. 6/1.

A könyvjutalmat a Fõtéri Könyvesbolt
ajánlotta fel. A nyeremény ott személyesen vehetõ át.

SPORT

A tekeszakosztály múltja jelene és jövõje
Pfluger Rolanddal, a csapat játékosedzõjével beszélgettünk a szakosztály
mindennapjairól, életérõl és versenyeirõl.
- Meséljen a kezdetekrõl!
- Többen a jelenlegi csapat játékosai
közül még 1991-ben egyszer lejöttünk a
klubba egy kis baráti gurításra. Nem ment
rosszul a dobás, és egy idõ után eldöntöttük,
hogy versenyszerûen folytatjuk. Beneveztünk a megyei bajnokságba, és évekig
ott játszottunk eredményesen. 1997-tõl
Tapolcai Honvédként szerepeltünk, 2003tól a szponzor kiválása miatt már csak
Tapolca néven versenyzünk.
- Milyen a szakosztály mai helyzete?
- Az eredményeket tekintve most a
legjobb a csapat. Tavaly az NB-III-ban
hetedikek lettünk. Idén két vereség, négy
gyõzelem az eddigi mérlegünk és, ha sikerülne feljutó helyen végeznünk, elvállalnánk az NB-II-ben is a szereplést. Igaz, ki-

csit meggyengült a csapat, mert vannak,
akik abbahagyták a versenyzést. Sajnos, a
fiatalok nem jönnek, nem akarnak tekézni.
A bajnoki mérkõzésekre egy ifistával és öt
felnõtt versenyzõvel állunk ki. Az ifjúsági
korhatár 23 év. Jelenleg Lantos Anna és
Szabó Lajos az ifjúsági versenyzõnk.
Szakosztályvezetõnk: Kiss József, a csapat
tagjai: Nagy Lajos, Németh Zsolt, Illés
Lajos, Hegyi Norbert, Kozmor Tibor és
Pfluger Roland.
- Terveik, céljaik a jövõben?
- Szeretnénk, ha több fiatal csatlakozna
hozzánk. Reménykedünk, hogy eredményeinket látva, hallva több támogatónk
is lesz. Ha feljutnánk az NB-II-be, kevesebbet kellene utaznunk, mivel ebben az
osztályban több megyénkbeli csapat szerepel, és ez anyagilag is könnyebbséget jelentene.
Lantos Anna 19 éves, érettségi elõtt álló,
csinos, fiatal hölgy, aki meglepetésemre az

Mi van vele? Hogyan él most?
Neve biztosan sokaknak ismerõsen
cseng. Márkus Mária tõsgyökeres tapolcai, akinek édesapja az a Márkus
Ferenc, aki a "legendás" TIAC egyik
meghatározó játékosa volt. Így lánya
gyermekkora szinte a TlAC-pályán
zajlott. Ha akarta, ha nem, vérébe ivódott a labda szeretete és a mozgás öröme.
Rendhagyó pályafutás az övé. Tizenöt
évesen a gimnázium és a város nõi kézilabda csapatában még kapusként játszott, de
hamar változtatott, mert rájött arra, hogy
gólokat lõni sokkal jobb érzés, mint kivédeni azokat. A megyei bajnokságban látta
meg az ajkai edzõ Dreisziger Miklós, aki
tizenhat évesen az akkori NB II-es Ajkába
csábította. Rá ma is a legnagyobb tisztelettel emlékezik. Azt mondja, õ az az edzõ,
akinek szinte mindent köszönhet.
Ajkán érettségizett, és tizennyolc évesen
már a veszprémi Bakony Vegyész NB I-es
csapatának tagja. Itt Tóth Harsányi Kati
vette szárnyai alá, aki mindenben segített
neki. Így a remek csapatban alig 20 évesen
bajnoki bronzérmesnek mondhatta magát.
Sajnos, a térde korán és kétszer is súlyosan
megsérült, ezért döntött úgy - három év NB
I-es játék után -, hogy 1982-ben befejezi

pályafutását. Hazajött, férjhez ment, szült
két gyermeket, és dolgozni kezdett. Szigligeten letelepedve, sportosan élte a szülõk
dolgos hétköznapjait. 1994-ben, az akkor
megyei bajnokságban szereplõ tapolcai nõi
csapat hívta és kérte, hogy segítsen bajnokságot nyerni. Õ feltette térdgépét, és
nekivágott az új kihívásnak. A következõ
szezonban újra az NB II-ben játszott,
tapasztalatával, rutinjával és tehetségével
sokat segítve fiatal csapattársainak.
Most fõhivatású édesanya és szurkoló.
Ádám fia a Sopron NB l-es labdarúgó csapatából Tapolcára igazolt. Most õ a csapat
felelõs góllövõje. Virág - anyukája nyomdokain járva - a Gyõri ETO serdülõ kézilabda-csapatának tagja. Ha teheti, a
gyerekei mérkõzésén szurkol, vagy a tapolcai sporteseményeken figyeli az utódok
játékát. Hetente régi csapattársaival egy
kellemes órát kézilabdázik maga is, hiszen
az élet játék, és míg él, játszani szeretne.
Azt mondja, semmit nem bánt meg.
Pályafutása így volt szép és teljes (bár
utólag úgy érzi, 1982-ben kicsit elhamarkodottan döntött a befejezésrõl), és hálás a
sorsnak azért, amit tõle kapott.

edzésen a fiúkkal gyakorolt.
- Hogy került a csapatba?
- A barátaim hívtak, hogy nézzem meg,
próbáljam ki a tekézést, mert ez nagyon jó
sport. Eljöttem, és itt maradtam. Tényleg jó
sport, minden testrészemet megmozgatja
(fõleg a láb-, a far- és a karizmokat). Izgalmas játék és nagyon szórakoztató. Jelenleg
100 dobásból 372 fa a legjobban, és azért
hajtok, hogy a 400-at elérjem, az már jó
eredménynek számít.
- Miért nincs itt több fiatal?
- Mert kényelmesebb otthon, és a discóban a haverokkal. Pedig itt nagyon jó a
társaság, le tudom vezetni a fölös energiáimat, és a testemet is karban tudom tartani.
Szívbõl ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön
és próbálja ki - mondja -, és már indul, hogy
a következõ 25 dobását megcsinálja.
Eredmény a VI. fordulóból:
Tapolca - Rábakecöl SE ( 7:1 ) 2341 2160

Sprint futóverseny
Közel ötszáz tanuló döntött úgy, hogy
részt vesz az önkormányzat és a Sprint
Sportbolt által rendezett hagyományos
futóversenyen.
A nevezett tizenhét iskola közötti
versenyben elsõ helyen a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola végzett. Második a
Batsányi János Általános Iskola lett, míg a
harmadik helyezést a badacsonytomaji
Tatay Sándor Közösfenntartású Általános
Iskola szerezte meg.

Sok évvel ezelõtt volt, hogy láttam egy
kisfiút az utcán, s bármikor találkoztam
vele, mindig focilabda volt nála. Hatéves
sem volt, amikor az elsõ edzésen megjelent, mára pedig a TIAC-Honvéd VSE U13-as csapatának egyik meghatározó
játékosa. Ráadásul bal lábas, és a jobbot
sem csak támaszkodásra használja. /nagy

Ismét nagyszerû eredményekkel zártak tapolcai mini-teniszezõk. A minitenisz szövetség megalakulása óta 5.
alkalommal, ezúttal Szentesen megrendezett versenyen a négy alsótagozatos korcsoportban több, mint
140 induló próbált szerencsét.
Versenyzõink a korábbi évhez hasonlóan igen jól szerepeltek. A hagyományosan legerõsebb, 3. osztályos
korcsoportban a 36 fiú induló közül
Zoboki Csanád elsõ, Kis Gábor második,
Buti Bence harmadik lett, míg Albrecht
Milán, Szente Kristóf a legjobb nyolc
közé, Schmitthoffer Dávid a legjobb
tizenhat közé jutott. (Mind a hatan a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulói).
A mini-tenisz városi erõsödését jelzi,
hogy az elsõsöknél Vincze Gyõzõ
(Bárdos Lajos Általános Iskola)
második, míg a negyedikes lányoknál
Nagy Nikoletta (Kazinczy Ferenc
Általános Iskola) harmadik lett. Ez év
szeptemberétõl a gyerekek oktatását
Kassai Balázs vette át, azt id. Pontyos
István erõléti edzésekkel egészít ki.
A gyerekek felkészülését nagyban
elõsegíti a Tapolca Városi Sport
Egyesület Tenisz Szakosztálya, a
Tapolcai Tömegsport Alapítvány, illetve
az iskolák erkölcsi és anyagi támogatása.
Kis István

Az egészség érték
A Városi Rendezvénycsarnokban harmadik alkalommal rendeztek Egészség- és
Aerobiknapot.
Az október 16-án megtartott programsorozat keretében nemcsak a különbözõ
kondícionáló tornákon vehettek részt az
érdeklõdõk, de felmérethették a jelenlegi
egészségállapotukat is. A vérnyomásmérés, a
koleszterin- és vércukorszint megállapítása
mellett sor került a csontsûrûség vizsgálatára
is.
A jógabemutató és a babamasszázs nagy
sikert aratott, de érdeklõdés kísérte az

egészséges táplálkozásról szóló elõadást,
valamint a lelki egészségrõl szóló fórumot is.
A délutáni órákban az aerobiké volt a
küzdõtér. A masszõrök és a szauna egész nap
várták azokat, akik tettek is az egészségükért
nemcsak beszéltek róla.

Hajrá fiúk!
Újra van férfi kézilabdacsapata Tapolcának.
A kézis fiúk bizonyára nemcsak az új
közönségnek szereznek majd örömet
játékukkal, de azoknak is, akik még
emlékeznek a régi, nagyhírû csapatra.

Októberi sporteredmények

Tehetségeink
Lehet, hogy vannak olyan gyermekek,
akik labdával születnek? Tarnóczay
Gergõ a Kazinczy iskola tanulója mindenesetre közéjük tartozik.

Mini-teniszezõk nagy eredmények

szó ez ilyen korban!/ Egyetlen edzést sem
mulaszt, soha nem beteg, szorgalmas és
megbízható az edzéseken és mérkõzéseken
egyaránt. Ezért is vehette át 2000-ben a
korosztályában legjobbnak járó városi
kitüntetést.
Kedvenc csapatai a Real Madrid és a
Fradi. Játékosai Zidane és Tököli Attila.
Senkihez sem akar hasonlítani. de mindenkitõl szeretne tanulni valamit.
Legnagyobb vágya, hogy magyar válogatott labdarúgó lehessen!
De Gergõ, illetve Geri, ahogy hívják,
nemcsak a pályán tûnik ki társai közül.
Minden évben színjeles a bizonyítványa,
magyar nyelvbõl az országos helyesírási
versenyen kimagasló eredményt ért el.
Zeneiskolában zongorán tanul. Egy
négykezes versenyen bronz fokozattal
jutalmazták teljesítményét
Minden sportot szívesen kipróbál, de a
labdajátékok állnak hozzá a legközelebb.
Szabadidejében sokat olvas, a TV-ben
sportmûsorokat néz.
Gratulálunk Gergõ! Élj a továbbiakban is
ilyen következetesen és céltudatosan, és
akkor biztosan valóra válnak álmaid.

Labdarúgó NB III.
4 pont a szomszédvár csapatai ellen
TIAC - Honvéd VSE Keszthely 1:0; TIAC Honvéd VSE - Sümeg 1:1. Jól játszottak az
utánpótlás csapatok is.
U-17 TIAC - Honvés VSE - Balatonlelle 2:2;
U-15 TIAC - Honvéd VSE - Balatonlelle
7:0; U-13 TIAC - Honvés VSE - Ajka kristály 3:1
Kézilabda nõk NB II.
Újabb és biztos gyõzelem
Tapolca Toplan VSE - Ajka 21:20; Férfi:
25:19.
Tenisz
III. Vodafone Kupa Városi Senior bajnokság
Egyéniben: 1. Marton József; 2. Kvassay
Jenõ; 3. Németh Tibor; 4. Mátyás Endre a
döntõ eredménye: 8:5
Párosban: 1. Kvassay - Kulka; 2. dr. Bak Németh T.; 3. Tóth Cs. - Deák V.; 4. Mátyás
E. - Budai G. a döntõ eredménye: 6:3, 5:7,
6:3
Sakk
NB - I/B. osztályú bajnoki mérkõzés (1. forduló)
Kaposvár - Tapolca Rockwool VSE 5:7
Bravúros gyõzelem a 13. fordulón keresztül
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veretlen Kaposvár ellen.
NB II-es osztályú bajnoki mérkõzés
Mosonmagyaróvár - Tapolca VSE - Varjú
Fogadó 6,5:5,5
Nagyszerûen helytálltak a tapolcai fiatalok a
Sakk NB II-ben a rutinos óváriak ellen, és
végig szorossá tették a mérkõzést.
(2. forduló)
Tapolca Rockwool VSE - Gyõri elektromos
7:5. Nehéz mérkõzésre és nagy küzdelemre
kényszeríttette a hazai csoportot a vendég
gyõri csapat. Végül reális volt a 2 pontos
tapolcai gyõzelem.
NB II-es bajnoki mérkõzésen Tapolca VSE Varjú Fogadó - Arboretum HLG
Szombathely 6,5:5,5.
Nagy küzdelemben, végig vezetve nagyarányú gyõzelmet szalasztott el a tapolcai
NB II-es csoport. A mérkõzés felével (3 órás
játék után) 3-4 pontos tapolcai gyõzelem
volt a realitás.
Megyei I. oszt. csapatbajnoki mérkõzés (1
forduló)
Tapolca VSE III. - Révfülöp - Zánka 7:5
ifjúsági csapatok mérkõzések: 12:0 Tapolca
javára.
Az oldalt összeállította: K. Lelkes Katalin
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Távlati célok

Fedezzék fel!

A Csermák József Alapítvány október
1-jén a polgármesteri hivatal udvari
tanácstermében tartotta alakuló ülését.
Az ülésen résztvevõ Zsivótczky Gyula
elnök az elkövetkezendõ évek feladatairól szólva elmondta, hogy Tapolcán adot-

tak a feltételek ahhoz, hogy nemzetközi
kalapácsvetõ versenyt rendezzenek, elsõsorban az olyan korú fiatalok számára,
mint amilyen Csermák József volt a
helsinki olimpiai gyõzelem idején. A magyar sportvezetés a helyi atlétikai szakosztály létrejöttét is támogatni kívánja.

Sokan keresik fel gyalogosan is a várostól nem messze lévõ Véndek-hegyet
A szõlõtulajdonosok és a kirándulók
örömére biztonságosabb lett a
közlekedés a Véndek-hegyre.
Az önkormányzatnak köszönhetõen
dolomitréteget kaptak a hegyre vezetõ
utak, így az esõs, havas idõ sem lehet

akadálya annak, hogy a gazdák kilátogassanak az ott lévõ pincéikhez, illetve,
hogy a kirándulók is felfedezhessék
maguknak azt a páratlan szépségû kis
hegyet, amelyrõl csodálatos kilátás nyílik
a vidékre.
NHE

Zsivótczky Gyula olimpiai bajnok dr. Nádori László társaságában az elõtt
az emlékfal elõtt, amely Csermák József és a magyar kalapácsvetés szép
pillanatait õrzi

Közel az aranylemezhez
A Fõtéri Könyvesbolt kedves vendéget fogadott a közelmúltban.
A Megasztár-gyõztes tapolcai Tóth
Vera itt dedikálta az Ébren álmodom
címû elsõ lemezét, amelyrõl megtudtuk,
hogy jó úton halad afelé, hogy hamarosan aranylemez legyen belõle.
- Hab a tortán, hogy az egyik
kereskedelmi rádió slágerlistáján már az
elsõ is volt a dalom, sõt a MAHASZ
eladási listáján is elõkelõ helyet foglalok
el - mondja Vera. - Úgy gondolom, a
sikert, a rivaldafényt nem lehet pénzzel
megvenni. Ehhez meg kell nyerni az
emberek szeretetét, a lelkükre kell hatni.
Bízom abban, hogy nekem sikerült, bár
létezik ellentábor is. Különösen az interneten olvashatóak ezek a negatív kritikák. Persze, az ember nem tud minden
ember ízlésvilágának megfelelni.

Pozsonyi gyõzelem

Fotó: PT

Többéves sportbarátság köti egymáshoz a tapolcai öregfiúkat és Pozsony
Ru inov nevû kerületének futballcsapatát. A szlovákiai rangadón a mieink nyertek

Észrevettük, szóvátesszük
Városunk vezetése komoly lépéseket tett
azért, hogy tiszta és virágos Tapolca köszönjön vissza a lakosokra az év minden
napján. Ennek egyik látható jele, hogy

településünk több pontjára is szelektív
hulladékgyûjtõ szigetet helyeztek el.
Mint helyi polgár, örömmel tölt el
engem is, hogy egyre kevesebb szemetet
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Iátok elszórva a város utcáin. Az emberek
birtokukba vették ezeket a hulladékgyûjtõ
alkalmatosságokat. A közelmúltban azonban - a Fazekas utcában járva - elszomorító
kép fogadott. Valakinek (kiknek) bánthatta
a szemét az egyik szemeteskonténer, mert
felgyújtotta (ták).
Dancs István

TVSE Természetjáró
Szakosztályának
november havi túrája
6-án: Tapolca - Hegyesd
Monostorapáti
13-án: Padragkút - Padragi-sziklák
Ajka
20-án: Balatonhenye - Fekete-hegy
Köveskál
27-én: Káptalantóti - Tóti-hegy
Gulácsi-hegy

-
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