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Szoboravató a díszudvarban
Marton László Kossuth-díjas szobrász-
mûvész Négy évszak címû szoborcso-
portjának ünnepélyes avatására szep-
tember 21-én került sor a tópartra
vezetõ díszudvarban.

A nagyszámú közönséget a Járdányi
Pál Zeneiskola tanáraiból álló kamara-
együttes Vivaldi Négy évszak címû ver-
senymûvével köszöntötte. 

A telet megidézõ tétel elhangzása után

Vass Lajos, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumának politikai állam-
titkára mondott avatóbeszédet.

/Folytatás a 3. oldalon Marton László
nemzeti kincsünk címmel./

A négy égtáj felé tekintõ szoborcsoport leányalakjait hamar szívébe zárta a közönség

Szüreti vígasság 2004. Jeles évforduló

Tapolcai 
sportcsillagok

Vidám, mókázó sereggel népesült be
Tapolca-Diszel szeptember 25-én.

A sokszínû szüreti forgatag a templom
elõtti térrõl, Samu Ferenc hegybíró tréfás

hangú köszöntése után indult falujáró
útjára. 

/Írásunk a 3. oldalon Borünnep a
Csobánc lábánál címmel./

Ezüstérmes párbajtõrözõket köszön-
tött a város szeptember 7-én a Városi
Mûvelõdési Központban.

Fodor Renáta a koppenhágai Európa-
bajnokságon, Boczkó Gábor pedig az
athéni olimpián állt a dobogó második
fokára.

Az ünnepség megnyitójaként a Bárdos
Lajos Általános Iskola tanulói mutattak
be élõképeket az olimpiai sportágakból,
köztük természetesen a vívásból is.

/Írásunk a 3. oldalon Párbajtõrözõ
büszkeségeink címmel./

A Rákóczi-szabadságharc 300. évfor-
dulójának tiszteletére Nemzetközi Zenei
Találkozót rendezett a Batsányi János
Mûvelõdési Központ szeptember 19-én.

A rangos zenei esemény már elõzõ nap

délután az olaszországi Saló városából
érkezett fúvószenekar térzenéjével kezdõ-
dött.

/Folytatás az 5. oldalon Idõutazás a zene
szárnyán címmel./

Egyre több érdeklõdõt vonz a szüreti felvonulás

Óriási sikert aratott a Török Attiláné vezette Tapolcai Kamarakórus

Tapolca sportcsillagait Ács János pol-
gármester emléklappal köszöntötte

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: Reindl 

Fotó: Dancs
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- A Képviselõ-testület szeptember 10-ei
ülésének napirendi pontja volt a 2004. évi
költségvetés módosítása és a költségvetés
elsõ félévének teljesítése. A nehéz anyagi
helyzet ellenére semmilyen hitel felvételére
nem volt szükség, az Önkormányzat bevételi
és kiadási oldala idõarányosan teljesült,
ami stabil gazdálkodást jelez. Igaz, hogy
ezt csak fegyelmezett úton lehetett végre-
hajtani, és erre az elkövetkezendõ idõszak-
ban, a második félévben is szükség lesz. 

- A Tapolcai Városi Kórház-Rendelõin-
tézet pénzügyi helyzetébõl adódóan önkor-
mányzati biztos kinevezésére kerül sor.
Mint a testületi ülésen is elmondtam, az a
2002. év végéig jól dolgozó kórház -, amely
átmeneti hitelfelvételekkel, de határidõre
teljesítette minden kifizetését, számláját -
nullszaldósan, azaz eredményesen tudott
gazdálkodni - 2002 után, legnagyobb rész-
ben köszönhetõen a központilag nem lefe-
dezett bérnövekménynek, megindult az ela-
dósodás útján. Ezt a kórház vezetõségének
önhibáján kívül történt olyan változások is
elõsegítették, mint a gyógyszerek árának
emelése, az ÁFA növekedése, vissza nem
igényelhetõsége. Ez egy ilyen kis kórház
esetében is közel 80 millió forintos több-
letkiadást jelentett. Ezeket kigazdálkodni
már nagyon nehéz volt. A költségvetés ter-
vezésénél is számítható és egyértelmûen
kimutatható volt, hogy a kórházban is, mint
más közalkalmazottaknál, köztisztviselõk-
nél az ún. bérnövekmény, ami ígérve volt,
nincs benne a normatívában. Közel 40%-
kal nõttek bérek, és erre a központi fedezet
csak mintegy 20%-os volt. Az önkor-
mányzati biztos kinevezése akkor válhat
szükségessé - a Testület döntése alapján - ,
ha a kórház kintlevõsége meghaladja a 100
millió forintot. Ilyenkor a polgármesternek
és a jegyzõnek kötelessége tájékoztatni a
képviselõket, felhívni a figyelmet arra,
hogy az elkövetkezendõ idõszakban problé-
ma lehet. Ezt tettük mi is. Úgy döntött a
Képviselõ-testület, hogy pályázatot ír ki
arra, hogy önkormányzati biztos kerüljön a
kórház élére, ami azt jelenti, hogy a külön-
bözõ gazdasági tevékenységek, vásárlások,
egyéb kifizetések elsõdlegesen az õ enge-
délyével történhetnek csak meg.  Az önkor-
mányzat vezetése több alkalommal folyta-
tott megbeszélést a kórház vezetésével. Az
igazgató megtett minden lépést eddig is, de
nem tudják garantálni, hogy ez a folyamat
megáll, hogy ezen változtatni tudnak. Az
önkormányzati biztos kinevezése sem
jelenti azt, hogy két hét alatt megoldódik a
kórház helyzete. Azt gondolom, hogy bele
kellett ebbe vonni a nagypolitikát is. Több
képviselõtársamat kértem a megyébõl is -,
de a helyi országgyûlési képviselõt min-
denképpen, aki már, ha jól tudom, be is

jelentkezett és interpellációt kért - arra,
hogy mondják el ezeket a problémákat.
Tapolca volt talán a megyében az egyetlen
olyan kórház, amely 2002-ig gyakorlatilag
normálisan tudott gazdálkodni abból a
szûkös keretbõl, ami a rendelkezésére állt.
Nem egyedi a tapolcai példa, nagyon sok
gond van másutt is. Aki figyelemmel kíséri
a médiát, láthatja, hallhatja, hogy nagyon
sok helyen van ez így, és az önkormányza-
tok kénytelenek a kórházaikkal megtenni
azt, amit mi.

- Sajnos, nem tudunk pályázatot benyúj-
tani a közalkalmazottakat érintõ bérpoli-
tikai intézkedések támogatására, mert nem
tudunk megfelelni a pályázati követelmé-
nyeknek, fõleg így év végén. A kormányzat
jelezte, hogy lehet pályázni az önkor-
mányzatoknak a 6%-os béremeléshez. Ha
január 1-jétõl az önkormányzat ezt vissza-
menõen biztosítja, akkor ehhez 1%-os
támogatás nyerhetõ el. Tapolca esetében a
béremelés több mint 50 millió forintot
jelentene, ezt nem tudjuk felvállalni. Nem
jó szívvel, de tudomásul vették a pedagógu-
sok is. Ez hitegetés volt a közalkalmazot-
takkal szemben. Azt mondták, hogy azért
nem kapták meg, mert - bár bent volt a nor-
matívában -, de az önkormányzatok nem
akarják nekik adni. És hogy nem volt bent a
normatívában, ennek bizonyítéka a most
kiírt 1%-os kompenzálás.

- A Képviselõ-testület támogatta az aradi
vértanúk emlékére készítendõ bazaltoszlop
felállítását a II. világháborús Katonai Em-
lékpark és a Keszthelyi út közti parkrészbe.
Az emlékoszlop magassága kb. 2 méter. Az
egyik oldala csiszolt, fényezett. Erre a felü-
letre kerül a trónfosztás utáni honvéd csa-
patzászlók címere, valamint a kivégzettek
neve, a kivégzés helye és ideje. 

- Két hét telt el a használtcikk-piac áthe-
lyezése óta. Egészen biztos, hogy nem ked-
vezõ mindenkinek, de el kell mondanom,
hogy én olyan hangokat hallottam, hogy
szükség volt rá, meg kellett tenni. Egyet
tudok: árusok bõven jelentkeznek, és vásár-
lók is vannak. A piacra látogatóknak csak
egy kisebb hányada tapolcai, a többségük
vidékrõl érkezik, ezért nekik mindenképpen
jó, hogy a hagyományos piac és a használt-
cikk-piac egy napon van, nem kell kétszer
utazniuk vidékrõl. Ha az ember kiválaszt
egy piaci napot, akkor megkeresi mind a
kettõt. Hagyjuk egy kicsit érni a dolgokat.

- Az Oktatási Minisztérium 2000. év
õszén hirdette meg a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázatot. Ehhez a megyei önkormányza-
ton kívül - már ebben az évben - a helyi is
csatlakozott. Jelentõs számú tapolcai fiatal
kapott így támogatást. A várost érintõ költ-
ség 2004-ben 3.000 eFt. A 2005-re kiírt
pályázathoz Tapolca is csatlakozik, sõt nem
a fenti összegben, hanem 4.000 eFt-ban
határozza meg azt a támogatást, amit a to-
vábbtanulóknak adni kíván. Ez 30-33%-os

növekedést jelent.
- A Hotel Pelion melletti üres területen

élményfürdõ kialakítására kerülne sor.
Most folynak a mûszaki egyeztetõ tárgyalá-
sok. A beruházók két ütemben tervezik a
megvalósítást. 2005-ben, az elsõ ütemben
egy téli-nyári fürdõ átadására kerülne sor,
2006-ra pedig a szezonálisan nyitvatartó
csúszda és élménypark átadását ütemezik.
A rendelkezésre álló három hektár föld-
terület megfelel ennek a célnak, de sajnos a
garázssorral nem tudunk mit kezdeni, nem
kívánják értékesíteni a tulajdonosok. De
annyit már most elmondhatok, hogy bizo-
nyos garázstulajdonosokat fel fogjuk szólí-
tani a környezet rendbetételére, mert - fürdõ
ide, fürdõ oda - elvárhatja a szemben lakó
polgár, aki tisztességesen fizeti az adóját,
hogy olyan látványban részesüljön, mint
minden adófizetõ. Ne az önkormányzat
kaszáltasson, hanem próbáljanak meg vala-
milyen egységes arculatot létrehozni.
Szeretnénk leülni a garázstulajdonosokkal,
és megbeszélni ezt. Ettõl még  nem lesz
európai látványosság soha, de kulturáltab-
ban nézhet ki külsõleg. A fürdõ ide helye-
zése nem lenne rossz a városnak sem, de a
szállodának sem válna hátrányára.

- A Tavasbarlanggal kapcsolatban el kell
mondanom, hogy elkészült a leves és jól el
is sózták. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy
az eddigi információnk szerint nem áll
szándékában az illetékeseknek a barlangot
az önkormányzatnak átadni, hanem azt -
mint kezelõi joggyakorlónak - a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parknak kívánják adni.
Sõt, a legjobb tudomásom szerint még a
hivatalos szerzõdés lejárta elõtti határidõ-
vel. Sok helyre elmentünk, sok helyrõl
kértünk választ, de nem azt kaptuk, amire
szükségünk lett volna. Pontosan a szaktár-
cától kaptuk azt a véleményt, hogy a csó-
nakozható Tavasbarlang nem turisztikai
látványosság. Elnézést kérek. Tudjuk azt,
hogy nemzeti kincs az, ami a föld alatt van,
de mi lenne, ha nem nyitnák ki az István-
barlangot, a Baradla-barlangot, a Budapes-
ten lévõ Szemlõhegyi-barlangot, vagy a
Tapolcai Tavasbarlangot?! Akkor 10-12
ember látogathatná csak?! Igenis közkin-
csek ezek! Odaadhatnák az önkormányzat-
nak. Tudnánk vele mi is bánni. Ha eddig
lehetett magánkézben, akkor egy önkor-
mányzat kezében miért lett volna rosszabb
körülmények között? Úgy gondolom, hogy
a városnak a város lakóinak -, ha az átadás
nem következik be, amire nem sok remény
van, mert itt vagyunk szeptember közepén
és a szerzõdés október közepén fog lejárni
-, akkor utólag is meg kell tennie azt, amit
elkezdtünk. Azt, hogy akár a legmesszebbig
is elmenve harcolni azért, hogy a Tavas-
barlang üzemeltetési joga - a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park felügyelete mellett -
a város kezébe kerülhessen, mert a barlang
a városé.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

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

Fogadóórák:
Ács János polgármester

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati irodavezetõ:
Lukács Ágnes 510-126

Pénzügyi irodavezetõ: 
Schönherrné Pokó Ildikó 511-161

Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil 511-159

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

Építéshatósági csoportvezetõ:
Ihász József 511-155

Általános Igazgatási irodavezetõ:
Décseyné Raposa Mária 511-153

Hatósági csoportvezetõ:
Szakács Judit 511-151

Okmányirodai csoportvezetõ:
Ughy Jenõné 511-150

Anyakönyvvezetõ: 511-152
Gyámhivatal vezetõ:

Mátyás Endréné 511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési

irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna 511-157

Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila

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

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

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

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

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

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



Közismert tény, hogy a nyári idegenfor-
galmi szezon idején fokozott rendõri
jelenlét szükséges ahhoz, hogy a közbiz-
tonság tartható legyen. A szabálysértések
és bûnelkövetések helyzetérõl beszélget-
tünk riportalanyommal

- Amikor kicsit rossz volt az idõjárás a
Balaton-parton, akkor Tapolca idegenfor-
galma ugrásszerûen megnõtt, de a többi
napokon is jelentõs volt, hiszen egyre több
az idelátogató. A tapasztalatok birtokában
úgy ítélem meg, hogy a városban jó a
közbiztonság. Ezt támasztja alá a Napló
felmérése is, amely 4,3-as átlagot ítélt a
településnek. Ezt az értéket szeretnénk is
tartani. A városban ugyanazok a bûncselek-
mények jellemzõek, mint egyéb helyeken,
illetve a Balaton-parton. Az alkalmankénti
gépkocsi feltörések inkább az Arany János
utcában, de a Malomtó környékén voltak,
illetve néhány napja egy rádió- és mag-
nólopásra szakosodott banda jelezte a létét
azzal, hogy az Y-házaknál három autót is
feltört. Továbbra is gondot jelent az alkal-
mi bolti lopás. Nyáron elfogtunk egy olyan
utazó tolvajt, aki erre szakosodott. 

- Szomorú tény, hogy a köztéri szob-
rainkat és épületeinket is “elérte” a graffi-
ti, a rongálás. 

- Idén nyáron elfogtunk egy olyan csapa-
tot, amely graffitit készített. Számtalan
fényképet találtunk náluk az eddigi mûveik-
rõl, és egy digitális fényképezõgépet is
lefoglaltunk tõlük. Nem tapolcaiak voltak  a
falfirkálók. Szerencsére a helybeliekre nem

jellemzõ. Munkánkat segíti a Malomtó
környékét felügyelõ Szõllõsi Pál, aki a
szívén viseli a tópart sorsát, jelenti a
rongálásokat. Ha a városban megalakulna a
Polgárõrség, az is jelentõs változást hozhat-
na. Különösen az Y-házak-nál és a Dobó-
lakótelepen lenne szükség a jelenlétére. 

- Hamis pénz, illegális pénzváltás. 
- Veszprém megyében, így nálunk is

megjelent a hamis 1000 Ft-os. Ez olyan jó
hamisítvány volt, hogy csak a Nemzeti
Bank tudta kiszûrni. Illegális pénzváltásról
nemigen tudunk. Ez talán a felvilágosító
munkánknak is köszönhetõ, ugyanis
szórólapokat készítettünk, amelyeken fel-
hívtuk a külföldiek figyelmét az alkalmi
pénzváltás veszélyeire is.

- Mennyire jellemzõ a lakásbetörés?
- Érdekes módon nem jellemzõ, de az a

tendencia, hogy azokat a lakásokat keresik
fel, ahol meghalt a tulajdonos és az
örökösök másutt élnek, azaz oda mennek a
betörõk, ahol nincs mozgás. Ezért is kéne
megkérni a szomszédokat arra, hogy figyel-
jenek, és ha gyanús mozgást észlelnek,
jelentsék a rendõrségnek. Az adatszolgál-
tatót természetesen védelem illeti meg.

- Nemrég olvashattuk az országos
médiában, hogy Veszprém- és Fejér
megyében droghálózatot lepleztek le.
Vannak tapolcai szálai ennek?

- Nincsenek. De ez egy érdekes dolog. A
Veszprémben mûködõ drogambulancia
adatai szerint Tapolca is veszélyeztetett
város, de nincs belõle rendõrségi ügy,

mivel õk nem szolgáltatnak adatokat, így
nincs is mit vizsgálnunk. Azt azért tudni
kell, hogy lehetnek fiatal tapolcai drogfo-
gyasztók, de nem biztos, hogy Tapolcán
tartózkodnak. Középiskolákban vagy felsõ-
fokú intézményekben tanulnak, illetve
másutt dolgoznak, de állandó tapolcai
lakosok. Azt is el kell mondanom, hogy
sokat segít a felvilágosításban a DADA-
program. Készséggel megyünk osztály-
fõnöki órákra elõadásokat tartani a fiatalok-
nak. Nagyon jó a kapcsolatunk a gyámügy-
gyel, a szociális munkásokkal. Nem ér-
keznek viszont információk a pedagógu-
soktól. Remélem, hogy azért nem, mert
nincs drogfogyasztás a környezetükben.

- Közeledik a szüret, a szondák ideje.
- Valóban fokozottabb lesz az ellenõrzés.

Azt kérjük, hogy a szüreti társaságban
legyen legalább egy olyan személy, aki nem
iszik, aki vezetheti az autót. A szüret ideje
azonban nemcsak a fokozottabb ellenõrzést
jelenti, de az alkalmi tolvajok száma is
megnõ ilyenkor. Vigyázzanak az
értékeikre! Ne hagyják nyitva az ajtókat, az
autókban ne tartsanak igazolványokat,
bankkártyákat. A nyaralótulajdonosok
figyelmét is szeretném felhívni arra, hogy
jobban vigyázzanak a gyakorlatilag -
novembertõl tavaszig - bezárt nyaralóikban
hagyott tárgyaikra. Szükség van az
egészséges óvatosságra. 

N. Horváth Erzsébet

Talán nincs is olyan tapolcai család,  a-
melynek ne lenne köze a szõlõter-
meléshez. A szüretre való felkészüléshez
kértünk hasznos tanácsokat Kulka
Gábortól, az Országos Borminõsítõ
Intézet Nyugat-dunántúli fõfelügyelõ-
jétõl.

- Az idei év különösen megpróbálja a ter-
melõket és mindenkit, aki a borral
foglalkozik. Május 1-jétõl - az Európai
Unió tagjaként - ránk is vonatkoznak az ott
érvényben lévõ jogszabályok, illetve a
meglévõket ezekhez kellett igazítani. Meg
kellett tanulnunk, hogy az Unióban az van,
amit a betûk írnak.

- Mennyire befolyásolja az idei szüretet
az idõjárás?

- Erõteljesen. Ugyanis az év elején elég
jó volt, viszonylag csapadékos, most vi-
szont a hûvös idõ miatt késik a szüret, a
késõi fajtáknál kevés a mustfok. Az, hogy a
savak magasak, még nem lenne gond,
hiszen az elõzõ években azért "sírtunk",
mert nem volt sav. 

- Mi a helyzet a korai fajtáknál?
- Ott elfogadható a minõség. Szép borok,

kifejlõdött illatanyag jellemzi õket. 
- Az elmúlt hetekben a törköly leadásáról

szóló hírekkel, a beszolgáltatás kötelezett-
ségével volt tele a sajtó. Történt elmozdulás
ez ügyben?

- Igen. Az utolsó pillanatban sikerült az
Unióban azt elérni, hogy a 80 hektoliter
helyett 500 legyen a határ. Ez azt jelenti,
hogy eddig a mennyiségig mindenki maga

helyezheti el a törkölyt, de a vámhatóságnál
be kell jelenteni a felhasználás módját, azaz
azt, hogy trágyaként hasznosítja, vagy le-
párlásra viszi. A söprõvel viszont gond lesz.
Ez veszélyes hulladéknak minõsül, és most
már nem lesz kiönthetõ. 

- Mennyire javítható a mustfok?
- A muston két alkoholfokot javíthatunk.

Ez mustfokra átszámítva azt jelenti, hogy
maximum 4 kg répacukrot használhatunk
hektoliterenként. Ez nagyon lényeges, mert
az OBI a mennyiséget pontosan ki tudja
mutatni a borból. Ha efölött van a javítás,
az már borhamisításnak minõsül. Még egy
új dolog. Azt a bort, amit must korában már
édesítettünk, borként is csak musttal
szabad. Ez is ellenõrizhetõ.

- Milyen bejelentési kötelezettségei van-
nak a szõlõsgazdának?

- Be kell jelentenie a mustjavítást, a
savazást vagy savcsökkentést, a bor éde-
sítését, a melléktermékek megsemmisítését
vagy felhasználását. Ezeket mind doku-
mentálnia kell annak a termelõnek, akinek
egyszerûsített adóraktári engedélye van.
Azokra a szõlõtermelõkre, akik csak 10
hektoliterig állítanak elõ bort, azokra ezek
nem vonatkoznak. Végezetül, ha bárkinek
kérdése van - akár a fentiekkel, vagy egyéb
szõlõtermesztéssel kapcsolatban - meg-
kereshetnek telefonon. Szívesen segítek, és
válaszolok minden kérdésre. 

A telefonszámom: 06-30/932-9244.

N. Horváth Erzsébet
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Párbajtõrözõ büszkeségeink

Hírek röviden

Többéves hagyomány, hogy szüreti fel-
vonulás köszönti a szõlõmûvelõket Tapol-
ca-Diszelben is. 

A tarka forgatagot az ajkai fúvószenekar
és a mazsorett csoport vezette, ezt a szõlõha-
rang és a népviseletbe öltözött ifjú pár
lovashintója követte. Felvonultak huszárok,
táncosok és népdalénekesek is. A madár-
ijesztõ, a minden fajta finomsággal és
díszítéssel felszerelt tricikli, a diszeli utcát
"takarító" utcaseprõ, a hastáncosok is elis-
merést arattak. 

A közönség soraiból a produkciókat
pogácsával és jófajta borokkal jutalmazták,
de természetesen a "válasz" sem maradt el. A

felvonulók sem jöttek üres kézzel. Fogyott a
bor, növekedett a hangulat. 

A Kultúrház elõtti téren gazdag és színes
mûsorok váltották egymást ezen a délutánon.
Fellépett a Tûzrózsák-együttes, a Csobánc
Asszonykórus, Lehoczki Judit pedig operett-
dalokat énekelt. A monostorapáti fiatalok és
a kanizsaiak a táncukkal arattak sikert.

Azok, akik nemcsak a szemnek, de a száj-
nak is kerestek "látnivalót", nem csalódtak.
A hatalmas gulyáságyukban fõtt, ízletes
babgulyásból jutott mindenkinek. Az estet
szüreti bál zárta, bevétele a helyi sportkört
támogatja. 

Borünnep a Csobánc lábánál

Szüret elõtti helyzetkép
Kulka Gábor a szõlõsgazdák kötelezettségeirõl, az uniós feltételekrõl

A közbiztonság nyári tapasztalatai
Dr. Scher József rendõrkapitány jónak ítéli a város közbiztonságát

A sportcsillagokat köszöntõ rendezvényt  a
közösen elénekelt Himnusz hangjai nyitot-
ták, eközben a Bárdos Lajos Általános
Iskola magyar trikolor színeibe öltözött
diákjai  élõképet adtak elõ. 

Reményik Sándor Tündérfok címû versét
hallgathatták a jelenlévõk Balogh Zsófia
tolmácsolásában. Ezután ismét a Bárdos
iskolásoké volt a fõszerep; olimpiai jelkép-
gyakorlatot mutattak be, majd az ötkarikás
játékok sportágaiból adtak ízelítõt - a közön-
ség nem kis  megelégedésére -, amelyet
Hanczmann László testnevelõ tanított be.

A látványos mûsor után Ács János pol-
gármester Fodor Renáta eredményeit méltat-
ta, majd  emléklapot adott át a Balaton  lsover
Vívóklub kíválóságának.

A következõ néhány percben Boczkó
Gábornak, az athéni nyári olimpián csapat-

ban ezüstérmet  szerzett párbajtõrözõnek a
döntõig vezetõ összecsapásaiból láthattak
rövidfilmet a megjelentek.  A kezdeti sikereit
még a tapolcai Bauxit színeiben elérõ, ám hét
esztendeje már a budapesti  Honvéd LNX-
ben versenyzõ sportember szintén emlék-
lapot vehetett át városunk vezetõjétõl,  aki
ezután virágcsokorral kedveskedett Borosné
Eitner Kingának, kiemelve a mester jelentõs
szerepét a két sportcsillag eddigi pályafutásá-
nak alakulásában - Boczkó Gábornak neve-
lõedzõje volt, míg Fodor Renáta edzéseit
jelenleg is õ irányítja.

Dr. Nádori László professzor beszédében
kitért a sport valódi üzenetére, idézve a
világhírû, egykori olimpiai bajnok olasz
vivót: - Ne a dobogót nézzétek... az arany
érmet, amikor  átadják, hanem a hozzá vezetõ
utat. Dancs István

Sokrétû urbanisztikai felada-
tok
A IX. Országos Fõépítészeti Konferen-
ciának Sümeg adott otthont szeptember
8-10. között. 

A tanácskozáson résztvevõ fõépítészek
azt a célt tûzték ki maguk elé, hogy az
elmúlt idõszakban szétzilált közösségi
fórumoknak olyan újjávarázsolt teret
teremtsenek, amelyek képesek lesznek
megbízható hátteréül szolgálni a
közösséget építeni akaró polgároknak. Ezt
pedig nem mással, mint a  belsõ
közterületek presztízsnövekedésével, az
értékes városközpontok rekonstrukciójával
érhetik csak el. A sümegi szakmai mûhely-
munka ehhez nyújtott segítséget az ország
különbözõ pontjairól érkezett fõépíté-
szeknek. 

A névadó emlékére
Szeptember 21-én a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola tanárai-tanulói meg-
koszorúzták névadójuk, Széchenyi
István mellszobrát.

Egy tanuló részletet olvasott fel
Széchenyi Ferenctõl, a fiához, Istvánhoz írt
levelébõl. Az ünnepi koszorúzáson jelen
volt Horváthné Szalay Gyöngyi alpol-
gármester is.

Bõvülõ kapcsolatok
Tapolca és Pozsony Ruzinov kerülete
már régóta tart fenn és ápol kapcsolatot
egymással. 

Ennek a hivatalossá tételét készítette elõ
az az Ács János polgármester vezette
küldöttség, amely szeptember 25-én a
szlovák fõvárosban járt. A testvérvárosi
kapcsolatról készülõ megállapodás aláírá-
sára még ebben az évben sor kerül.



eMagyarország Pont

2004. július 1-jétõl a Városi Könyv-
tár és Múzeum egyedüliként a város-
ban eMagyarország  pontként is kí-
nálja szolgáltatásait. 

Az IHM által kiírt pályázaton 4 db
nagy teljesítményû,  nyomtatóval ellá-
tott számítógépet nyert a könyvtár.

Így a két részlegben már összesen 8
db számítógép áll a látogatók ren-
delkezésére szinte  ingyen, hiszen az
Internetezés díja óránként csak 100,-Ft.

Papp Zoltán - több mint húsz éve - egyik
alakítója a város arculatának. Egy éve fõ-
építészként teszi ezt. Tapolca eredményeire
Õ is büszke.
- Tapolca elért egy szintet. Hild János-díjat

kapott. Ez a kimondottan szakmai díj annak az
évtizedek óta tartó alapvetõ célkitûzésnek is az
elismerése, amelyet az 1978-as Rendezési
Terv megfogalmazott, és mára már a város
megvalósított. A díj azonban nemcsak város-
rendezésrõl és harmonizációról szól, de arról
is, hogy ez a város egy lakható, kedves,
érzelemmel töltött település, amelyre büszke
lehet a lokálpatrióta.
- Mit tehet a fõépítész azért, hogy ez így is
maradjon?
- - A fõépítész feladata, hogy a Rendezési
Tervet elfogadtassa, és - mint egy mozaik-

képbe - összeillessze az egyes elemeket. Az
összhang együttes kezelése mellett õ az élõ
lelkiismeret is, neki kell megmondania, hogy
mi az, ami kirívó, mi az, ami beleillik a képbe. 
- Milyen feladatköre van a fõépítésznek?
- Elsõrendû és legfontosabb feladata, hogy
szakértõje legyen a polgármesternek, és így az
Önkormányzatnak minden fejlesztési, város-
rendezési kérdésben, minden esztétikai har-
mónia képzésben. Nem mondom, hogy min-
den esetben úgy történnek a dolgok, ahogy én
mondom, de nyilván kompromisszumokat is
kell kötni, mert más szempontok is vannak,
nemcsak a fõépítészé. Nagyon fontos, hétköz-
napi munka, hogy minden építkezésnél ellássa
a szûrõ szerepét, hogy a harmónia, a város ter-
mészetes testének organikus fejlõdése érvé-
nyesüljön. 
- Elégedett az iránnyal?
- Igen. De rengeteg a feladat. Ilyen a Bauxit-
étterem és a Legényszálló nívótlan épületének
a beillesztése a városképbe, de fontos lenne a
Deák Ferenc utca 6. szám alatti “lábasháznál”

lévõ diszharmónia megszüntetése is.
- Megváltozik-e a Belvárosi Irodaház hom-
lokzata?
- Komoly vágyam, hogy rendbehozzuk. Itt
valamikor a város identitását is sértõ cse-
lekedet történt. A Harangozóház lebontásra
került, és a helyére ez a modernnek mondott,
mesterséges környezetet teremtõ épület került.
Ez ma már történelem, de azt is el kell mon-
dani, hogy építészetileg tévedés volt.
Feladatunk, hogy a homlokzatképzést
emberivé, emberségesebbé tegyük. Ennek a
kisvárosnak van egy vakolt architektúrája, egy
általánosan elfogadott környezete, és ebben
semmiképpen nem illik az alumínium hom-
lokzat. Ennek a relatíve középmagas épület-
nek a "leereszkedése" is feladat. Ezt
segítõkkel: magastetõs átépítésekkel, nyílás-

záró rendszerek finomításával, anyaghasz-
nálattal meg lehet oldani. Van már elkép-
zelésünk. Egy pályázati kiírásra most készít-
jük ennek a mûszaki alapját. 
- Mi lesz a városközpont lapostetõs épületei-
nek a további sorsa?
- Nagyon fontosnak érzem - és a szociálpoliti-
ka szempontjából is jónak tartom -, hogy a
lapostetejû épületek magastetõs lezárására
törekedik a város. Nemcsak a beázás ellen
lenne ez megoldás, de segítené a fiatalok
lakáshoz jutását is.
- Lesz megoldás a Városi Könyvtár épületére
is?
- Ez már eldöntött kérdés. A Rendezési Terv
szerint oda magastetõt terveztünk. Most
foglalkozunk azzal, hogy ezt a nagyon erõsen
szociálépületet emberibbé alakítsuk át, hiszen
a könyvtári funkció egészen más homlokzati
megoldást igényel. A jóval kisebb ablakok
elhelyezése mellett megnõhet a belsõ tér,
újabb tereket lehetne kialakítani. Sõt, egy iro-
dalmi kávéház is helyet kaphatna benne. NHE

4   2004. szeptember Új Tapolcai Újság

KRÓNIKA

A hónap kérdése

Mit szól Ön ahhoz, hogy új helyen van
a használtcikk-piac?

- Maximálisan támogatom, mert
kritikán aluli volt a piac utáni
látvány. Akinek használt áru
kell, kilátogat az új helyre is -,
amelynek hátránya, hogy nincs
leaszfaltozva, így nagyobb a
balesetveszély -, akinek más
egyéb, a Bajcsy-Zsilinszky utcai
piacot veszi célba a jövõben is. 

KÉRDÉSEK TERE

- Nem értek egyet vele. A vásár-
lóközönség e döntés által meg lett
osztva. Ez nem túl sikeres a
kereskedõk bevétele, de az Önkor-
mányzat számára sem. A törvény
erejével lehetett volna fegyelmezni
ott. A probléma megoldásában -
segítõ szándékkal - igyekeztek
volna részt venni a vállalkozók is.

- Jó döntésnek tartom. A Batsányi
János utcai piacon csak a hasz-
náltcikk árusok vannak tágasabb
helyen, kulturáltabb körülmények
között. Parkolási szempontból is
fellélegezhet a város. Egyszer már
én is megtekintettem a régi áru-
sokat az új helyükön.

Hegyi Gyula Nagy Károly Kondor Csabáné

(DI)

Mádl Ferenc köztársasági elnök 2004. július
1-jétõl Badacsonytomajt várossá nyilvání-
totta. Szeptember 11-én Ács János, Tapolca
polgármestere a környezõ települések nevé-
ben köszöntötte a település polgárait. 

"Álljatok ki az utakra és nézzetek szét.
Kérdezõsködjetek az õsi ösvények után, melyik
a jó út, és azon járjatok."

Kedves Ünneplõk!
Úgy érzem, itt Badacsonytomajon meg-

találták ezt a jó és helyes utat. 
Ünnepelni, egy új várost avatni jöttünk

össze. Ez a mai esemény csak úgy válhatott
valósággá, hogy a település vezetõi és lakói
egyaránt közös akarattal voltak.

Várossá válni igenis rangot jelent. Ezt a ran-
got pedig kitartó munkával, közös akarattal és
céllal most sikerült valóra váltani. 

Merte és tudta a település a mércét maga-
sabbra állítani, azért, hogy ezt a gyönyörû fek-
vésû, páratlan adottságokkal rendelkezõ falut a
saját elképzelése szerint emelje egyre feljebb.
Egy települést nem csupán a lélekszáma teheti
naggyá, hanem az ott élõk méltósága, szeretete,
összefogása és közös munkája.

A várossá válással természetesen megnõ a
feladat és felelõsség egyaránt. Mi tudjuk, hogy
ezt itt, Badacsonytomajon meg fogják oldani.

Kívánom a város vezetõinek, hogy legyen
kitartó türelmük, a város lakosságának pedig
megértése a kitûzött célok megvalósításához.
Mindenkor érezhessék az itt élõk és az ideláto-
gatók, hogy lehet és jó itt lakni, és ide vissza-
járni.

Õrizzék, ahogy eddig is, tisztelve múltjukat,
kísérje siker jelenüket és jövõjüket. Fogadják
meg a költõ gondolatait: "Számonkér a táj, mit
tettél te hozzá, hogy szebb legyen." Ide kell hoz-
nunk a nagyvilágot, ide kell hoznunk mindent,
ami szép, ami jó, ami nemes és, amit érdemes.

Külön megtiszteltetés és öröm számomra,
hogy én köszönthetem a környékbeli telepü-
lések nevében az új várost, Badacsonytomajt.
Talán kicsit önzõ módon ezt köszönöm is,
hiszen közel egy évtizedig magam is itt dolgoz-
tam.

Befejezésül engedjék meg,  hogy a Zsoltárok
könyvébõl vett idézettel kívánjak Badacsony-
tomaj város vezetõinek, valamennyi polgárának
eredményes, sikerekben gazdag, szép jövõt.

"Ha az úr nem építi a házat, hiába dolgoznak
azon annak építõi. // Hiába néktek korán kel-
netek késõn feküdnötök, fáradsággal szerzett
kenyeret ennetek! // Ha az Úr nem õrzi a várost,
hiába õrzi az õrizõ."

Így legyen!

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Almási László és Almási Andrea gyermeke: Dániel
Fekete Csaba és Tar Annamária gyermeke: Réka
Kovács Antal és Bodó Szilvia gyermeke: Martin
Peresztegi Norbert és Varga Katalin gyermeke: Botond
Sámuel László és Széll Gabriella gyermeke: Karina
Szabó Dániel és Gyimóti Krisztina gyermekei: Dzsenifer és Patrik
Szûcs Róbert és Szarka Szilvia gyermeke: Boglárka
Takács Norbert és Rozsos Krisztina gyermeke: Jella

Gratulálunk!

Bogár József Csaba és Erdei Beáta
Czeiner Balázs és Krakker Zsuzsanna
Csipszer Miklós Richárd és Polánszki

Krisztina
Harangozó Zsolt és Németh Katalin

Kisfaludy László és Walcz Anikó Mária
Orbán Péter és Hegyi Noémi

Süle Tamás Károly és Gyönge Anita
Szabados Zsolt és Illés Tünde

Szabó Csaba László és Ferencz Anita
Varga Zsolt és Gelencsér Viktória

Zöld István László és Dr. Nagy Viktória
Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:

A fõépítész a város élõ lelkiismerete A települések nevében

Fotó: N. Horváth
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- A természetben minden szép. Az öreg
ember és a fiatal ember, a szenvedés és az
öröm is. Van bája a hervadó virágnak és
alig kipattant bimbónak is - idézte
Rodinnak az egyetemes szépségrõl vallott
nézetét Vass Lajos, a NKÖM politikai
államtitkára Marton László Négy évszak
címû szobrának avatóünnepségén.

- Ez az egyetemes szépség van jelen a
kivételes tehetségû szobrászmûvész alkotá-
saiban is - mondta. - A lüktetõ élet, amely
nem ismer kort, divatot és országhatárokat. 

Majd beszéde további részében az
államtitkár az elmúlt több mint hat évtized
munkásságát méltatva arra hívta fel a jelen-
lévõk figyelmét, hogy Marton László
nemzeti kincsünk. - Ízig-vérig magyar,
mégis egyetemes mûvész, szeretetreméltó
ember, férj és apa, aki évtizedek óta viszi

jóhírünket a világba.  Az ország városaiban
közel másfélszáz köztéri szobrát láthatjuk.
Szinte minden nagy magyart megformált:
Kölcseytõl Kodályig, József Attilától
Sinkovics Imréig. 

Világhírû Kis királylánya százezreket
bûvöl el Tapolcától Tokióig. Három szobra
Károlynak, a brit trónörökösnek a gyûjte-
ményében van, de Õt is megmintázta már. -
Örülök, hogy Tapolca is büszke a szülött-
jére - hangsúlyozta Vass Lajos -, a város
vezetésének is fontos, hogy méltó helyen
mutassa meg a Marton-életmûvet az itt
élõknek és az idelátogatóknak. Az idõ csak
azt menti meg, aminek vonzereje van - írta
Ars Poétikájában Marton László. Az Õ  szo-
brai fennmaradnak, mert a tehetség vonz-
erejét érzi az, aki elhalad mellettük. 

Végezetül arra emlékeztette a jelen-

lévõket az avatóbeszédet mondó, hogy
szeptember 21-e jeles nap több szempont-
ból is. Ezen a napon született Széchenyi
István, ez a nap a magyar dráma napja és
ezen a napon köszönt be az õsz. 

- Úgy tûnik, az õsz szépen köszöntött be
Tapolcára is - zárta gondolatait az állam-
titkár. 

Németh István Péter az Álomi sereg-
számla Marton László szobrairól szóló írá-
sának felolvasásával köszöntötte az alkotót. 

Elõadása nyomán nemcsak a Pásztorfiú
és a Kis királylány elevenedett meg, de
mind-mind az a csoda is, amely annak a
mûvésznek a mûtermébõl került ki, aki
soha nem akart más lenni, mint szobrász. 

A sors is erre predesztinálta.                     
NHE

Anettka tévémûsorába pillantottam be
egyik este.

A mûsorvezetõ hármas egyik tagja hety-
kén provokálja a nézõket. A boldogsághoz
csak pénz kell, pénzen mindent meg lehet
venni - mondja karcosan. 

Telefonálnak is, hol így, hol úgy, de a
legtöbb telefonáló azt bizonygatja, hogy
igazi erõnk nem az életben elfoglalt pozí-
ciónkból, vaskos bankszámlánkból vagy
elismerést keltõ karrierünkbõl származik. A
hölgy tele sminkkel, hosszú fülönfüggõkkel
ingatja fejét. Én is õt hallván. Mert a leg-
nagyobb badarságokat is ki lehet már mon-
dani. Sõt, ma azt lehet a legjobban, mert
érdekes módon arra kinyílik fülünk.

Pedig mindenki tudja, hogy, az igazi
boldogság a jó birtoklása az elvesztés
félelme nélkül. 

Szépség, hatalom, tekintély, pénz,
szerelem, család, de te magad is csak ideig
- óráig létezik itt, s mindent elvesztünk. Az
ide fordított erõ is elmúlik.

Akkor hogyan szerezhetünk folytonosan

megújuló, valódi erõt, amit átvihetünk a
túlsó partra? Erõnk teremtett ajándék és
mélyen bensõnkben rejtezik. Ahogy a mag-
ból virág lesz, a Nap átszeli az eget, úgy
mûködik ez az erõ. Ez belülrõl támogat
bennünket. Ha a jelenben élve, a jelenre
összpontosítva pillanatnyi életfeladatodat
teszed, akkor a veled született adomány
fejlõdik és a belsõ erõ építõen segít. Ha
elveszíted, kötelességed visszaszerezni.
Akkor mondasz le errõl az erõrõl, ha túlzot-
tan foglalkoztatnak magad elképzelései és
mások véleményei, mert máshová helyezed
erõd súlypontját.

És idõrõl idõre mindenki számára ki kell
jelölnöd a határokat, mert életed olyan,
mint a földbirtok: "Ne, ezt ne tedd! Nem ha-
gyom, hogy keresztül gyalogolj rajtam!"
Máskülönben azoknak adod erõdet, akik
szándékosan vagy akaratlanul elszívják azt.
Pedig erõd csak arra kaptad, hogy ajándék-
ba kapott életedet éld és éltess. Semmi
másra.

Kiss

Könyvtári találkozások
Havi rendszerességgel, hétfõi napokon folytatja nagy sikerû rendezvénysorozatát a
Városi Könyvtár. 

Olvasáshoz, irodalomhoz kapcsolódó rendezvényeinek várható vendégei: Tomanek
Gábor  színész, Kobzos Kis Tamás, Béke Csaba lantmûvész, Boldizsár Ildikó olvasás-
és mesekutató,  Faggyas László és Sipos Bea elõadómûvészek. 

A rendezvényeket a benyújtott pályázatok alapján Tapolca Város Önkormányzata és
a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány  támogatja.

Marton László nemzeti kincsünk 

A Nemzetközi Zenei Találkozó a Rákóczi-
induló jól ismert dallamaival kezdõdött a
Batsányi János Mûvelõdési Központban.

Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Köz-
gyûlés elnöke ünnepi köszöntõjében
kiemelte, hogy nemzetünk történelmében
egy tragikus, ugyanakkor mégis szép, mé-
lyen a magyar lelkekbe ivódó eseményre, a
Rákóczi-szabadságharcra való emlékezés
hozta össze erre a határokon átívelõ zenei
találkozóra a megjelenteket.

Balatonfüred Város Fúvószenekara nyi-
totta a sort, majd a szlovákiai Nagymegyer-
bõl érkezett Bárdos Lajos Vegyeskar pro-

dukciójának tapsolhattak az egybegyûltek.
A Batsányi Táncegyüttes két produkciója
között kapott helyet a szombathelyi Haladás
Férfikórus és helyi zenei életünk üde szín-
foltja, a Batsányi Kórus is.

A Halászi Vegyeskar dalcsokrát a Tapol-
cai Kamarakórus fantasztikus elõadása kö-
vette. A Török Attiláné vezette zenei formá-
ció vastaps közepette vonult le a színpadról.

Romániából érkezett a rendezvény utolsó
fellépõje, a Bodzafordulói Vegyeskar. 

A találkozó zárásaként Zentai Gábor
igazgató úr oklevelet és emléktárgyat adott
át a meghívottaknak.              Dancs István

Idõutazás a zene szárnyán

Ébren álmodom
Tóth Vera, a Megasztár gyõztese szep-
tember 6-án - a Déli-pályaudvaron egy
vasúti kocsiban - mutatta be a sajtó kép-
viselõinek az Ébren álmodom címû
albumát.

A stílszerû bemutató helyszíne azokat az
órákat idézte meg, amelyeket a fiatal éne-
kesnõ a Tapolca-Budapest útvonalon töltött
akkor, amikor a verseny fordulóira utazott.

Az új dalokkal elõször december végén,
a Demjén Ferenc koncerten lép a közönség
elé, majd a Sportarénában megtartott bemu-
tató után országos turnéra indul a tapolcai
leány. És, hogy Verának ne kelljen vonattal
utaznia, egy Vokswagen Bora típusú autót
kapott egy cégtõl használatra.

Sajátos fogalmazvánnyal találkozhattak
a lap olvasói Sáry Gyula bátyánk tol-
lából. Talán elgondolkodott volna és
filozofikusabb írásra ragadtatta volna
magát, ha elolvasta volna az alább
következõ pár sort, kiállításunk több
ezer példányban létezõ ismertetõinek
egyikén. Lássuk csak!  

DIZÁJN CENTER 
"Ha jól kérdezünk, a tárgyak válaszol-

nak. Mesélnek félelmetes tempóban tré-
ningnadrágosodó korunkról, s ezáltal ró-
lunk, e "szép új világ" "üzemeltetõirõl" is". 

/Fábry Sándor/
A Látványtár kísérletet tesz, hogy a

"Dizájn Center"-t  kiállításként mutassa be
- ezzel átmenetileg   "megfosztva" fõ gyá-
molítójától Fábry Sándortól, aki a téma
legértõbb, s egyben legszellemesebb ma-
gyarázója, varázslatos élõszóbeli interp-
retátora - hogy a Látványtár  "levegõjé-
ben megfürösztve", saját darabjaival kie-
gészítve, "mégolyanabbá" tegye, még
problematikusabbá, talányosabbá is egy-
ben, ugyanakkor meglepõ módon, mintegy
"hazavezesse" azt.

Nyugalom! A Halhatatlan Giccs él!!" 
/Vörösváry Ákos /

MINDEN MÚLANDÓ
"…évtizedek óta becsülöm, figyelem,

szeretem és félem az elmúlás, a "minden
múlandó" jegyeit. Akár az emberen talál-
kozom velük, akár a tárgyak múlan-
dóságában gyönyörködöm, akár a gondo-
lat ereje - omnia vanita! - ringat el fájón és
jólesõn…  valahogy úgy van szükségem a
romosodó, pusztuló tárgyak folytonos je-
lenlétére, amiként a régi tengerjáróknak a
csillagos égre: az "oda-" és a "ha-
zatalálást" segíti… 

Ezen a kiállításon nem a képzõmûvé-
szeté a fõszerep. A pusztulás, az elmúlás
drámáját, fõként tárgyak, a drámaian
elpusztult, illetve pusztuló tárgyak de-
monstrálják. E megkerülhetetlen téma
szépségének kibontásához, illusztráláshoz
fölhasználunk sok szöveget, prózát és vers-
részletet is. 

Két darab szerepel csupán a kiállításon,
amely címében kérdõjelet hord a mondat
végén. (Két jó barát, sugalmazó munkája
mind a kettõ.)

Szerepel továbbá a kiállításon néhány
"tárgy", amelyek kérdõjelek nélkül kérdõ-
jelezik meg a cím tömör állítását." 

/Vörösváry Ákos/

Azt éppen csak megemlítem, hogy a
szerzõ meggondolatlanul, mondhatnám
éretlenül sértegeti és becsüli le a - Káli-
medencébe? - "betelepült liberális töme-
geket" (sic!).

Az egyetlen fájdalom, amit a szerzõ
"kritikája" okozott nekem, hogy nyilván-
valóan nem tudta, mirõl is ír. 

Nem lát, vagy ha lát, nem érti, amit lát.
Úgy ítészkedik mégis, mintha kiállításaink
minden rétegét ismerné, értené, holott,
mint mondottam, sorai az ellenkezõjérõl
árulkodnak. Nézõpukkasztásnak tartja a
Látványtár valóban valódi új látásmódot
propagáló munkáját.

Sáry Gyula bátyánk emlékeztet engem
azokra az elszánt ítészekre, akik a XIX.sz.
utolsó harmadában a valódi újat hozó imp-
resszionistákat  paradicsommal dobálták
meg, mint az akadémikus mûvészet rendít-
hetetlen védelmezõi. (A példák sora szinte
vég nélkül folytatható.)

Bizonyára emlékszik a Tisztelt Olvasó,
hogy 2003-2004 telén Budapesten is
"fölfedezték"  Monet és barátai címmel a
korszakot - dédszüleink korát! 

Vörösváry Ákos

A Látványtár  és  Dr. Sáry Gyula

Füveskönyvem lapjai 7. 
Az erõ leckéje

Meghívó
Tapolca Városi Nyugdíjasok Érdek-
képviselete szeretettel hívja és várja
Tapolca és térség nyugdíjasait az
Idõsek Világnapja megünneplésére.

Október 14-én 14.45-kor Ács János
polgármester úr köszöntõje után Tarnai
Kiss László és Máté Otília elõadó
mûvészek vidám extrád mûsorral
köszöntik a jelenlévõket. 

Tapolca Városi Nyugdíjasok Érdekképvi-
selete értesíti a tagjait, hogy autóbuszbér-
let-árusítás október 5-én 9-12-ig. A Dobó-
lakótelepen 14-16 óráig.



Amnesztiahónap
A Városi Könyvtár és Múzeum amnesz-

tiahónapot hirdet olvasói számára. Azon
olvasóink  esetében, akik a kikölcsönzött
dokumentumokat a kölcsönzési határidõ
lejárta után sem  juttatták vissza
könyvtárunknak, eltekintünk a késedelmi
díj felszámolásától.

Az amnesztiahónap szeptember 1-jétõl
szeptember 30-ig tart.

Kérjük, hogy a dokumentumok minél
szélesebb hozzáférhetõsége érdekében
szíveskedjenek  azokat mielõbb visszajut-
tatni könyvtárunknak.

Megújult környezet
Az NKA Könyvtári Szakmai Kollé-
giumánál benyújtott sikeres pályázat, illetve
az  Önkormányzat által biztosított önrész
lehetõvé tette a Városi Könyvtár felnõtt
olvasószolgálatban új olvasói és  dolgozói
székek vásárlását, a fotelok újrahúzását, a
gyermekkönyvtári részlegben a székek
újrafestését, a feliratok cseréjét. A nyári kar-
bantartás során az elsõ emeleten az elavult
világítótestek helyére új, energiatakarékos
armatúrák kerültek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a felújítás-
ban részt vevõ valamennyi vállalkozó
gyors,  szakszerû, pontos munkáját és
emberi hozzáállását.

Pályázatok
A Városi Könyvtár és Múzeum

Gyermekrészlege alábbi az pályázatokat
hirdeti.

I. "Manók a könyvtárban" címmel
meseíró pályázat.

Pályázni a következõ korcsoportokban
lehet: 8-10 éves; 10-12 éves; 12-14 éves;
felnõtt. A pályázat jeligés, ezért kérjük,
hogy a pályázó nevét, címét, telefonszámát
egy külön, zárt, a jeligével ellátott boríték-
ban mellékelj e a pályázathoz. Egy személy
legfeljebb 1 jeligés pályázatot nyújthat be.

Egy jelige tartalmazhat: Egy mesét,
legfeljebb 3 gépelt oldal terjedelemben.
(A/4, 12 betûméret, 1,5 sorköz). 

Leadási határidõ: 2004. november 15.
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2004. de-
cember 6.

II. Játékos irodalmi vetélkedõ A
bánatos királylány kútja címmel Kányádi
Sándor verseibõl, meséibõl és verses
meséibõl.

3-4. osztályosok nevezhetnek korosztá-
lyonként és iskolánként egy-egy háromfõs
csapattal. Jelentkezési határidõ: 2004.
október 15. A vetélkedõ várható idõpont-
ja: 2004. november 15. Értékelés: korcso-
portonként Felkészítõ foglalkozások a
könyvtárban: 2004. október 19., október
26., november 2., november 9.

Jelentkezés és bõvebb felvilágosítás:
Kedd-péntek: 10-18 és szombat: 9-13 óráig
a könyvtár gyermekrészlegében. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1.

A Városi Könyvtár nyitva tartása
2004. szeptember 11-tõl szolgáltatá-

sainkat ismét igénybe veheti szombati
napokon is 9-13  óráig!

Minden kedves régi és új Olvasónkat
szeretettel várjuk!

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

13 14 15

16 17 18

19 20 20 24 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58

59 60 61 56 62 63 64

65 66 67 68 69

70 70

Szólj, síp, szólj!…
Új tanévet kezdtünk. Értékszerzõ kegyelmi idõ! - rendszerezett, beosztott ismeretszerzés

ideje. A gépi tájékoztatás korában sem fölösleges az iskola. Mi az a többlet, amit a gép
adta ismeretek passzív befogadásán túl ad az iskola? Az "alany" aktivitása. Mindennapi
áldozat; a test és szellem állandó tréningje: fölkelés - utazás - alkalmazkodás -
együttmûködés - önálló feladatok - számonkérés. Így szerez a tanuló nemcsak ismereteket,
hanem mûveltséget. A siker ára a munka. De a kudarc is fontos nevelõ eszköz: alázatra,
önvizsgálatra - jobbításra, az újrakezdéshez szükséges akaraterõ edzésére alkalmas
keserû pirula. Kudarc nélkül a sikert sem tudjuk igazán értékelni. Mindnyájunkon múlik,
hogy a mai iskola is Alma Mater legyen: tanító, nevelõ, tápláló anya.

Dr. G. T. G.
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Még a város egy kis részének is megvan a
saját történelme. Errõl írtam a Pelion
szálloda átadása után, mely a hajdani
Rejcsó területén létesült.

A közelmúltban avattuk a Trianoni
Emlékmûvet, s elgondolkodtam, mi volt,
lehetett e terület sorsa, amit gyerekkorom-
ban mint Vásárteret ismertem meg.

Elsõ emlékeim még abból a korból
valók, amikor még a korona volt a fizetési
eszköz. A vásárokon legtöbbet egy olyan
sátor elõtt bámészkodtam, ahol
gyerekeknek való apró dolgokat árusítottak.
Néhány apróságból - ceruza, toll, írka,
penkala stb. - kis csomag volt összeállítva,
melyet a vásáros énekelve így kínált:
Három ezer korona, amelyiket válassza,
háromért, nem ötért, pedig sokkal többet ér,
három ezer korona. Aztán jött a pengõ és
változott a szöveg, de a dallam - még ma is
tudom - nem változott: Huszonnégyért
darabját, amelyiket válasszák… Ugyanis
ezer korona ért nyolc fillért. Természetesen
a Nemes bábos sátránál is ácsorogtam, ahol
mindenféle bábfigurát, mézes puszedlit,

márcot lehetett venni.
Évente négyszer volt vásár. Ilyenkor

bejöttek a közeli falvakból ruhát, lábbelit,
szövetet, edényt, szitát, kefét stb. venni.
Ilyenkor találkoztak a távolabbra került
rokonok, ismerõsök.

Hetipiaci napokon, kedden és pénteken a
fõtéri piac mellett, itt a Vásártér déli részén
árultak szekerekrõl ágfát, ölfát, malacot,
disznót, gabonát, kukoricát, répát, bur-
gonyát. Akinek nem volt földje, nem ter-
melt gabonát, itt megvehette a néhány
hónapra elégséges rozsot, búzát és mindjárt
át is rakták a várakozó molnár kocsijára.
Megbeszélték, hogy milyen lisztet kíván-
nak õröltetni. Egy hét múlva házhoz szállí-
totta a molnár a kért lisztet. Ezt nevezték
csuvározásnak.

A Vásártér lenyúlott egészen a mai Ady
Endre utcáig. A déli részén volt egy kút,
mely a XIX. században még gémes, az én
gyerekkoromban már kerekes volt. A Bem
apó utca elején volt a mázsaház.

(Folytatás a következõ lapszámban.)
Tóth József

Könyvajánló
Sikos László 'Szerver oldali webpro-

gramozás' címû, második könyve azoknak
szól, akik ismerik a JavaScript kliens
oldalát és távoli adatbázisokat szeretnének
elérni, e-mail-t akarnak küldeni scriptbõl
vagy Java kódokkal kívánnak kommunikál-
ni. A könyv bemutatja a Netscape
Enterprise Server (iPlanet Web Server,
Enterprise Edition) és a Microsoft IIS ASP
motor fõbb vonásait is. Megtudhatjuk
továbbá, hogyan érhetünk el scriptbõl CGI
változókat. Az adatbázisos szakemberek
megtanulhatják tetszõleges SQL utasítások
futtatását JavaScriptbõl. A téma megértését
a Szerzõnél elmaradhatatlan Kisszótár és
Példatár könnyíti. A könyv példái a
http://htmlinfo.polyhistor.hu/sikos/Sikos.ht
m oldalról tölthetõk le. Akiket más webes
technológiák is érdekelnek, azoknak jó hír,
hogy a Szerzõ most készülõ, harmadik
könyvének témája az XHTML.

Németh István Péter

A Városi Mûvelõdési Központ amatõr
színjátszócsoport indításához keres tagokat
és vezetõt.

Jelentkezni lehet: szeptember 25-tõl
október 15-ig, személyesen a Városi
Mûvelõdési Központban (Kisfaludy 2-6.)
telefon 411-323

Angol klub
Minden korosztálynak, kezdõtõl haladó

szintig. Beiratkozás: szeptember 22. szerda
16:00 - 18:00

Helye: Városi Mûvelõdési Központ
Oktató: Németh Mária
Tagdíj: 1000 Ft / hónap

Mûvészeti torna és jazzbalett klub
5 - 11 éves gyermekeknek
Beiratkozás: szeptember 29. szerda

16: 00 - 18: 00
Helye: Városi Mûvelõdési Központ
Oktató. Némethné Szalma Kitti
Tagdíj: 2000 Ft / hónap

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes:
1. Gyilkosgalóca, sátántinóru, nagy döggom-
ba is ez.
10. Hivatal, németül.
13. A tetõnek a falhoz csatlakozó pereme.
14. Nagyon óhajt.
15. K-val az elején gyermekital.
16. Egyfajta gyümölccsel betelepített
terület.
19. Az élet …., a vidámság.
20. Neves költõnk.
21. Mázol.
22. Szintén ne.
23. Nagy edény, kondér.
24. Magyar eredetû hazárdjátékok, a XIX. sz-
ban volt nagy divat.
27. Teszem.
29. Egyfajta zenekar irányítója.
32. Ide jártak régen a lányok, asszonyok.
33. A nyomozóknál utasítás valamely
vádolt személy kézrekerítésére.
39. Személyes névmás.
40. Fellebbez.
41. A szekrénybe rekeszeket helyez.
42. Ó kerítés.
45. Latin kettõshangzó.
46. Az oxigén vegyjele.
47. Háromnegyedes zseb!
48. ….tle, kikötõváros Amerikában a
Pugetsund partján. (Washington áll.)
50. Karneváljairól híres város, röviden
(Brazília)
52. Angol tagadás.
54. A beszéd eleme.
56. Méter.

57. Segítség, oltalom.
59. Ez a … pax nem békét jelent.
Autósvigyázó.
62. Magyar nõi név.
64. Tárgyrag.
65. Az állatorvostannak az állatok
betegségeivel foglalkozó ága.
70. Rembrandt felesége, majd múzsája.
71. Van bel-, bõr-, nõ-, orr-fül-gége-, rheuma-
, stb. is.
Függõleges:
1. Mások erényét becsmérlõ megnyi-
latkozások.
2. Nagyon sok roma vezetékneve lehet.
3. A földre pottyantja.
4. Villamos izzó márka.
5. Nincsen pé…m a vonatra, az sincs aki haza
hozatna. Ismert dal kezdete.
6. A tulajdonosaitól.
7. A történelmi események miértjeit
feltárás.
8. …. Gergõ, magyar filmszínész volt,
komikus.
9. Egy szet. 
10. …se, török ezüstpénz.
11. Állítólag mégsincs ezen a bolygón élet.
12. Természeti népeknél a törzs õsének
tekintett tárgy.
15. Tulajdonképpen ez a repesz.
17. C-vel az elején csakazértis!
18. Humoros, hizlaló ital.
25. Majdnem az egyik szülõ.
26. … osztafõzelék.
28. Hangverseny.
30. Orosz könnyûvadászgép volt a második

világháborúban.
31. Fejfedõ.
34. A fluor vegyjele.
35. Még nem kisiskolás.
36. Kézi munkaerõt helyettesíti.
37. Jelet vés a fába.
38. Cégtársa, idegen rövidítéssel.
43. A végzetében áll!
44. … nem kettõ, sokkal több.
49. Öt pár gally.
51. ….ophia, Bizáncban elterjedt népszerû
receptgyûjtemény neve.
53. …ndó, a Roland olasz neve.
55. Hasonlító szócska.
58. …Attila, magyar festõ, (1880) alias
Aiglon. Bibliai tárgyú képek.
60. Németül, mint.
61. …ultatív, nem kötelezõ, szabadon
választható. 
63. Folyóvég.
66. Ékezet nélküli libahang.
67. …-móg.
68. A zápor kezdete!
69. Régi c betû.

Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!

A augusztusi helyes megfejtés: Vízsz.: 14.
Idegenvezetõk, 35. Szemtelenkedik, 55.
Természet barát Függ.: 2. Adminisztrátor,
10. Zekiken, 15. Rilai Kolostor
Nyertesünk: Tóth Tamás, 8300 Tapolca,
Fenyves u. 79.
A könyvjutalmat a Fõtéri  Könyvesbolt
ajánlotta fel. A nyeremény személyesen
ott átvehetõ.

Vásárterünk története (1. rész)

Jelentkezz a klubjainkba!

Könyvtári hírek
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- Ha már eljutottunk a döntõig, nyerni
szerettünk volna. Csalódott vagyok, s
nem hiszem, hogy  valaha is tudok majd
örülni ennek az ezüstéremnek. Talán
nagypapaként - nyilatkozta Boczkó Gábor
az athéni olimpia után. A nyilatkozat hát-
terérõl a tapolcai ünnepség után mi is
megkérdeztük.

- Sajnos, tapasztaltam, hogy mekkora a
különbség egy arany- és egy ezüstérem
között.  Az ember legyen maximalista, így
nagy csalódás volt számomra a második
hely. Annyit  azonban helyesbítek, ha 2008-
ban, Pekingben meglesz az arany, akkor
majd tudok örülni ennek az ezüstnek is.
Most is a siker  kapujában voltunk. Úgy
érzem, reális eséllyel indultunk a legfénye-
sebb éremért.

- Egyéniben többet vártak Tõled. Balsze-
rencsés sorsolás, rossz formaidõzítés, vagy
valami  más volt az oka a korai búcsúnak?

- Az én esetemben a rossz sorsolás

valóban helytálló. Az olimpia megkezdése
elõtt az 5.  helyen álltam a világranglistán,
de visszasorsoltak a 6. helyre, így kaptam a
kínai  Wangot, aki velem ellentétben jó
napot fogott ki, és 15:10 arányban diadal-
maskodott felettem. Ettõl függetlenül ezt az
akadályt simán venni kellett volna, bár az
eredeti  sorsolás szerint egyiptomi ellenfél-
lel kerültem volna szembe. A formai-
dõzítésemmel nem volt baj, ellenben visz-
szafogottan vívtam, nem voltam kellõkép-
pen határozott. 

- Mit jeleni számodra az olimpia?
- Minden sportágban minden versenyzõ

álma. Ha már ott van, minél fényesebb
érmet akar szerezni. Négy esztendõ kõke-
mény, megfeszített edzésmunkájának a
gyümölcse, leírhatatlan érzés. 

- Fontosak számodra a gyökerek?
- Igen. Pusztán szakmai döntés volt, amit

1997-ben meg kellett hoznom. Sajnos,
országos méretû probléma, hogy ameny-

nyiben nemzetközi dimenziókban gondol-
kodik egy vidéki versenyzõ, kénytelen vál-
tani, és a lehetõségek fellegvárába, Buda-
pestre igazolni. Tapolcához sok minden köt:
a család, a barátok, az ismerõsök, valamint
a sok-sok emlék. Ezúton is szeretném meg-
köszönni mindenkinek, hogy szorított ér-
tem. Köszönöm a rengeteg érdeklõdést és
gratulációt. Számomra azért is fontosak a
gyökerek, mert egy fõvárosi élsportoló azt a
rendkívüli szeretetet és ragaszkodást nem
élheti át, amit én kaptam Tapolcától.

- Pihenés, vagy újabb megmérettetés
következik?

- Most néhány hét lazítás következik,
majd kezdõdik az edzõtábori felkészülés,
ugyanis decembertõl Világkupa-küzdel-
mek, 2005-ben pedig világbajnokság.

Borosné Eitner Kinga is örül volt
tanítványa sikereinek. - Már szinte közhely,
hogy a magyar vívóknak csak az elsõ hely
elfogadható eredmény. Dicsérendõ ez a

maximalizmus, ehhez azonban tudni kell,
hogy mekkora nemzet vagyunk és mekkora
utánpótlással bírunk, valamint milyen
mértékû anyagi és egyéb támogatottságot
élvezünk. Tapolca maximálisan mellénk áll,
csak pozitívan tudok szólni róla. Országos
viszonylatban azonban rosszabb a helyzet.
Ami Boczkó Gábort illeti, komoly ered-
ménylistával a háta mögött távozott tõlünk
hét évvel ezelõtt. Athéni teljesítménye(ük)
hatalmas fegyvertény. Olimpián szerepelni,
annak aktív részesének lenni önmagában is
felemelõ érzés, feledhetetlen élmény.
Felállni a dobogó bármelyik fokára megfo-
galmazhatatlan. Tisztelem Gábor esetében
is a befektetett, sokszor emberfeletti mun-
kát, kitartást, és -, ha csak nevelõedzõként
is -, de együtt örülök a szépen csillogó
ezüstnek, mert egy kicsit én is részese lehet-
tem.            

Dancs István

Szeptember 17-én Pozsonyban rendezték
meg az elsõ junior válogató versenyt a
portugáliai Európai bajnokságra. Ezen a
válogatón a Balaton Isover Vívóklub
tapolcai versenyzõi nagyon jól szerepel-
tek. 

Földi Bálint (edzõ: Sohár László) II.
helyezést ért el, Keszler Dávid (edzõ:
Borosné Eitner Kinga) a harmadik lett. A
tapolcai lányok közül Szollár Eszter (edzõ:
Farkas Zoltán) állhatott a dobogó harmadik
fokára. Ez a verseny azért is volt jelentõs,
mert az itt megszerzett pontok alapján
Földi és Keszler esélyes lehet az Európa-
bajnokságra induló csapattagságra.

Tapolcai vívósikerek
PozsonybanA világ legjobbjai

Tapolcán

Szeptember 15-én a Városi Rendez-
vénycsarnok adott otthont a világ
élvonalát képviselõ FOTEX KC
Veszprém és a Bajnokok Ligája
gyõztes szlovén Celje összecsapásá-
nak.

A nagy érdeklõdés kísérte kézilabda-
mérkõzésen Perez és Pásztor szerzett
nehéz perceket a szlovén kapusnak. A
hajrában egy góllal vezetett a Celje, de
végül a veszprémi fiúk három góllal
nyertek. Végeredmény: 36:33 (17:15)

Sporteredmények
Labdarúgás - NB III. 
3. forduló 
Szemat Csesztreg - TIAC-Honvéd Tapolca

1:2 G: Videi; Horváth A.; Ifi. Tapolca -
Marcali 3 : 2; Serd. Tapolca - Marcali 0 : 9

4. forduló
Tapolca - Jánossomorja 2:2 G: Horváth A.,

Simon; Ifi. Tapolca - Barcs 1:4; Serd. Tapolca
- Barcs 1:0 G: Marton G.

Frisbee
12 férfi és 4 nõi csapat részvételével ren-

dezték meg Tapolcán a közép-európai
Bajnokok Ligája magyarországi fordulóját. A
tornán négy ország - magyar - cseh - szlovák
és osztrák - csapatai vettek részt. A magyarok
a férfi versenyben az 5. lettek, a nõk a 3.
helyen végeztek.

Kézilabda
NB II. nõk 1. ford.
Tapolca Topolán - Körmend 39:32; 
ifi. Tapolca - Körmend 24:20
Sakk - XXXII. Balaton Kupa 
Szeptember 3-5-ig nemzetközi sakkcsa-

patversenyt rendeztek Zánkán. A versenyen
résztvevõ 23 csapatból 5 volt a külföldi.

A verseny kezdetétõl fogva igen szoros
volt a küzdelem a 7 fõvárosi csapat és a ren-
dezõ tapolcaiak között. Végül sikerült
megvédenie az elmúlt évi bajnoki címet a
tapolcai csapatnak.

Eredmények: 1. Tapolca Rockwood VSK
28,5 p.; 2. Hóbagoly SE Budapest 27,5 p.; 3.
Vasas SC Budapest 26,0 p.; 4. SK Bilogora
91 Horvátország 19,5 p.; 5. SK Bjelovar
Horvátország 19,5 p.; 6. Tapolca Varjú
Fogadó 19,5 p.; 

TehetségeinkÚt a lélek harmóniájához
Ízig-vérig mai fiatal. Igazi gimnazista,
olyan, mint egy tûzgolyó. Kranabeth Edit
életének meghatározója a sport. Több
sportágban is kiváló eredményekkel
büszkélkedhet.

Négy évig karatézott. Ebben a sportágban
eredményes szereplõje volt a korosztályos
megyei versenyeknek

Kézilabdázik. A Toplán ifjúsági csapatának
egyik meghatározó játékosa, aki szélsõként és
átlövõként is szeret játszani.

Öt éve focizik. Iskolai és egyesületi szinten.
2003-ban a Batsányi iskola csapatával meg-
nyerték az országos Pepsi Kupát, melynek
jutalma egy madridi utazás volt, ahol élõben
láthatta a Real Madrid-Celta Vigo labdarúgó-
mérkõzést, és kedvenc játékosát, a kapus Iker
Cassillast. Edit is kapus a Tapolcai Honvéd
nõi csapatában. Kiváló teljesítményét több
kupa és oklevél is bizonyítja.

Atlétizál. Általános iskolában több

versenyen indult. A középiskolás megyei
Diákolimpián a 200 m-es síkfutásban
bronzérmet szerzett. Szeret futni is.

2001-ben kezdett el vívni. Edzõje Szalay
Gyöngyi, akit tisztel emberként, edzõként és
kiváló eredményeiért egyaránt. Szeret edzeni,
mert tudja, hogy munka és kitartás nélkül
nincs eredmény.

Mesél a családjáról. A szüleirõl, akik fiata-
lon mindketten sportoltak (édesapja országos
bajnok gyalogló volt még a TIAC színeiben).
A testvéreirõl, akik mindhárman szeretik a
sportot.

Mesél még magáról is. Arról, hogy szeret
tanulni, és iskolába járni. Humán beállí-
tottságú. Nehezen, de össze tudja egyeztetni a
tanulást és a sportot, és még olvasni is marad
ideje. Szereti, ha zajlik körülötte az élet, és azt
is megfogadta, hogy a jövõben többet fog
fuvolázni és énekelni, mert a zenét is nagyon
kedveli.                               K. Lelkes Katalin

SPORT

Az olimpia minden sportoló álma
Boczkó Gábor neve is felkerül a tapolcai olimpikonok márványtáblájára

A küzdõsportok szerepe felértékelõdött
az egyre agresszívebbé váló világunkban.
Tapolcán fél esztendeje alakult meg az
aikidó iskola Molnár Gábor oktató veze-
tésével. 

A tiszteletet parancsoló külsejû, 2. dan
fokozatú oktató elmondta, hogy az aikidó
egy japán harci mûvészeti módszer, amely
nagyban különbözik más küzdõsportoktól
(pl.: karate, dzsúdó), nem támadó jellegû,
kötetlenek a formák. A cél, hogy az aikidót
gyakorlók éretten gondolkodó, figyelmes,
testileg-lelkileg egészséges és elégedett
emberekké váljanak.

Gyermekek (4 éves kortól) és felnõttek is

járnak a foglalkozásokra. A helyi csoport
egyik alapító tagja, Egerváry Zoltán
elmondta, a fiát iratta be, majd úgy döntött,
hogy õ is kipróbálja. - Fontos, hogy külön
hangsúlyt kap az aikidóban a szellemiség.

Az itt töltött két órában tejesen elszakadunk
a külvilágtól, maximális koncentráció mel-
lett dolgozzuk végig az edzéseket. Más
küzdõsportokhoz képest egy jóval lágyabb
mûfajt képvisel, és ez sokakat megfog.

Miskey Gyulához a harcmûvészetek
mindig is közel álltak. - Testileg és lelkileg
is változás zajlik bennem is, emberi tartást
és önfegyelmet ad. Pozitív irányba formál
át.                                        Dancs István

Az aikidó a harmonikus testi-lelki egyensúly kialakításához segít hozzá

ALAPFOKÚ SAKKISKOLA
A Tapolca Városi Sportegyesület NBI/B
osztályú Sakkszakosztálya alapfokú
sakkiskolát indít, a Város és körzete 1-
2. osztályos (lányok és fiúk) tanulói
részére.

Helyszín: Tapolca Városi Sporttelep -
Sakk Klub (Tapolca, Sümegi u. 40.)

Idõpont: 2004. október 06. - 2005.
június 30.; Oktatási napok: szerda:
16.00 - 17.30-ig, szombat: 08.30 - 10.00-
ig. Az elsõ oktatási nap: 2004.október 6.
(szerdán) 16.00 óra. Jelentkezés: A
Tapolca VSE Sakkszakosztály, Paréj
József szakosztályvezetõ. Polgármesteri
Hivatal Oktatási, Mûvelõdési és Szer-
vezési Iroda. Tapolca, Hõsök tere 15. Tel:
511-150 /126

Jelentkezni lehet személyesen, tele-
fonon, írásban.

Részvételi díj: havonta: 1500 Ft/fõ
Sakkszakosztály



Gyakori panasz, hogy a Déli-el-
kerülõ út melletti városi szenny-
vízátemelõ bûzt áraszt. 

Hamarosan megoldódik a probléma -
tudtuk meg Hársfalvi Józseftõl, a Va-
gyongazdálkodási és Mûszaki Iroda
vezetõjétõl. - A két nagy szivattyú

közül az egyik meghibásodása is sür-
geti a rekonstrukciót. A szagtalanítás
vagy aktív szenes, vagy tõzeges szûrõ
beépítésével történik majd. A tervek
között az is szerepel, hogy a lesencei
bekötõ-berendezésbe is szagtalanítót
helyeznek el.

Szeptember 28-án közúti baleset történt a Hõsök terén. A figyelmetlen közlekedés
következtében a kerékpáros sérülést szenvedett.
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KÉPES HÍREK

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 TamásA következõ lapzárta idõpontja: 
2004. október 15.

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola
új tanmûhellyel bõvül, az alapozás
munkálatai már befejezõdtek.

A könnyûszerkezetes csarnok
Móricz Zsigmond utcai homlokzata
hasonló lesz, mint a Városi Rendez-

vénycsarnoké: mészhomok-tégla bur-
kolatot kap, és egy kis elõtetõ is kerül
rá. 

Az épületben egy tanmûhely, egy
oktatóterem, iroda és egészségügyi
létesítmények kapnak helyet.

Méltán lehetnek büszkék szép, virágos
környezetükre, a gondozott parkokra,
terekre a város lakói. De sajnos, van-
nak olyanok, akik - nem törõdve sem-
mivel - kíméletlenül gázolnak át raj-
tuk. 

Ez történt a legutóbbi Köztársaság

téren megtartott bányásznapi rendezvény
alkalmával is. Csak egy-két métert kellett
volna megtenniük a rongálóknak ahhoz,
hogy a virágágyások sértetlenek marad-
janak. 

De õk a - kép tanúsága szerint -
másképp döntöttek. 

Kimeríthetetlen fantáziáról is tanús-
kodó járgánnyal közlekedett a diszeli
szüreti felvonuláson Mohos Csaba. Az
“egy embererõs”, egykerekû Agro
Chopper, ha lassan is, de célba ért.

TVSE Természetjáró
Szakosztályának 
október havi túrája

2-án: Munkatúra Sáska - Agártetõ.
9-én: Zánka - Hegyestû - Monoszló -
Balatonhenye.
16-án: Balatonakali - Dörgicse - Óbu-
davár.
23-án: Autóbusz-kirándulás Bakonybél -
Kõrishegy.
30.-án: Balatonfüred - Hidegkút -
Tótvázsony.

Színházi elõzetes
a Városi Mûvelõdési

Központból
2004. október 3. vasárnap 18.00
Kaló Flórián: Négyen éjfélkor
Vígjáték. Jegyár: 600 Ft
2004. november 22. hétfõ 19.40
Moliere: A f�svØny
Komédia. Diákjegy: 600 Ft; Felnõtt
jegy: 800 Ft
2004. december 10. péntek 10.00
(óvodásoknak) 14:00 (iskolásoknak)
A halhatatlanságra vágyó királyfi
Zenés mesejáték. Jegyár: 400 Ft

A rekonstrukcióval a talajvízbetörés is kivédhetõ lesz

A tanmûhely átadása december végére várható

Ez az út vezet Európába?!

Megoldódik a probléma

Megkezdõdött az építkezés Észrevettük, szóvátesszük

Egy keréken

Motorkerékpáros ütközött biciklissel

- Közúti jármû ittas vezetése vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
egy helyi lakos ellen, aki Tapolca bel-
területén, a Templom téren szeszesitaltól
befolyásolt állapotban közlekedett.
- Alkalmi lopás módszerével a Fõ téren 100
EUR-t tulajdonítottak el egy osztrák állam-
polgártól.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth


