
A rendezvény ünnepi fényét a Tapolcai Kamarakórus elõadása is emelte

Tapolca várossá nyilvánításának 39.
évfordulója tiszteletére ünnepi testü-
leti ülést tartottak március 31-én a
Városi Mûvelõdési Központban. Az
ünnepség résztvevõit Ács János pol-
gármester köszöntötte. 

A megemlékezõ beszédet mondó
Császár László alpolgármester hangsú-
lyozta: - Városunknak a múltból a jövõ-
be irányuló haladása és ennek milyen-

sége nagymértékben függ polgáraink
értelmétõl, kulturáltságától, önmaga ere-
jétõl és a haladásba vetett hitétõl. A
történelem sokszor bebizonyította, hogy
egy várost soha nem a kövek tettek
naggyá, sokkal inkább a benne élõk
szellemisége.

/Az ünnepségrõl készített összeállítá-
sunk a 3. oldalon A várossá nyilvánítás
ünnepén címmel./
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Születésnapi köszöntõ

A megyefutás rajtját Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke
indította el

Naprakész iskolai testnevelést! - címmel
rendeztek konferenciát április 5-én
Tapolcán.

Az egész napos program megyefutással
kezdõdött. Majd Ács János polgármester
köszöntõ szavai és a moderátor szerepét
felvállaló dr. Nádori László bevezetõje után a
tanácskozás résztvevõinek  Sipos János, az

Oktatási Minisztérium közoktatási helyettes
államtitkára szólt az okatásban bekövetkezett
változásokról, a hazai oktatás helyzetérõl. 

A további elõadásokban a környezet-
védelem és testnevelés kapcsolatáról is szó
esett.

/ Írásunk a 9. oldalon  Naprakész iskolai
testnevelést! címmel./

Alig másfél éve, hogy az ország tanulni
kezdte a gyémánt hangú tapolcai Tóth
Vera nevét, és most már a kisebbik
Tóth-lány, Gabi is a Megasztár szín-
padára lépett.  Vera 2004-ben gyõztes-
ként, 2005-ben pedig húga az év nõi
hangjaként vált ismertté.

A testvérpár Isten-adta tehetsége vitat-
hatatlan. A szemünk elõtt alakultak, vál-
toztak hétrõl-hétre, és lettek dicsért-iri-
gyelt példaképei a mai ifjúságnak. 

A csillagok útjára léptek. Mi pedig
aggodalommal vegyes büszkeséggel fi-
gyeljük Õket. 

Csak így tovább, tapolcai lányok!

A harmonikus emberértA csillagok útján
Április 16-a az elsõ magyarországi
gettó felállításának napja. 2000-tõl ez a
nap a holokauszt áldozatainak emlék-
napja.

Az égõ áldozat jelentésû holokauszt
szóval fejezik ki azt a tragédiát, amely
Európában több, mint öt és fél millió
emberéletet követelt. A magyarországi
áldozatok száma fél millióra tehetõ.

Április 16-án a Kossuth Lajos utca 11.
számú épületén elhelyezett emlék-
táblánál, a Csányi László utcai gettó
helyén az elhurcolt tapolcai áldozatokra
emlékeztek.

/Írásunk a 3. oldalon A jövõ demokrá-
ciájának alapja címmel./

Április 22-én ismét megnyitotta kapuit a Tapolca Expo. 
A Városi Rendezvénycsarnokban megtartott kiállítás és vásár résztvevõit

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ köszöntötte. Méltatta azt a közel egy
évtizede megindult kezdeményezést, amelyen keresztül nemcsak a helyi vállalkozók,
cégek mutathatják be termékeiket, szolgáltatásaikat, de egyre többen érkeznek a térség
más területérõl is.

/Írásunk a 5. oldalon Egyre gazdagabb a kínálat címmel./

Tapolca Expo 2005.

A borverseny eredményhirdetésére a hegymagasi Lengyel-kápolna elõtt
került sor. A versenyt támogató Vörös Béla tapolcai vállalkozó a nagydí-
jas Horváth Árpádnak gratulál 

A tizenharmadik alkalommal megren-
dezett Szent György-hegyi Napok
gazdag és színes programokkal várták
a szõlõtermelõket és a bort ünneplõ
résztvevõket április 15-e és 24-e kö-
zött. 

A Szent György-hegy pincében meg-
tartott megnyitón Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ annak az örömé-

nek adott hangot, hogy a Badacsonyi
Borvidéken egyre nagyobb számban és
kiváló minõségû borokkal vannak jelen a
Szent György-hegyi szõlõsgazdák, bizo-
nyítva ezzel azt is, hogy a termelõi
szándék sokat tehet és tesz az õsi
borkultúra megmentéséért. 

/Összeállításunk a 3. oldalon Szent
György-hegyi bornapok címmel./

Szent György-hegyi borfesztivál

Emléknap az áldozatokért

Fotó: N. Horváth
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Tapolca Város Képviselõ-testületének
döntése értelmében a közelmúltban több
pályázat került benyújtásra, közülük a
két legjelentõsebb a Közép-dunántúli
Fejlesztési Tanácshoz - tájékoztatta
lapunkat Parapatics Tamás önkormányza-
ti fõtanácsadó.

Összevont háziorvosi ügyeleti
rendelõ építése Tapolca és térsé-
ge lakossága részére

- A pályázat segítségével összevont házior-
vosi ügyeleti rendelõ építése indulhat meg a
kórház területén. A Tapolca és térsége
számára épülõ rendelõ a térségi önkor-
mányzatok összefogásával valósul meg. A
kötelezõ önkormányzati feladatok közé tar-
tozó háziorvosi ügyeleti szolgáltatás
ellátására Tapolca Város Önkormányzata és
34 környékbeli települési önkormányzat
kötött megállapodást a tapolcai Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézettel.
A jelenlegi, a Városi Kórház területén elhe-
lyezkedõ ügyleti rendelõ épülete e funkció
ellátására csak szükségbõl felel meg, a szol-
gáltatás mûködtetésére az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ide-
iglenes mûködési engedélyt tudott csak
kiadni. A felújításra, a törvényi elõírások-
nak megfelelõ bõvítésre az épület állaga, a
fekvõbeteg intézményben lévõ elhelyez-
kedése miatt nincs lehetõség. A jelenlegi
rendelõ kicsi. Közös a váróterme a gyer-
mek- és felnõtt ügyeletnek, nem megfe-
lelõek az alkalmazottaknak - a nõvéreknek,
az orvosoknak - a pihenõhelyei. Minden-
képpen szebbet, jobbat érdemel a térség
40.000 fõt meghaladó lakossága. Ha sikeres
lesz a pályázat, akkor a beruházás úgy való-

sul meg, hogy a jelenlegi porta épületét
elbontanánk. Az abban lévõ, más
egészségügyi funkciókat a kórház vezetése
más épületben is biztosítani tudja. Ennek a
helyén, illetve az ott lévõ szabad helyen
valósulna meg a minden követelménynek
megfelelõ ügyeleti rendelõ, amely nap-
közben más egészségügyi programra, akár
szûrõvizsgálatra is felhasználható lesz. Az
akadálymentes rendelõ kapcsolódna a
Városi Kórházban jelenleg kialakítás alatt
lévõ sürgõsségi betegfelvevõ helyhez, így
még szorosabbá válna a szakmai közre-
mûködés lehetõsége az ügyletben résztvevõ
háziorvosok és a kórházi szakorvosok
között, a kórházi intézmény diagnosztikai
hátterével.

A beruházás bruttó összege közel 50 mil-
lió forint. Ehhez 35 millió támogatást
remélünk a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácstól.

A Bárdos Lajos Általános Iskola
infrastruktúra fejlesztésének I.
üteme

- Ugyancsak a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácshoz nyújtottuk be a
Bárdos Lajos Általános Iskola magastetõ
építésének pályázatát. A jelenleg lapostetõs
épület felújításának bruttó beruházási
összege 42.700.000 Ft lesz. Ebbõl az
összegbõl 30 millió forint támogatást
remélünk a pályáztató szervezettõl. Az
iskola 1957. szeptember 1-jén került
átadásra. A közel 50 éves technológia mára
elavult, az épület teljes rekonstrukciója
szükségessé vált. Az infrastruktúra felújítás
elsõ üteme tartalmazza az iskolaépület fõ
tömegének lefedését, egy magasabb mûsza-
ki színvonalat képviselõ magastetõvel, a
beázási problémák elkerülése és a sorozatos
festési munkák mellõzése végett.

Az iskola infrastruktúrájának fejlesz-
téséhez a Veszprém Megyei Terület-
fejlesztési Tanács pályázatán is részt vesz a

város. Ezt a pályázatot az önkormányzati
tulajdonú kötelezõ feladatot ellátó intézmé-
nyek beruházásainak támogatására írták ki.
Természetesen "túl nyerni" nem lehet ma-
gunkat, valamelyik pályázat sikere esetén a
másikról le kell mondanunk, de úgy gon-
doljuk, ha nem is nyújtjuk be a pályázatot,
akkor esélyünk sincs arra, hogy nyerjünk.
Így próbáljuk "a több lábon állás politikájá-
val" is elõsegíteni az intézmény felújítását.

A településkép javítását szolgáló
fejlesztés támogatása 

- Most készítettünk elõ egy kisebb pályáza-
tot a Balaton Fejlesztési Tanácshoz. Ennek
segítségével a Kossuth Lajos utcai jár-
daszakasz burkolására - a Kisfaludy utca és
a Fõ tér közötti szakasz - kerülhet sor. Úgy
gondoljuk, hogy ezt a járdaszakaszt a
Tapolcára látogatók szinte mindegyike
használja, mivel a két legjelentõsebb ide-
genforgalmi látványosságot, a Malomtavat
és a Tavasbarlangot köti össze. A keskeny
és sokhelyütt töredezett szakasz megérdem-
li, hogy új burkolatot kapjon. Ez mintegy 5
millió forint összegbõl tud megvalósulni.
Ehhez 2 millió forint támogatásra számí-
tunk. A saját erõt pedig a városüzemeltetési
költség járdaalapjából fedezzük.

Védekezés a gyapjaspille kártevé-
se ellen

- Tapolca közigazgatási határát is érinti a
gyapjaspille kártevése. Szigligeten nemrég
volt egy tanácskozás, amelynek ered-
ményeképpen önkormányzati összefogással
megvalósulhat a védekezés. A települések
együtt vesznek részt egy olyan pályázatban,
amelyet a Bakonyerdõ Rt. fog benyújtani,
és elõ is finanszírozza a védekezés költ-
ségét, amely 20-25.000 Ft hektáronként. A
permetezõszer a kitinképzõdést akadályoz-
za meg. Emberre és állatra egyaránt ártal-
matlan.

Már csak néhány hét és megkezdõdik a
nyári idegenforgalmi szezon.  Az elmúlt
évek visszaesését követõen lesz-e pozitív
változás, illetve mi szükséges ahhoz, hogy
a Balaton-parti turizmus fellendüljön? A
kérdésekre Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõtõl, a Parlament Idegenforgalmi
Bizottságának elnökétõl kértünk választ.
- Az elõrejelzések szerint a kilátások nem
olyan rosszak, mert az egész világon folya-
matosan fejlõdik és gyarapodik az idegenfor-
galom. Bízunk benne, hogy Magyarország -
és benne a Balaton - is részese lesz ennek.
Bár az elmúlt 2 és fél év statisztikái azt
mutatták, hogy a Balaton térségének a turiz-
musa gyengült. 
- Mi ennek az oka?
- Ennek több oka is lehet. Az egyik, hogy az
elmúlt években a Balatonban nem volt víz.
Ez nagyon negítivan hatott a marketingre, de

a negatív reklám is azt erõsítette, hogy lassan
kiapad, iszapos és sok a hínár. A másik okot a
gyapjaspille hernyójának kártevésében kell
keresni. Emiatt is sokan elfordultak a
Balaton-parttól. A kormány megígérte, hogy
ebben az évben ez nem okozhat problémát az
idegenforgalomban. Majd meglátjuk, hogy
mennyire lesz sikeres a védekezés. Ami gon-
dot én látok, az az, hogy az idei évben a mar-
ketingre nagyon kevés forrást áldoz a kor-
mányzat. De most is csak azt tudom mon-
dani, hogy  bízunk benne, hogy ez a szezon
jobb lesz, mint az elõzõek, mert egyszer a
hullámvölgy után is el kell jönnie a felfelé
ívelõ szakasznak. 
- Mekkora pénzösszeget biztosít a kormány
az idegenforgalomra?
- A költségvetésben ebben az évben  9,2 mil-
liárd forint van erre a célra, illetve még 2 mil-
liárdot kapnak a régiók. Ez a 9,2 milliárd

nagyon kevés pénz. Harminc százaléka csak
a 2002-es évi összegnek. Ráadásul ebbõl 5
milliárd a Magyar Turizmus Rt-é, és ez a
marketingre megy. Fejlesztésre nagyon kevés
marad. 
- A marketingen és a fejlesztésen túl prog-
ramkínálatra is szükség van ahhoz, hogy a
turisták jól érezzék magukat. Lehet pályázni
programszervezésre, kínálatra?
- Nagy szomorúság, hogy országos ren-
dezvények maradhatnak el éppen azért, mert
a kormány elkésett egy bizonyos pályázat
elbírálásával. A Regisztrációs pályázat ered-
ményét január 31-ig ki kellett volna hirdetni,
de még most, április végén sem történt meg.
Lehet, hogy a Mûvészetek Völgye ren-
dezvénysorozat is veszélybe kerül amiatt,
hogy a kormány késlekedik, hogy nincs pénz.

N. Horváth Erzsébet

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Pályázat a korszerû háziorvosi ellátásért

A hullámvölgy után felfelé ívelõ szakasznak kell jönnie

AKTUÁLIS

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

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

Fogadóórák:
Ács János polgármester

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati irodavezetõ:
Lukács Ágnes 510-126

Pénzügyi irodavezetõ: 
Schönherczné Pokó Ildikó 511-161

Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil 511-159

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

Építéshatósági csoportvezetõ:
Ihász József 511-155

Általános Igazgatási irodavezetõ:
Décseyné Raposa Mária 511-153

Hatósági csoportvezetõ:
Szakács Judit 511-151

Okmányirodai csoportvezetõ:
Ughy Jenõné 511-150

Anyakönyvvezetõ: 511-152
Gyámhivatal vezetõ:

Mátyás Endréné 511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési

irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna 511-157

Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila

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

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

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

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

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

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



Az évforduló tiszteletére megtartott
ünnepen Császár László alpolgármester
mondott megemlékezõ beszédet. 

-A Balaton-felvidék egyik legjelentõsebb
központja, Tapolca az évszázadok alatt
sokat változott, de csak az elmúlt néhány
évben indult meg olyan fejlõdés a városban,
amilyen talán még soha nem volt tapasztal-
ható - mondta az ünnepi szónok. Majd
azokat a jelentõsebb beruházásokat sorolta
fel, amelyek Tapolca regionális szerepkörét
erõsítették, és a térség idegenforgalmának
meghatározó városává tették. - Hazánk
uniós csatlakozását követõen további
lehetõségek nyílnak meg a fejlõdéshez -
hangsúlyozta. - Ezeket maximálisan figye-
lembe véve és kihasználva olyan utat kell
választanunk, amelyet már Kossuth is meg-
fogalmazott: "a magyar európaias legyen, s
az, amit európainak nevezünk e korban,
mindig magyar maradjon"

Dr. Pozsony Ferenc, a kolozsvári Bólyai
Egyetem néprajzkutató professzora A
székely  társadalom és önigazgatás címmel
tartott elõadást. - Nagy öröm számomra,
hogy Székelyföldrõl, szülõföldemrõl és
szûkebb hazámról, Zaboláról tarthatok

elõadást - mondta bevezetõjében. - Minden
eseménynek vannak szimbolikus jelentései.
Így van ez a mai nappal is. A Trianon után

politikai határokkal szétszabdalt magyar
közösségek számára az ilyen találkozások
azt jelzik, hogy az anyaországban élõk

odafigyelnek a határon túl élõ testvéreikre.
A székelység történetének bemutatása, a
székely önszervezõdésrõl és a sok száz éves

határvédõ szereprõl szóló elõadás nagy si-
kert aratott. 

A várossá avatás ünnepén kitüntetések
átadására is sor került. Tapolca városért
kitüntetésben dr. Fehér Károlyné, a
Páneurópai Unió tapolcai szervezetének
elnöke részesült. 

Tapolca tiszteletbeli polgára címet Ádám
Attila, az erdélyi Zabola polgármestere
kapta meg. A kitüntetést átadó Ács János
polgármester a testvértelepülés vezetõjének
emberi értékeit hangsúlyozva a költõt hívta
segítségül: - “Magyarnak lenni Erdély föld-
jén mindig egy lépéssel elõbbre lenni, egy
kicsit többnek lenni minden tekintetben.
Többet dolgozni, többet szenvedni, többet
adni és többet tudni. Többet gondolkodni
és többet érezni. Meghajolni, mint a gyer-
tyánfa a zivatarban. Földig hajolni, de meg
nem törni soha.” Ilyen ember Ádám Attila. 

A kitüntetett meghatódottan mondott
köszönetet az elismerésért. - Úgy érzem,
hogy egy hosszú, több éve tartó munka
eredményét ismerte el a város ezzel a gesz-
tussal. Itt egy olyan közösségi munkáról
van szó, ami nemcsak az én érdemem,

hanem mindkét településé és azoké az
embereké, akik tettek a baráti kapcsolat
fenntartásáért. Majd arról beszélt, hogy a tíz
éve tartó együttmûködés gyümölcsözõ
eredményt hozott a tûzoltóság, az oktatás, a
kultúra, a sport és az egészségügy terén is,
de a legfontosabb hozadéka az, hogy szép
lassan a tapolcai és zabolai családok és
gyermekek között is barátság szövõdött. 

Szólt arról is, hogy milyen sokként érte
az erdélyi magyarságot a decemberi nép-
szavazás eredménye. - Én itt voltam akkor
is, és tudom, hogy a tapolcaiak mellettünk
álltak. De sajnos, az országosan jellemzõ
negatív kampány erõsebbnek bizonyult, és
ezt nálunk, Erdélyben sokan nagyon rosszul
élték meg. Mi nem kértünk semmit, csak
annyit, hogy elismerjék, mi is magyarok
vagyunk. Nem akarunk itt letelepedni, van
nekünk otthonunk. Most, néhány hónap
elteltével már enyhült a harag, az elke-
seredés - tette hozzá a zabolai polgármes-
ter. - Hiszen mindannyian tudjuk, hogy
nem a mostani, nem az elõzõ és nem a
következõ kormány tett és tesz bennünket
magyarrá. Mi magyarok voltunk, és azok is
maradunk. 

Végezetül Ádám Attila köszönetet mon-
dott a városnak azért a jelentõs segítségért,
támogatásért, amelyben Zabolát részesítette
az elmúlt évek alatt és részesíti ma is.

A Tapolcai testnevelés és sport kitün-
tetések átadása során három vállalat kapott
elismerést és köszönetet azért, mert a város
sportéletének fejlõdését támogatja. Így
kitüntetést vehetett át a Saint-Gobain Isover
Hungaria Kft. nevében Csonka József igaz-
gató, a Rockwool Hungary Kft. képvise-
letében Turi Péter gyárigazgató és Németh
Zoltán, a Toplán Kft. gazdasági vezetõje.

Az ünnepi rendezvényen fellépett a
Tapolcáról indult Presits Tamás színmûvész
is. A vallomással is felérõ, a szülõhazáról
szóló énekével és szavalatával nagy sikert
aratott. 

Az ünnepi hangulatot emelte a Tapolcai
Kamarakórus, a Batsányi Táncegyüttes és a
Járdányi Pál Zeneiskola magas színvonalú
mûsora is.

N. Horváth Erzsébet

A Kossuth Lajos u. 11. alatti épületen
elhelyezett márványtáblánál tartottak
megemlékezést a holokauszt emléknap
alkalmából április 16-án.

Dr. Szarka Lajos történész beszédében
hangsúlyozta: - Valaha Tapolcán is virágzó
zsidóközösség volt, amely tevékenyen hoz-
zájárult az akkori mezõváros polgáro-
sodásához, anyagi, kulturális és tudo-
mányos felemelkedéséhez. Az õ emlé-
küknek adózunk e napon, felidézve a
történelem eme sötét korszakát.

A megemlékezõ egészen 1728-ig, az elsõ
országos zsidó összeírásig visszavezette a
helyi zsidóság történetét. Méltatta az
1848/49-es forradalom- és szabadságharc-
ban való szerepvállalásukat, valamint
meghatározó jelenlétüket a polgárosodás
vérkeringésében.

Kiemelte, hogy hazánk az európai
zsidóság számára mintegy "menedék-
sziget"-ként mûködött Hitler hatalomra
kerüléséig. A tapolcaiaknak is így mûkö-

dött egészen 1944. június 24-ig, amikor is a
gettóból a legtöbb zsidó számára egyenes út
vezetett a gázkamrákon át a megsem-
misülésbe… a szörnyû halálba.

- Ezen a napon, mikor a shoa-ra
emlékezünk…a vészre, a viharra, a pusz-
tulásra, fel kell emelni szavunkat a kire-
kesztés, a rasszizmus ellen. Ez lehet a jövõ
demokráciájának az alapja, a Szent István-i
hagyomány, amelyre építhetünk -  fejezte be
emlékezõ gondolatait dr. Szarka Lajos.

Radnóti Miklós Töredék címû versét
Frang István tolmácsolásában hallgatták
meg az egybegyûltek.

Az ünnepség végén politikai, egyházi
szervezetek képviselõi helyezték el a
megemlékezés koszorúit és virágait a
Kossuth Lajos u. 11. alatti épületen és a
gettó helyén, a Csányi László utcai emlék-
táblánál, fõhajtással adózva a holokauszt
áldozatai elõtt.

Dancs István

A XIII. Szent György-hegyi Napok
ünnepélyes megnyitója után a bor-
versenyre került sor. Erre a megméret-
tetésre 148 borminta érkezett. A szigorú
szakmai zsûri döntése értelmében 17 bor
lett aranyérmes, ebbõl Nyáry Ödön és
Horváth Árpád bora Nagy Arany-
minõsítést kapott. A fõzsûri elnöke Kulka
Gábor, az OBI borászati fõfelügyelõje
volt. 

Az április 16-ai program elsõsorban az
ínyenceket vonzotta. A Városi Mûvelõdési
Központban felvonultatott legszebb borok
és az ételkülönlegességek mellett a zene és
a bor kapcsolatáról szóló elõadással is
gazdagodhattak. 

Április 21-én nemcsak az ízlelõbim-
bókra, de a jó emlékezõtehetségére is szük-
sége volt annak, aki a Szent György-pan-
zióban megrendezett borfelismerõ bajnok-
ságra benevezett.

A program a Borrégiók szerepe a magyar
szõlõ és borgazdagság fejlõdésében címû
konferenciával folytatódott április 22-én a
Városi Mûvelõdési Központban.

A borosgazdákkal és érdeklõdõkkel
megtelt teremben dr. Urbán András, a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtit-

kára szólt a borrégiók szerepérõl, a hazai
szõlõ- és borgazdaság fejlõdésében, vala-
mint az ide vonatkozó törvényekben fellel-
hetõ hibákról és azok értelmezhetõségérõl,
illetve hazánk szakmai tisztségviselõinek
szerepvállalásáról a nemzetközi porondon.

Szikrázó napsütésre ébredtek a Szent
György-hegynek és borának szerelmesei
április 23-án. Szükség is volt erre a
csodálatos tavaszi idõre ahhoz, hogy a
borutak még felejthetetlenebbek marad-
janak. A Szent Mihály Borút Raposkáról, a
Szent Györgyrõl elnevezett Hegymagasról,
a Bazaltorgona Borút pedig Kisapátiról
indult. Mindenütt nyitott pince, szíves
vendéglátás fogadta a bortúra résztvevõit.
Nagy sikere volt a fõzõversenynek is.

Április 24-én reggel Hegymagason
térzene szólt. Innen vonultak a huszárok, a
borlovagrendek, a táncosok és a vendégek a
Lengyel-kápolnához, ahol a szabadtéri
szentmisén kenyér- és boráldásra is sor
került.

Ezt követte a borverseny eredményhirde-
tése, majd a XIII. Szent György-hegyi
Napok rendezvénysorozata Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ zárszavával
fejezõdött be.                      Dancs István
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A jövõ demokráciájának alapja

A kétszintû érettségi bevezetésérõl, a plusz
pontokról és az esélyegyenlõségrõl  is
kérdeztük a közelmúltban Tapolcán járt
Sipos Jánost, az Oktatási Minisztérium
közoktatási helyettes államtitkárát.
- A változáshoz hozzátartozik az is, hogy
megszûnik az egyetemi, fõiskolai felvételi
vizsga. Csak a közoktatásban tanított
követeleményeknek kell megfelelniük a ta-
nulóknak. Ez alapján dõl el, hogy ebben a
versenyhelyzetben ki kerül be  az adott
intézménybe. Mert versenyhelyzet van,
hiszen több szakon többszörös a túljelent-
kezés. Az érettségi teljesítmények beszámí-
tanak a felvételi pontozásba. A felsõoktatás
által szakcsoportonként  megfogalmazott 2-3
tantárgyból kell választani 1-2 tantárgyat,
amelybõl a szerzett pontokat számítják.
Igyekeztünk olyan rendszert összeállítani,
amely a régebben érettségizõknek is esélyt
ad a felsõoktatásban való továbbtanulásra. 
- Van országos adat arról, hogy hányan
választották az emeltszintû, illetve a bizton-
ságot nyújtó középszintû érettségit?
- Az idén érettségizõ diákok 2/3 része min-

den tantárgyból középszintû érettségire
jelentkezett. Azoknak lesz szüksége az
emeltszint plusz 7 pontjára, akik olyan sza-
kokra jelentkeztek, ahol már az elmúlt évek-
ben is nagy volt a túljelentkezés, ahol ma-
gasak a ponthatárok. 
- Minden segítséget megkaptak az iskolák
ahhoz, hogy az új típusú érettségire felké-
szíthessék a tanulóikat?
- Azok az iskolák, amelyek akarták - és nem
kivárásra utaztak -, megkapták a segítséget.
Hiszen már 1998-ban úgy kellett megfogal-
mazni a tanügyi programot, hogy az akkori
7. osztályok 2005-ben új rendszerben fognak
érettségizni. Természetesen, mint minden
változást, ezt sem fogadta mindenki kitörõ
örömmel, de a továbbképzések során
lehetõség nyílt a pedagógusok felkészítésére,
és megjelentek a gyakorló példatárak is. 
- Tehát a puding próbája az evés lesz?
- Természetesen. A diákok legfontosabb fela-
data most is, hogy becsületesen készüljenek,
és aki jobban fel tud készülni, az fog be-
kerülni a felsõoktatásba. 

N. Horváth Erzsébet

Kétszintû érettségi elõször

A várossá nyilvánítás évfordulójának ünnepén

Szent György-hegyi bornapok

A Tapolca tiszteletbeli polgára címet Ádám Attilának Ács János adta át



A Tapolca városért kitüntetést azoknak
adományozza a település, akik kiemel-
kedõ és áldozatos munkájukkal hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy a város épüljön,
szépüljön, fejlõdjön. Dr. Fehér Károlyné,
a Páneruópai Unió tapolcai szerveze-
tének elnöke a várossá nyilvánítás 39.
évfordulója tiszteletére rendezett ünnep-
ségen Ács János polgármestertõl vette át
a rangos elismerést. 

Az elmúlt évtizedeket is megidézõ riport
során nemcsak a közösségi életrõl, de a

családról is szó esett.
- Óriási öröm számomra ez a kitüntetés.
Köszönet mindazoknak, akik úgy gondol-
ták, hogy ebben az elismerésben én
részesüljek.
- A közösségért végzett önzetlen munka
szeretetét, a közösségben való feloldódás
igényét otthonról hoztad?
- Igen. 1948-ban, 19 évesen Tapolcára jöt-
tem férjhez. Nagy családba kerültem. A
tapolcai gyökerû Fehér-család lokálpatrio-
tizmusát hamar átvettem. Együtt laktunk az
anyósommal, apósommal, ide született a 3
kislányunk, majd késõbb, a ‘60-as évek ele-
jén a férjem két nagynénje is hozzánk
költözött. Ez az együttélés nemcsak az al-
kalmazkodási képességet növelte bennünk,
nemcsak egy bizonyos viselkedési kultúrát
kellett megtanulnunk, de a közösségért élést
is.
- Mikor kezdtél el dolgozni? Hol volt az elsõ
munkahelyed? 
- Amikor a harmadik kislányom olyan korba
került, hogy dolgozni mehettem, akkor -
1958-ban - a diákotthonban helyezkedtem
el. A férjem nem is volt itthon akkor, mert az
'56-os események a mi családunkat is érin-
tették. 1961-ben kerültem az OTP-hez, és
1987-ig dolgoztam ott. Az életem nagyon
szép 27 évét töltöttem el a tapolcai OTP-
fiók közösségében, ahonnan, mint igaz-
gatóhelyettes mentem nyugdíjba. A fiók
igazgatója Bali Jolán volt, akit úgy emberi-
leg, mint szakmailag mindig sokra tartot-
tam. A mai napig jó barátok vagyunk.
- Mikor kapcsolódtál be a Páneurópai Unió

helyi szervezetének munkájába?
- 1992 után a templomi kórusban kezdtem
énekelni. Innen szinte egyenes út vezetett a
Páneurópáig. Akkor, amikor az addigi
elnök, Kismárton Józsefné 1998-ban - a sok
elfoglaltságára hivatkozva - lemondott, 1
évre elvállaltam a vezetést. Az egy évbõl
kettõ lett, majd a közgyûlés engem kért fel
arra, hogy vállaljam továbbra is. Olyan
szeretet vesz ott körül, annyira jól együtt
tudunk dolgozni, hogy elhatároztam, amíg
az egészségem engedi, addig ellátom az
elnöki tisztet. Nagyon sok szép és tartalmas
programot tudhatunk már magunk mögött.
A siker titka a tagság lelkesedésében, akti-
vitásában van. Sokan kérdezik, hogy az
uniós tagság nem tette-e szükségtelenné a
szervezetet. Nem, sõt! Most, amikor
egységesül Európa, most van igazán szük-
ség arra, hogy minden nemzet õrizze az
értékeit, az identitását. A rendezvényeinket
is ezen értékõrzés jegyében szervezzük. A
dicsõ és szomorú történelmi eseményekrõl
éppúgy megemlékezünk, mint ahogy
emléket állítunk hazánk nagyjainak is. A
legutóbbi foglalkozásunkon a 100 éve
született József Attilára emlékeztünk, de
hihetetlenül érdekes volt Andrea lányom

elõadása is a grafológiáról. Minden anyai
elfogultság nélkül mondhatom, hogy nagy
volt a sikere. 
- A millenniumi zászló átadásakor a város a
zászlóanya  tisztére is Téged kért fel. 
- Akkora  megtiszteltetés volt ez  számomra,
hogy még ma is meghatódottan gondolok rá.
Azt kérték tõlem, beszéljek arról, hogy
miként kötõdöm a városhoz. Már 57 éve -
egy emberöltõ óta - élek Tapolcán. Amikor
idekerültem, a déli városrészen még zsup-
pos házak voltak. A szemem elõtt változott,
fejlõdött a város. Talán egy kis részem
nekem is van benne,  hiszen az OTP-nél,
mint a hitelcsoport vezetõje mûködtem
közre a magánerõs- és saját beruházású tár-
sasházak, a családi házak hitelügyének
intézésénél. Semmi pénzért nem mennék el
ebbõl a városból. Ha kijövök az erkélyre, a
Fõ teret látom. Szeretek itt élni.
Megelégedett ember vagyok. Csodálatos a
családom. Együtt élek a 99 éves édesanyám-
mal, van három lá-nyom és 7 unokám.
Mindannyiunk egész-ségén kívül az a
legfõbb vágyam, hogy az unokáim
boldogulását és minden örömüket,
bánatukat láthassam és velük együtt
élhessem át.             N. Horváth Erzsébet

Elõzmények: a TV2 március 18-án
sugárzott Mokka címû adásában - a
bokszgálának otthont adó tapolcai
sportcsarnokot - Havas Henrik mûsor-
vezetõ "tahó vidéki mûvháznak" ti-
tulálta. 

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képvi-
selõ a kijelentés miatt panasszal fordult
az Országos Rádió és Televízió
Panaszbizottságához.

A Panaszbizottság egyhangúlag
kialakított véleménye alapján a panasz
megalapozott.

"A "tahó vidéki mûvház" kijelentés
pejoratív megkülönböztetést jelent, amely
alkalmas arra, hogy a rádiózásról és
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
3. § (3.) bekezdésében foglaltak szerint
kisebbség, vagy bármely többség nyílt,
burkolt megsértésére legyen alkalmas."

Jogos a panasz

Immár tradicionális jelleggel emlékeztek
meg április 17-én a település idõs pol-
gárairól Diszelben a Szász Márton
Általános Mûvelõdési Központban.

Mintegy félszázan fogadták el a
szervezõk meghívását az évente megren-
dezésre kerülõ rendezvényre, melyet Bakos
György, Tapolca-Diszel önkormányzati
képviselõje nyitott meg. Beszédében külön
hangsúlyt kapott, hogy mindnyájunknak
feladata és egyben kötelessége is az idõs
embertársainkkal való törõdés. 

- Már három esztendeje, hogy munkám
ideköt Diszelbe, és jólesõ érzéssel tölt el,
hogy eme kedves embereknek naponta egy
"Jó napot kívánok!"-ot vagy "Kezét
csókolom!"-ot köszönhetek, vallotta

Németh István Péter költõ, aki alkalomhoz
illõen kis versfüzérrel köszöntötte az ünne-
pelteket. Weöres Sándor, Robert Burns,
Arany János, Vas István, Illyés Gyula és
Margaret Noah egy- egy szívhez szóló
mûvét szavalta el. 

Tapolca Város Önkormányzata nevében
Ács János polgármester köszöntötte az
idõseket, hangsúlyozva, hogy társadalmunk
megbecsült rétegét alkotják, akikre nap-
jainkban is szükség van.

A tartalmas köszöntõk után a zene kapta
a fõszerepet. A megjelentek nem egy eset-
ben fakadtak dalra, hiszen a Csobánc
Népdalkör tagjai ezúttal is fülbemászó
nótáikkal örvendeztették meg az egybe-
gyûlteket. Dancs István
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A hónap kérdése

Melyik az Ön kedvenc könyve?

- A világhírû finn regényíró -
Mika Waltari az ókori Keletre
viszi el az olvasót Szinuhe címû
fantasztikus mûvében. Megeleve-
nedik elõttünk az akkori nagyvá-
rosok - Théba, Babilon és Kréta
lüktetõ világa, feltárulnak a fáraó
arany házának titkai és a kikötõ-
negyedek sikátorainak élete.

KÉRDÉSEK TERE

- Milliók imádott olvasmánya,
William Shakespeare: Romeo és
Júliája áll hozzám legközelebb.
Benne foglaltatik az élet sava-borsa:
a bohém fiatalság, ármány és szere-
lem, valamint a  halál. Sajnos, a XXI.
században is léteznek viszálykodó
Montague-k és Capulet-ek. Mindenki
számára "kötelezõ olvasmány".

- Karczag György: Idegen páncél-
ban címû történelmi regénye. Ez a
könyv I. András korába kalauzolja
az olvasót, egy kicsit más módon
mutatja be az adott korszakot.
Ajánlom a tizenéveseknek -, akik
már tanultak a korai magyar
történelemrõl - és minden könyv-
barátnak.

Ujvári Károly Kovács Tamara Igaz SándorIgaz Sándor

(DI)

A szemem elõtt változott, fejlõdött a város

"Szeressétek az idõseket!"

Az Usztics Mátyás vezette Nemzeti
Kamara Színház társulata a magyar iro-
dalom jeles alkotóinak megidézésével
adott költészetnapi mûsort a Városi
Mûvelõdési Központban.

Csokonai Vitéz Mihály, Petõfi Sándor,
Arany János, Vörösmarty Mihály, József
Attila, Kaffka Margit és Weöres Sándor
versremekein keresztül a család fontos-

ságára, értékõrzõ szerepére hívták fel a
közönség figyelmét a mûvészek. 

A középiskolásoknak szóló elõadásuk-
ban pedig - a magyar történelem  napjait a
versek tükrében lapozgatva - az 1848-49-es
szabadságharctól a világháborúk pusztítá-
sáig és az azokat követõ idõszakokig raj-
zoltak nagyszerû ívet.

NHE

Egy estém otthon
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A Tavaszi Pedagógiai Napok záró ren-
dezvényére a közelmúltban került sor
Tapolcán a Városi Mûvelõdési Központ-
ban. A rendezvény házigazdája a
Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet
volt. A feladatokról Kaiser Mártával, az
intézmény vezetõjével beszélgettünk.
- Szerencsénk van, hiszen feladatbõvülés-
sel kezdtük az esztendõt. Négy város
Nevelési Tanácsadója került hozzánk, és
ezáltal megerõsödött az intézmény szak-
szolgálati területe. Nagy háttérbázisa lett
így a hátrányos helyzetû, sajátos nevelési
igényû gyerekek gondozásához szükséges
módszertani ismeretek terjesztésének.

- A kistérségi iskolatársulások  mennyiben
hasonlítanak a régi szakmai munkaközös-
ségekhez, és miben térnek el tõlük?
- A szakmai munkaközösségek jó
kezdeményezések voltak a maguk korá-
ban, és jól is mûködtek. A kistérségi
közösségek még inkább igyekeznek a
lokális kérdésekre választ adni, ezeket
kívánja megvitatni. A kistérségi  szakmai
tanácskozások mögött megjelennek a helyi
kezdeményezések, így betöltik azt az ûrt is,
amely a szakmai munkaközösségek meg-
szûnése után érzékelhetõ volt. 
- Milyen kiadványok segítik a pedagógusok
munkáját?

- Továbbra is megjelentetjük a havi ren-
dezvénytervünket és az éves értékelést tar-
talmazó kiadványunkat. A harmadik A tan-
folyamkínáló, belõle a továbbképzésrõl, a
pályaválasztásról és a vele kapcsolatos
felmérésekrõl, az iskolaválasztásról is
tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
- Mi a mai rendezvény programja?
- Ez a rendezvény annak a hagyománynak
a folytatása, hogy helybe viszünk bizonyos
tájékoztatást. Tapolca és vonzáskörzetéhez
tartozó oktatási intézményeibõl várunk ide
vezetõket. Dr. Perlaky Mária iskolajogász
fog válaszolni a felmerülõ kérdésekre. 

NHE

Kistérségi feladatok, helyi kezdeményezések

A megnövekedõ nyári idegenforgalom
nemcsak a turistákat vonzza, de a "tilos-
ban járókat" is. Arról, hogy miként
készül a rendõrség ezek kiszûrésére, dr.
Scher József rendõrkapitányt kérdez-
tük.
- Április 29-én lesz az elsõ megbeszélés a
nyári idegenforgalmi szezonnal kapcsolat-
ban Balatonfüreden. Ekkor ül össze a
Balatoni Koordinációs Bizottság. 
- Mekkora pénzeszközt kaphat a rendõrség
az idegenforgalmi szezon lebonyolítá-
sához?
- Valószínûleg a tavalyinak megfelelõt,
azaz Veszprém megye 11 millió forintot. 
- Miként fogják csoportosítani a rendõri
erõket a Balaton-parton?
- A megyei rendõr fõkapitányságtól és a
rendõriskolán most végzettektõl kapunk
segítséget. Új dolog az, hogy a Balaton-
parti városok és Veszprém, valamint
Tapolca egy közös pályázaton indult,
amelynek nyerteseként megkülönböztetõ
jelzéssel  ellátott, idegen nyelvet beszélõ
diákok alkalmazására kerülhet sor a

nyáron. Õk fogják segíteni az idegeneket a
településen való eligazodásban. 
- Örömteli hír, hogy a tapolcai
Rendõrkapitányság létszáma bõvülni fog.
- Öt fõ létszámot kaptunk. Ami nagyon
fontos, hogy 1 fõ bûnmegelõzési elõadó
lesz. Õ fogja tartani a kapcsolatot az isko-
lákkal. A kiválasztásnál külön figyelmet
fordítunk nemcsak a szakmai kvalitásra, de
az emberi tényezõre is. Az iskolai élõ kap-
csolat eredményeként szeretnénk azt is
elérni, hogy a kábítószer ne mehessen be az
iskolákba, illetve, hogy az iskolák környé-
kének közlekedése biztonságot nyújtson a
tanulóknak. A Képviselõ-testülettel most
tekintjük át a város közlekedési rendjét,  és
felajánlásokat teszünk újabb gyalogos
átkelõhelyek, illetve fekvõrendõrök létesí-
tésére.
- Lesz fejlesztés a kamerarendszerben?
- Erre a város Zalahaláppal együtt pályáza-
tot nyújtott be. A nyertes pályázat ered-
ményeként a régi rendszer felújítására
kerül sor, illetve új kihelyezésére Tapolcán
is és Zalahalápon is.  NHE

A Tapolca Expo kiállítói az igényesen
kivitelezett standjaikon nemcsak a ter-
mékeiket mutatták be, de szívesen adtak
felvilágosítást és tájékoztatást is. 

Míg a Balaton Elektronika Kft. a
számítástechnika legújabb eszközeit vo-
nultatta fel, addig a “kerti gépek szakértõje”
a fûnyírógépekbõl, permetezõgépekbõl
adott ízelítõt. De ott voltak a vásáron a

SZISZI vendéglátást tanuló diákjai is.
Hideg- és melegkonyhai készítményeiknek
nagy sikere volt. 

Az április 24-éig tartó expo látogatóit
színes és gazdag programok is várták. 

A vásár fõdíját a gyönyörû kivitelû
kovácsoltvas tárgyakat készítõ RT.
ELEKTRONIK nyerte el.

NHE

Fokozott rendõri jelenlét

- Ismeretlen elkövetõ Tapolcán a Lesence
utcai garázssor egyik garázsába ajtófeszítés
módszerével behatolt, de nem tulajdonított el
semmit. A rongálásból 5000,- Ft kár
keletkezett.

- Ismeretlen tettes a Tapolca Víztorony
utcában álló szerszámtárolót törte fel
lakatlevágás módszerével, és eltulajdonította
az ott található 2 db döngölõbékát. A sértett
KFT-nek ezzel 850.000,- Ft kárt okozott.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Bogdán Zoltán és Fleisz Mária gyermeke: Viktória
Borsos Róbert  és Tóth Szilvia gyermeke: Réka
Egerváry László  és Vincze Barbara gyermeke: Jázmin
Horváth Árpád és Orosz Zsuzsanna gyermeke: Ádám
Kamondi Ferenc és Szíjártó Szilvia gyermeke: Csenge Virág
Mátyás Péter és Szokoli Adrienn gyermeke: Péter Ádám
Molnár Krisztián és Bindics Renáta gyermeke: Dóra
Pongrácz Szabolcs és Szücs Melinda gyermeke: Bence
Redling Sebastian és Szigeti Emõke gyermeke: Botond
Sebestyén János és Makkos Éva gyermeke: Fanni
Szabados István és Bársony Annamária gyermeke: Máté
Szokoli Nándor és Barna Adrienn gyermeke: Bianka

Gratulálunk!

Töreki Imre Zoltán és Sipos Ildikó

Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:

SZÕLLÕSI FERENC 
esperes - plébános

(Tapolca, 1921. február 6. -
Balatonboglár 2005. március 3. )

Nagy családból származott; mint iker,
a család kilencedig tagjaként született.
Vallásos édesapja takácsmester volt.

Már kora gyermekkorától a papi
hivatásra készült. A tapolcai polgári isko-
la befejezése után a veszprémi piarista
gimnáziumba iratkozott. Teológiai évei-
nek utolsó ideje a második világháború
idejére esett. Mindszenty Józseffel és 26
paptársával együtt a sopronkõhidai fegy-
házba hurcolták. A veszprémi megyés-
püspök 1944. december 7-én szentelte
pappá a veszprémi vár börtönében.

Elsõ szentmiséjét dr. Lékai László
kézvezetésével tartotta Sopronban, a
ministránsa Mindszenty József volt. 

A fûzfõgyártelepi káplánság, majd
plébánosság után Iharosberénybe került.
Onnan pedig - 1970-ben - az utolsó állo-
máshelyére, Balatonboglárra. 

Itt azonnal bekapcsolódott a környezõ
templomok restaurálásába (Fonyódliget,
Teleki, Nagycsepely, stb.). Kislakon új
templomot épített. 

Az Õ kezdeményezésére fogadta el a
balatonboglári Képviselõ-testület, hogy
gróf Teleki Pál miniszterelnök szobrát a
római katolikus templom elõtt felállítsák.
2003-ban Balatonboglár díszpolgára lett. 

- Ha újra kezdhetném az életemet…
mindent ugyanúgy tennék, mint eddig -
mondta gyémántmiséjén 2004. december
7-én. - Semmit meg nem bántam, kivéve
bûneimet, gyarlóságaimat. Páli Szent
Vince szavaival: “Adj nekem Uram,
fõleg halálom óráján élõ hitet, biztos
reményt, lángoló szeretetet, hogy tiszta
és nyugodt szívvel mondhassam: Atyám,
kezedbe ajánlom lelkemet.”

Emberi gondatlanságból súlyos baleset
történt  a városi sporttelepen. Kifeszített
drótkötélnek szaladt két fiú. Az egyi-
kõjük a nyakán sérült meg könnyebben,
míg a másik koponyasérülést szenvedett,
de már hazaengedték a kórházból. A
felelõst keresve kérdeztük a sporttelep
vezetõjét.
- Inkább felsorolnám a tényeket - mondta
Rédli Károly, a Városi Sporttelepet
mûködtetõ Kft ügyvezetõje. - A gyerekek
felügyelet mellett tartottak edzést a pályán.
Az elpattant labda beesett a sporttelep azon
területére, amely üzemeltetés szempont-
jából a teniszszakosztály kezelésében,
hatáskörében van. Két külön balesetrõl van
szó, de a helyzet - sajnos - ugyanaz. A
gyerekek külön futottak a labda után, és
beleütköztek a máskor -, de most nem! -
teniszhálót tartó sodronyba. Arra a mai
napig nincs magyarázat, hogy a hálót ki és
miért húzta el az egyik oldalra úgy, hogy 10
méter hosszan, 80 centiméter magasságban
csak a 4 sodronydrót maradt. Elõször az
egyik fiú futott neki, majd néhány perc
múlva a másik.
- Milyen intézkedés történt a balesetek
után?
- A hálót feszítõ sodronyt másnap leszedtük,
és egy biztonságtechnikai céggel tárgyalás-
ba kezdtem a sporttelep hétköznapi és eseti
biztonságának felmérését illetõen. Az írás-
beli feljegyzés birtokában pedig  mindent el
fogunk követni azért, hogy balesetek többé
ne történhessenek a sporttelepen.  

NHE

UtánajártunkEgyre gazdagabb a kínálat

A tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum
munkatársai szakmai programon vettek
részt a  Veszprém Megyei Könyvtáros
Egyesület szervezésében a szlovéniai
Lendván és Muraszombaton. 

A program keretében a lendvai területi
könyvtári ellátással, a számítógépes rend-
szerekkel ismerkedtek meg a vendégek. 

A két nap lehetõséget biztosított a két
ország könyvtárosainak szakmai tapaszta-
latcseréjére, beszélgetésekre, barátságok
kötésére.

Ugyanakkor népi hagyományaink õrzését
is örömmel láthattuk  Hodoson.  A programot
az Õrség magyarországi részén zárták
Õriszentpéter.                            VKE

Határok nélkül
József Attila születésének 100. évfordulója
tiszteletére vers- és prózamondó versenyt
hirdetett a Városi Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege. 

A versenyen több, mint 200 gyerek indult.
A pályázati kiírásban nem szerepelt semmi-
lyen kikötés, a kiírók célja az volt, hogy a
gyerekekkel még jobban megszerettessék az
irodalmat. 

Az április 11-tõl 13-ig zajló verseny elsõ
napján az óvodások adtak számot tudásukról,
a másodikon az alsótagozatosok, míg a har-
madikon a felsõtagozatosok szerepeltek szép
sikerrel. A díjazottak könyvjutalomban
részesültek.

Vers- és prózamondó verseny
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EGYHÁZI ÉLET - CIVILTÉR

Elhunyt Szentatyánk megválasztása
hatalmas csoda volt a világ számára. A
"Vasfüggöny" által  kettéosztott világban
senki sem merte volna jósolni, hogy az
úgynevezett szocialista világból válasz-
tanak pápát 1978. október 16-án. Karol
Wojtyla krakkói bíboros - érsek szemé-
lyében megtörtént  a csoda. Röviden
uralkodó elõdje tiszteletére a János Pál
nevet vette föl. Miután a név hordozó-
jaként második volt, így II. János Pál
néven foglalta el helyét az Egyház látható
fejeként, mint Szent Péter 264. utóda.
Ami nyugaton meglepetés volt, az keleten
zavart okozott.

II. János Pál pápa csoda volt
megválasztásában, csoda  volt életében,
csoda volt halálában. 

Nem volt még egy pápa, aki a rendkívül
gyakori pápai kihallgatásokra annyi embert
vonzott volna, mint Õ. Ezeknek a kihall-
gatásoknak a résztvevõi felejthetetlen élmé-
nyekkel térhettek haza. Az emberek közé
ment mosolyogva, akivel csak tudott, kezet
szorítva, egy-egy lelkesítõ szót szólva,
áldást adva. Ha azt mondjuk, hogy köztünk
jártában úgy éreztük, hogy Krisztus jár
közöttünk, a megállapítást nem érezzük
túlzásnak.

Ezzel a kijelentésünkkel meg is adtuk a
magyarázatát az Õ hihetetlen hatásának,
amit az emberekre gyakorolt. Hittük, láttuk,
hogy Õt õszintén érdekli a sorsunk, az
emberiség sorsa. Minden erejével szerette
volna belénk plántálni Krisztus szeretetét,

mint világot megváltó isteni üzenetet. 
Küldetését úgy fogta föl, ahogy a

Szentírásban olvashatjuk: "az Úr lelke
énrajtam, azért kent föl engem, elküldött
engem örömhírt vinni a foglyoknak és látást
a vakoknak, szabadon bocsátani az el-
nyomottakat, hirdetni az Úr kedves eszten-
dejét és a visszafizetés napját. " /Lk. 4, 18/.
Az idézet Jézusról szól, Õ követte a
Mestert.

A nemzeteket szerencsétlenné a bûn tette.
Ennek kapcsán elmondhatjuk a Megvál-
tóról, hogy azért szeretjük, mert arra a hal-
latlan dologra vállalkozott, hogy velünk
szolidaritást vállalt, nem a bûneinkben,
hanem a tartozásban, és eljött fizetni helyet-
tünk az isteni igazságosságnak. Nemcsak
könyörgéssel és közbenjárással, hanem
véres váltságdíjjal egyenlítve ki azt a végte-
len adósságot, amelyet csináltunk.  Meg-
váltott, azaz fölszabadított a legnagyobb
zsarnokságból, a kárhozat reménytelen-
ségébõl nem egyszerû jogi aktussal, hanem
megrendítõen isteni életáldozattal. A mi
megváltásunk olyan valóság, mint a szöges
korbács, mint a töviskorona, mint a kereszt
és a vér és a szomjúság és a gúny és a hal-
doklás és a halál Jézus áldozatában.

A kereszténység nem elmélet és jelkép,
hanem véres tény és boldogító valóság. Ezt
a krisztusi élményt hordozta magában
elhunyt Szentatyánk, mindenkor vállalva a
keresztet. A szenvedés külsõ jelét is hordoz-
ta, mint Krisztus Urunk a sebhelyeket,
hiszen II. János Pál pápa egy súlyos

merényletet szenvedett el és élt túl. 
Ha megválasztását nevezhetjük a husza-

dik század csodájának, ugyanúgy halálát a
huszonegyedik század csodájának. Senki el
nem tudta volna képzelni, hogy ennyi millió
ember kíséri együttérzéssel szenvedését és
halálát. A jelenséget fogjuk föl isteni
üzenetnek, hogy az ember igazi értékét az
adja, amit életében meg tud valósítani Isten
jóságából.

II. János Pál hangoztatta: "Ne féljetek!"
Különösen az ifjúságot biztatta, akiket
nagyon szeretett. A "ne féljetekben" megint
Krisztus szava viszhangzik: "Ne féljetek, Én
legyõztem a világot"- mondta tanítvá-
nyainak.

Elhunyt Szentatyánk utolsó megjelené-
seit nézve, ahogy áldást oszt és mintegy
búcsút int a napokon keresztül vele együtt
érzõ és szenvedõ sokmilliós hívõ seregnek
egy elsõ áldozási ének szöveg töredéke jut
eszünkbe "…köszönök és hazamegyek", a
további szövegrészletet egy kissé meg-
másítva folytatjuk: szívemet nálatok ha-
gyom. Hisszük, valóban a szeretet továbbra
is eleven kapcsolatban tartja velünk és a
Szûzanyához  hasonlóan, Akit õ nagyon
szeretett, közbenjár értünk Istennél, hogy a
nagyszerû örökség, amit ránk hagyott, el ne
vesszen, hanem folytatódjon, azzal a derûs
lélekkel, amit utolsó szavaival üzent: "Én
derûs vagyok, ti is legyetek derûsek".

II. János Pál pápa, Isten veled!
Csere Sándor

kanonok-plébános

Március 27-e van. 2005. március 27-e.
Tapolca " felszabadulásának" évforduló-
ja. Én gyertyát gyújtok. Egy kifosztott
életút után másra nem telik. Csak gyer-
tyára és visszaemlékezésre. 

Hatvan éve, 1945. március 27-én lõtték
agyon az apámat, dr. Péczer Sándort,
Tördemic fõjegyzõjét a "felszabadítóink".
Még ma is megdöbbentõ számomra, hogy
megtörténhetett. (Sok - sok más dolog is
megtörtént.) De ez a tragédia 25 éves anyá-
mat két pici gyerekkel érintette. Én akkor
voltam négy hónapos. Ezt a tragédiát nem
kell részleteznem senki elõtt. 

Viszont ami meglepett, az az, ami az
unokaöcsémtõl kapott könyvben ért. A
nagyon összeszedett könyv visszamenve
honfoglaló elõdeinkig szólt arról, hogy kik

azok a neves emberek, akik megfordultak
Tapolcán. Tettek valamit hazánkért vagy
éppen Tapolcáért.  Elismert könyvtárosunk
nevét és mindenre kiterjedõ figyelmét di-
cséri a könyv. 

No, én ebbõl a nagyon szép lexikonból
hiányoltam az apám nevét. Igaz, hogy mi
már több, mint húsz éve elkerültünk
Tapolcáról. Tördemicen, ahol apám meg-
halt, ott jegyezve van a háborúban elesettek
között. Én túlságosan azért nem igénylem a
nagy csinnadrattával való megemlékezést.
(Petõfi költészetét kellett alaposan megis-
mernem, hogy a nagy felhajtást körülötte
elfogadjam.) De az már szíven ütött, hogy
arról, aki meghalt a közjóért (még ha értel-
metlen halállal is), nem emlékeznek meg. -
Apámról úgy tudom, akin tudott, segített. -

Róla ne legyen megemlékezés? 
Õ harmadmagával a tördemici jegyzõség

"értékeit" ásta el. Mint fõjegyzõ aznap adta
össze a menekülõket. Többek között Tatay
Sándor írót is. Tehát maradéktalanul az
utolsó pillanatig helytállt. Ostobán "futár-
nak" nézték és lelõtték. 

Én úgy nõttem fel, hogy a tördemici,
szigligeti, hegymagasi, sõt a tapolcai em-
berek szeretõ pillantását és kedves, érdek-
lõdõ törõdését élvezhettem. Sajnos, már
nagyon kevesen vannak azok, akik szót
emelhetnek érte. 

Apám a legtöbbet adta, amit ember adha-
tott: az életét. Égjen hát örökké az a
gyertya, melyet az emlékéért meggyújtot-
tam.

Tóthné Péczer Mária

II. János Pál pápa halálára
Egy ember, aki csoda volt életében, csoda volt halálában

Elmélkedés

Egyik szemem sír, a másik nevet. Miért?
A kedves olvasó rögtön megérti, amint
megszemléli a fenti két fotót.

A felvételt április 2-án készítettem a
Polgármesteri Hivatal tõszomszédságában
elhelyezkedõ épület elõtt. A XXI. század
vasgyúrói túltengõ energiájukat levezetvén
tépték föl az egyébként csavarokkal
rögzített kerékpártárolót. Ezért sír az egyik
szemem. (Nagyobbik kép)

Néhány nap múlva ismét arra jártam, és
kellemes meglepetésben volt részem. A
kerékpártároló eredeti állapotában, régi
helyén díszelgett. Köszönet ezért azoknak,
akiknek szívügye, hogy városunkban rend
és tisztaság legyen.  Elvégezték a helyreál-
lítási munkálatokat. A másik szemem ezért
nevet. (Kisebbik kép)            Dancs István

Sok évvel ezelõtt jómódú amerikai em-
berek mozgalmat indítottak azért, hogy a
családjuktól távol lévõk a tartózkodási
helyükön (szálloda, kórház) is olvashas-
sák a Bibliát.

Az alapötletre épülõ Gedeon Társaság
mára már sok száz millió Szentírást osztott
szét ingyenes adományként szerte a világ-
ban. Mostantól a tapolcai kórházban is
olvashatják a betegek.

- Örömmel hoztuk - mondja dr. Szabó
Károly, a Társaság pápai csoportjának
vezetõje. - Valójában  missziót teljesítünk.
Szeretnénk, ha segítségével a testi gyó-
gyulás mellett a lélek megnyugvását is
érezhetnék a rászorulók. Az ágyak mellé
helyezett Bibliát, ha a beteg valamilyen
okból elviszi magával, pótolni tudjuk. 

Észrevettük, szóvátesszük

Január-február hónapban szülõi össze-
fogással, önzetlen, segítõ támogatással
újult meg a Barackvirág Óvoda közle-
kedõ folyosója. 

Kocsor József festõ-vállalkozó szülõnk
végezte el munkatársai segítségével a
folyosó falfestését január elsõ felében. Két
napon keresztül önkéntes felajánlással dol-
goztak hétvégén, hogy gyermekin-
tézményünk bejárati része esztétikus
környezetet biztosíthasson gyermekeink és
az intézménybe lépõk számára. 

Márfi Zsolt szülõnk fenyõlambéria
anyagot ajándékozott intézményünknek a
folyosó 50 méteres hosszúságára. Ha
óvodánknak kellett volna ezt megvásárol-
nia, bizony nem készülhetett volna el ez a
szép falburkolat. Párnafát, kiegészítõ
takarólécet kellett még beszereznünk,
amiben támogatást kaptunk a gyulakeszi
Papp és Társa Kft-tõl. A faanyag felrakását,
a tényleges lambériázási munkálatokat
szintén önzetlen, ügyes kezû szülõknek
köszönhetjük. Szalai Ernõ szülõnk szak-
értelmével és kitartó munkájával indult meg
és folytatódott a közös munka hétvégeken.
További kitartó, gondos segítséget nyújtott
szülõink részérõl Petrõtei Imre, Szávai
Tamás, Kiss Imre, Nagy László és Csom
Balázs a szállításnál. Köszönjük a jó
szívvel nyújtott segítséget, az eredmény
mindannyiunk számára látható! 

Köszönjük, hogy munkájukkal támogat-
ták óvodánkat, jelentõsen hozzájárultak
környezetünk esztétikájához, szebbé
tételéhez.

Az óvoda gyermekei és dolgozói
nevében: 

Marosi Miklósné óvodavzetõ

Köszönet 

Missziót teljesítünk

György Elemérné

Édesanyámnak

Édesanyámnak anyák napjára
Belefogtam a levélírásba.
Mit is írjak kedveset, szépet, szívbõl jöttet,
Hímes szóból, hogy kötözzem köszöntõmet?

Gondoltam jóra, gondoltam szépre,
Életét fény és öröm kísérje.
Legyen boldog ki érettem annyit fárad,
Teljesüljön szíve vágya jó anyámnak!

Így gondolkodtam, de le nem írtam,
Közben a lapra könnyeket sírtam.
Hullott-hullott öröm, bánat a papírra,
Kívánságom, ígéretem így lett írva.



A Batsányi Emlékbizottság és a
közremûködõ intézmények tisztelettel
meghívják Önt, családját és érdeklõdõ
barátait a 2005. évi Batsányi Emlék-
napok tapolcai rendezvényeire

Május 9-én (hétfõn) 16 - 16.40 Térzene,
16.40 - 17 óráig a tapolcai Batsányi Kórus
májusi köszöntõje, 17.00 - 17.20  Gabriella
köszöntése Baumberg Gabriella tóparti
mellszobránál, 17.20 - 17.30  Emléktábla
avatása a tóparti Panteon-falnál, 17.40 -
17.55 242-éve itt született Batsányi
János…, 18 órakor Batsányi Emlékülés a

Városi Könyvtárban. 
Május 12. (csütörtök) 160 éve hunyt el

Batsányi János. 15 órakor A Batsányi
János Általános Iskola 6. a - 6. b osztálya
koszorút helyez el a  költõházaspár sírem-
lékén, 20 órakor A Diákotthon és Kollégi-
um diákjainak megemlékezése és csendes
tiszteletadása a költõházaspár sírjánál.

Május 13. (péntek) 17 órakor Batsányi
ünnepség a Batsányi János Mûvelõdési
Központban. 17 órakor a Batsányi János
Általános Iskola kulturális bemutatója a
HEMO-ban.
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KULTÚRA

A Tapolcai Kiképzõ Központ Ifjúsági
Házában április 14-én Romák élete
képekben címmel képzõmûvészeti kiál-
lítás nyílt. 

A Honvédelmi Minisztérium romaügyi
referanturája és az Országos Cigány
Információs és Módszertani Központ,
valamint a helyi kiképzõ központ
szervezésében megrendezett tárlatot dr.
Bódi Zsuzsanna etnográfus állította össze a

Magyar Mûvelõdési Intézet anyagából és
Osztojkán Béla fotóiból, amelyek az ország
legelmaradottabb térségeiben élõk hely-
zetének hiteles dokumentumai. 

A kiállítást megnyitó Bozsoki Lajos, a
megyei közgyûlés elnökének titkára a ma-
gyar cigányság múltjáról és jelenérõl adott
rövid áttekintést, hangsúlyozva, hogy a
roma társadalom jövõje a cigánygyerekek
iskolázottságán is fog múlni.

- Orbán József (1920-1980) fotói önma-
gukért beszélnek. Hallgatnak és nagyon
sokat mondanak. Szólnak a dolgozó, kér-
ges tenyerû parasztról és a bennünket kö-

rülölelõ csodálatos világról. A dolgos kéz
alkotta emberi tájról - mondta kiállítás-
megnyitójában Tóth János Zoltán március
31-én a Városi Mûvelõdési Központban.

Méltóbb tárlattal nem is köszönthette
volna magát és lakóit a születésnapját
ünneplõ város.

Tapolca posztumusz díszpolgárának fe-
kete-fehér fotói lenyomatai annak a kornak,
amelyben készültek, de üzenetük máig hat.
A mûvész és rajta keresztül a mûvészete
csak akkor hiteles, ha témáiban az embert
keresi.

A fotómûvész munkásságát méltató
kitért azokra az egyéni és kollektív kiállítá-
sokra is, amelyek révén nemzetközileg is
elismertté vált Orbán József.

1966-ban a gyõri Országos Fotómû-
vészeti Kiállításon a Fa és Kõ címû soroza-
tával írta be a nevét a magyar fotográfia
aranykönyvébe. 1967-ben pedig a Szõnyeg
címû tájképe és a Szerelmi háromszög ara-
tott nagy sikert.

Panorámafotói utánozhatatlanok, és ma
is felemelõ érzést adó élménnyel ajándé-
kozzák meg a látásra érzékeny szemlélõdõt.

N. Horváth Erzsébet

A romák élete képekben

Meghívó

Az emberközpontú látás mûvésze

A Városi Könyvtár és Múzeum Gyer-
mekrészlege József Attila születésének
100. évfordulója alkalmából versil-
lusztrációs pályázatot hirdetett, melynek
eredményhirdetésére a Városi Mûvelõ-
dési Központban került sor április 11-én. 

A jelenlévõket Varga Károlyné köszön-
tötte. Majd Hangodi László értékelõ
beszédében hangsúlyozta, hogy a  pályázat
elérte célját. A 298 beérkezett pályamû hûen
tükrözi, hogy gyermeket és felnõttet
egyaránt érdekel a költészet. Nemcsak
Tapolcáról, de  Monostorapátiról, Zalaha-
lápról, Kapolcsról és Taliándörögdrõl is
érkeztek értékes versillusztrációk.

Hat kategóriában osztottak ki díjakat. A
legsikeresebbek a budapesti országos pályá-
zaton fognak megmérettetni. 

A költészetnapi program részeként Pálfy
Margit Üzenek lovat... címmel tartott irodal-
mi estet a Városi Könyvtárban. 

DI

Versillusztrációk

Agyagbabák címmel nyílt kiállítás Oszkai
Réka keramikus alkotásaiból a Városi
Mûvelõdési Központban április 15- én.

A mûvészt és a rendezvényen megjelent
szépszámú érdeklõdõt  Bognár Ferenc, az
intézmény vezetõje köszöntötte, majd a
Barackvirág Óvoda Virág-csoportja adott
elõ látványos és tartalmas verses- táncos
mûsort.

Tóth B. Zsuzsanna újságíró kiállításmeg-
nyitó gondolataiban felvázolta a fiatal,
karizmatikus, családjával Sümegen élõ és
alkotó keramikus eddigi életútját. 

Kiemelte, hogy a mûvész és egyben barát
mûhelyében kizárólag olyan egyedi, sze-
cessziós hangvételû mûalkotások szerepel-
nek, melyeknek gerincét a nõk életébõl
kiragadott pillanatok adják. Bájos mesefi-
gurái és egyedi tervezésû, személyre szóló
gyertyatartói, különbözõ motívumokkal
díszített vázái és tükörkeretei is kivívják a
szemlélõdõ elismerését.

A megnyitó szavak után Handlerné
Makkos Dalma viola da gamba és Handler
Ákos lantjátékát élvezhették a résztvevõk.

Dancs István

Visszatérés 
az elemekhez

Hangverseny keretében Járdányi Pálra,
a zeneiskola névadójára emlékezett az
intézet. Ünnepségét emelte a megjelent
özvegy, fiának, Járdányi Gergely gor-
donmûvésznek a mûsora és a szerzõktõl
bemutatott tanulmánykötet. 

Nézzünk néhány általános tudnivalót.
Gordonra, azaz nagybõgõre  írt zenemûvek
száma kicsi, ezért az elõadómûvészeknek
gyakran átiratokhoz kell nyúlniuk. Azonban
nem minden hangzik jól bõgõn, ami ere-
detiben kiváló. A vonós család hangfekvé-
sei nem mindenhol fedik egymást kifo-
gástalanul, ezért az elõadó kénytelen
tornászni, míg a méteres fogólapon eléri a
kívánt hangmagasságot. Jelen esetben a
megkívánt csellóhangot. 

A Bach átiratban a bõgõ dallama- dacára
a kiváló technikának - nem érvényesült,
mert a zongoraszólam nem adott erre alkal-
mat. A Kol nidré, ez a zsidó bûnbánati rítus-
ra írt és akkor énekelt darab átiratban is jól
érvényesült. A bõgõ hangja az ünnep és
sófárok hangjának Jom kippurra, a bûnbá-
natra ösztökélõ hangulatát adta vissza. Max
Bruch, zsidó szerzõ származásának rítu-
saiból nagyon sokat dolgozott fel és
maradandóan. Rossini Mózes c. operájából

vett dallamra írta Paganini bravúr darabját,
a Mózes-fantáziát. Ezt hallhattuk bõgõn,
ami technikailag kifogástalan volt, de adós
maradt a hegedûhang behízelgõ bárso-
nyosságával. Erõltetettnek éreztem. 

A szünet és koszorúzás után nagyon szép
Bottesini mûveket hallhattunk. A Velencei
karnevál variációi számtalan változásban
hallhatók, és nagyon élvezetes zenét nyúj-
tanak. Kisdiákként Bécsben, 1938-ban
találkoztam vele, mint gyermekdallal.
Dallamára írt szöveg német kezdõsora, Ein
Hund kam in die Küche, magyarul, egy ku-
tya a konyhában; a kolbászt ellopta, a sza-
kács haragjában a kutyát kettévágta.
Ugyanarra a dallamra a szétvágott kutyák
újra jönnek, és a szakács mást sem tesz, a
tolvajokat feldarabolja a végtelenségig.
Szép, érzelmes zene, a Melódia követ-
kezett, majd Mendelssohn-parafrázis zárta
a hivatalos részt. 

Az est ráadással, egy Járdányi Pál-mûvel
zárult. A zongorakísérõ, Wehner Krisztina
szépen zenélt. 

Ritka élménnyel  lettek a végighallgatók
gazdagabbak, hiszen végig bõgõs estet nem
sokan mernek vállalni. Fõleg ilyen szinten.

Dr Sáry

Járdányi-megemlékezés. Zenei Napok 2005

A sajátos látószögû fotók a város egyedi arculatát mutatják meg

A Járdányi Pál Zeneiskola koncertter-
mében 2005 áprilisában - elõzõ évek gya-
korlatának folytatásaként - Földes Imre
zenetörténész, zeneakadémiai tanár három
elõadásból álló sorozatot indított.

Az április 6-ai elõadás témája: Sztravinszkij
élete, életmûve, ezen belül részletesen leg-
nagyobb mûve, az Oidipusz király.

Sztravinszkij a "nagy kor" gyermeke; kor-
társai Bartók, Kodály, Picasso, Chagall.
"Egyetemeit", tanulmányait - akárcsak Gorkij
- az életbõl, élményeibõl merítette. 

Földes tanár úr cselekmény-elemzése
nyomán az Oidipusz király zenéje teljes
mûvészi értelmezést és mûélvezetet nyújt.
Oidipusz király életében a görög sorstragédiák
hõseinek végzete valósul meg: a jós szörnyû
jövõt jósol neki: apját megöli, anyját feleségül
veszi. A Sophokles-mû a fantázia és szer-
kesztés remekmûve; megihlette a legkiválóbb
zeneszerzõket.

Április 13-án és 20-án a magyar operairo-
dalom XX. századi nagyját, Bartókot ismer-
tette Földes tanár úr, illetve A kékszakállú her-

ceg vára címû operát.
A Balázs Béla librettójára írt zenemû cse-

lekménye többféle, akár párhuzamos értel-
mezést nyerhet. A vár csukott ajtajait-titkát
kitárni - követeli a szerelmes nõ, Judit. Régi
szeretteit elhagyta a nagy élményért, a
Kékszakállúért. Titok, borzalom nem rettenti
vissza a vár - valójában a vár urának birtok-
lásáért való harctól. A várúr sem tud ellenállni
a kitartó, követelõ szerelemnek: fokozatosan
mind a hét zárt ajtó kulcsát átadja Juditnak. Az
ember mélytitkú életét, vergõdõ harcát ele-
mentáris erõvel fejezi ki a bartóki muzsika.

Április 20-án a kitûnõen elõkészített
Bartók-mû zenéjét tudatosan élvezhettük.

A két szereplõ-énekes dalbetétei lendítik
elõre a cselekményt. Bartók sajátos zenéje
pedig a sejtelmes, titokzatos mû hangulatát, az
átélést mélyíti el meghökkentõ, szokatlan
hangközeivel, dinamikus fordulataival,
záradékaival.

A kékszakállú herceg vára oly titokzatos,
mint az élet - töprenghetünk el rezonanciaként.   

Dr. G. Takáts Gizella

Muzsikáló tapolcai esték



Vízszintes:
1. Az osztrák trikolor. 
15. Minden folyónak van a forrás után.
16. Szoros  a Fogarasi - és Szebeni hava-
sok között, Boica település mellett.
17. Body-Building.
19. Mennyiségrövidítés.
20. Páros gönc!
21. Ijedõst, keverve!
24. Majdnem fõigazgató!
25. Fordított mesealak.
26. Hágó, a Háromszéki havasok északi
végénél.
27. Automatikus, odafigyelést nem igénylõ
funkció életünkben.
28. A húsdaráló alkatrésze.
29. Általában idõs emberek keresik fel orvo-
sukat ilyen zavarokkal.
30. Állj! németül.
31. Olyan emberre mondják, aki róka
tipusú.
34. Kén.
35. Filmcím: …baba.,
36. Vajon helytállt, al…- . a sarat?
37. Vég nélkül zsákoló!
40. Újházi tyúkleves része!
41. Feltéve.
42. Abba az irányba szalad!
44. Édességféle, de csak egy mássalhangzó-
val!
46. Páratlanul: vajon vákuum?
48. A Velencei-tó melletti, Fejér-megyei

településre való
49. Z-vel az elején, lobogói 
50. Az ABC elsõ kettõsbetûje
52. Sajnos rövidebben 
53. Néma lézer
54. Poggyászai 
57. Elit rang, párosan!
58. Egyszerû feszítõeszköz. 
59. Átvágtam.
61. Szoros a Szörényi-érchegység és a
Szörényi-havasok között. (Zb: I.)
Függõleges:
1. Vásárolt.
2. A svédek aprópénze.
3. Szégyelli.
4. Északi nép.
5. A kutyaidomítók fõnökét.
6. F-el az elején becézett férfinév.
7. Töhötömben van!
8. K-val az elején, vonatoknál fordul elõ!
9. Néma rétes!
10. A vonat eleje!
11. Szoros Erdélyben.
12. Kis géppel rotációzás. 
13. Magázás.
14. A szakáll szõrtüszõinek elgennyesedése.
18. Zúzót.
22. Páratlanul jó kés!
23. Hangos diri.
24. A retesz, az csak ilyen biztonsági
megoldás.
26. A Szepesi medencét a Tarca

medencével köti össze ez a hágó.
27. Közmondás: …….. járj, tovább érsz!
28. Feléje indul.
29. L: vizsz. 41. sz. 
32. Hangos Svájci folyó.
33. Állítólag ezen a hágón  jöttek e földre
õseink, hazánkba.
36. Bokrétát kötöttem mezei virágból c.
nóta szerzõje. 
38. Kíván. 
39. Újságnak. 
43. Ez az ara nem menyasszony. 
45. Vallásrövidítés. 
47. A földbõl elõszedõ!
51. Vajon nyakbavaló?
55. Némán szór!
56. Kit ne izgatna, eleme. 
59. Keresztül. 
60. Latin és. 
62. Luxemburgi gépkocsik jele. 
63. Kötõszó. 

Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!

A márciusi helyes megfejtés: Vízsz.: 17.
Ablaktisztítás, 28. Vallásfelekezet, 43.
Telefonfülkében. Függ.: 1. Szakavatta, 6.
Mesebeli figura, 11. Szövetmintának.
Nyertesünk: Tóth Tamás, 8300 Tapolca,
Fenyves u. 79.

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

Szólj, síp, szólj ! . . .
Ne anyázzatok! Se szûk körben, se ország-világ elõtt. Az élõk állapota között a legszen-

tebb az anyáé. Az õ fizikai és lelki elvesztését-hiányát sose heveri ki igazán az árva. De e
nagy méltóság nagy kötelesség is. Anyává tenni, anyává lenni hatalmas felelõsség.
Megszûnik az egyéni kedvtelés, könnyelmû idõtöltés, önzõ szórakozás - kire hagyva a
gyereket? Mit keres egy édesanya a diszkóban? Csak nem kalandot? Dúdoljon - daloljon
kicsinyének, táncoljon kis gyermekével, játsszék a nagyobbacskákkal, diskuráljon a na-
gyobbakkal: a felelõs szórakozás boldogsága. Aki visszariad az áldozattól - amely a
szeretet bizonysága - éretlen az anyaságra és minden felelõs kapcsolatra.

Dr. G. T. G
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EGÉSZSÉG - MAGAZIN

SZABADIDÕ

KERESZTREJTVÉNY
2

26

1

15

17

28

30

35

40

44

49

53

58

61

3

21

45

18

41

59

4

16

36

46

54

5

31

47

6

22

32

42

55

7

23

33

50

8

29

51

9

27

37

48

56

10

24

52

60

11

19

57

12

38

62

13

20

25

39

14

34

43

63

A pillanatnyi panaszmentes "jól vagyok"
állapotot gyakran keverjük össze az
"egészséges vagyok" fogalommal, pedig
a kettõ messze nem azonos.

Vannak kórállapotok, amik csak nagyon
hosszú fennállás után, a szervezet tartós és
intenzív rongálását követõen okoznak
panaszt. Többségünk viszont csak akkor
fordul orvoshoz, ha már a betegség tüneteit,
panaszait észleli magán. Azaz jelenleg
többségében az elveszett egészség helyébe
megjelenõ betegség gyógyítását várjuk el
az egészségügytõl, s nem végezzük
közösen a meglévõ egészség gondozását!   

Az egészség ÉRTÉK!  Mondjuk is sok-
szor, de csak akkor fogadjuk el ennek valós
értékét, ha már elvesztettük, s szeretnénk
visszaszerezni, ami -sajnos- számos esetben
nagyon-nagyon  nehéz, akár néha lehetetlen
is!

A Tapolca Város Képviselõ-testületének
döntése értelmében kísérletet teszünk
ennek az értéknek a megõrzésére, azaz egy
olyan szûrõvizsgálati rendszert indítunk el,
amely kellõ idõben, kis letéréseket jelez,
így a komolyabb betegségek, illetve kórál-
lapotok kialakulása elõtti észleléssel
lehetõség nyílik azok elkerülésére.  

A szûrés két nagyon egyszerû eszközös
vizsgálatból áll: egy InBody 3.0-ás
eszközzel történõ testanalízis vizsgálatból
és egy érállapot vizsgálatból, amelyet
TensioClinic Arteriograf  nevû - egyébként
magyar találmányú - eszközzel vizsgálunk.

Az elõbbivel a tápláltsági állapot mellett
a test összetételét (fehérje ásványianyag,
sejten belüli, azon kívüli folyadék zsír
százalék, és zsír mennyiség meghatározás)
vizsgáljuk. 

A TensioClinic Arteriograffal az úgy-

nevezett artériás életkort vizsgáljuk (egy
vérnyomásméréshez hasonló vizsgálatot
jelent).  

Ismeretes, hogy számos betegség (ma-
gasvérnyomás, cukorbetegség, vérzsír-
betegségek - s az ezekbõl a továbbiakban
kialakuló szív-érrendszeri betegségek) elsõ
figyelmeztetõ jele a testsúlyfelesleg megje-
lenése, a testzsír megszaporodása.

A vizsgálatok mellett egy elõre kiadott
adatlapot is kérünk kitöltve visszahozni,
amiben bizonyos betegségek családi elõfor-
dulását jelzik, illetve a szûrõvizsgálatra
kerülõ személy egészségi elõzményeire
vonatkoznak kérdések.

Jelenleg szervezett vizsgálati lehetõség
nyílik az általános iskolák 7-8. osztályos
tanulói és  a két középiskola teljes tanulói
állománya, a képviselõ testület tagjai, a pol-
gármesteri hivatal dolgozói, az iskolákban
dolgozó pedagógusok számára. 

A vizsgálatokkal úgynevezett "nyomon
követést" szeretnénk, ami annyit jelent,
hogy azokat évenként ismételni szeretnénk.

Az elvégzett vizsgálatokat kiértékelve a
vizsgált személyek tájékoztatást kapnak a
vizsgálat eredményeirõl, illetve  ha eltéré-
seket észlelünk, feltétlenül tanácsoljuk a
további szükséges vizsgálatok megtételére
háziorvosuk felkeresését, akit - az érintett
beleegyezésével - személyesen is tájékoz-
tatunk.

A vizsgálatokat az intézmények
vezetõivel történõ elõzetes egyeztetést
követõen az intézményekbe kitelepülve
végezzük.

A vizsgálatok befejezése után - azokat
értékelve - szélesebb kör hozzáférési
lehetõségét is  szeretnénk biztosítani.    

Dr. Huberth János

Szûrõvizsgálat az egészség megtartásáért

Folytatni szeretné a város a mozi felújí-
tását.

A Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma az "art" mozihálózat fejlesztésének
támogatására pályázatot írt ki. Ameny-
nyiben Tapolca erre a 20 millió forintos
bruttó összegû beruházásra sikeresen
pályázik, akkor a hang- és vetítéstechnika
teljes korszerûsítésére kerülhet sor.

Pályázati segítséggel 

A Tapolcai Musical Színpad a Zenés
Színházak Országos Versenyén 2. helye-
zést ért el. 

Halász Sándor a legjobb táncos díját
érdemelte ki, és szerzõdést kapott az
Operett Színházba, ahová az együttest is
meghívták egy elõadásra.

Gratulálunk!

A Magyar Honvédség március 15-ei
központi ünnepségén Vörös Béla, a
Balaton Elektronika Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója dísztõrt vett át.

A budapesti Stefánia-palotában megtar-
tott díjátadás annak az önzetlen segít-
ségnyújtásnak és támogatásnak a köszö-
nete, amellyel a helyi honvédség alakulatát,
a Helyõrségi Klub munkáját, valamint a
Tapolcai Honvéd Nyugállományúak
Klubját évek óta segíti. 

- Tudják rólam, hogy ahol és amikor
tudok, jószándékkal támogatok mindenkit -
mondja a dísztõr boldog tulajdonosa. - Így

van ez a honvédséggel is. A jó kapcsolatunk
még a rendszerváltás kezdetére nyúlik visz-
sza. Az átadás elõtti napon tudtam meg,
hogy ebben a kitüntetésben fogok részesül-
ni. Nem vártam soha hálát, vagy köszönetet
a közösségi munkáért, de õszintén beval-
lom, nagyon jólesett ez az elismerés. A
dísztõr most még otthon van, de hamarosan
megújul és megszépül a számítástechnikai
üzletünk, és akkor egy vitrinbe oda fog
kerülni.

A Magyar Honvédség dísztõrét 2005-ben
három civil személy kapta. Köztük volt a
tapolcai vállalkozó is. NHE

A segítségnyújtás nem várt jutalma

A Magyar Katonazene Napja alkalmával
a Tapolcai Kiképzõ Központ katonazene-
kara adott ünnepi hangversenyt április 21-
én a Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban. 

A nemrég alakult zenekart Matuz István, a
TKK parancsnoka köszöntötte, hangsúlyoz-
va, hogy ezzel az együttessel egy újabb híd
épült a honvédség és a civil lakosság között.

A köszöntõ szavak után felcsendülõ dal-

lamok segítségével évszázadokat ívelhetett át
a hálás közönség. 

Beethoven és Erkel, Ruszinkó Nándor és
Webber ismert zenéje mellett a nem kevésbé
ismert Ábrahám Pál pattogó ritmusú katona-
zenéjét is megtapsolta a közönség. A honvéd
banda szól a Stefánián kezdetû zenekari mû
Tapolcán is sikert arattott.

NHE

Ajánló a Városi Mûvelõdési Központ programjaiból 

Május    5-én 18 órakor Paksi Zoltán asztrológus elõadása Égi utak csil-
lagüzenetei címmel

11-én 18 órakor Zöldi Pál elõadása - Miért van szükség az erõszakra? 
Hogyan nézzünk TV-t a családban?

13-án 19 órakor Budapest Ragtime Band fellépése
19-én 16 órakor Ajándékmûsor a nyugdíjasoknak!
23-án 19 órakor VMK Amatõr Színjátszó Körének bemutatkozó 

elõadása Bródy Sándor: A TANÍTÓNÕ

"Honvéd banda szól a …."
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A fenti címmel rendezett konferencia a
Környezetvédelem és sport elnevezésû
rajzpályázat eredményhirdetésével
kezdõdött. Gyõztesek: Grünceisz Lász-
ló, a Kazinczy iskola és  Gergely Ramó-
na, a szigligeti Általános Iskola tanulói. 

Ács János polgármester köszöntõje
után Sipos János közoktatási helyettes
államtitkár adatok és grafikonok segít-
ségével a hazai nevelésügy elmúlt másfél
évtizedét vázolta fel. Szólt arról, hogy
milyen tendenciáknak kell érvényesül-
niük ahhoz, hogy a magyar oktatásügy
összehasonlítható legyen a világ és
Európa más országainak oktatási helyze-
tével.

A környezeti nevelés céljai alig változ-
tak az elmúlt 30 évben - tudtuk meg egy
másik elõadásból. A környezetvédelem
létérdekünk. Szó esett az ózonpajzsról, a
klímaváltozás hatásairól, a gazdasági
növekedés és ökológiai pusztulás kapcso-
latáról, valamint a kimerülõ erõforrá-
sokról is. 

Az erdei iskola jellemzõi közül
kiemelkedik, hogy a tanulók aktív megis-
merõ tevékenységére épít, az iskola
pedagógiai programjának integráns része,
a helyi tanterv megvalósítását szolgálja,  

A tánc és a mûvészeti nevelés kapcso-
latáról táncpedagógustól kaptak szem-
léletes tájékoztatást a konferencia részt-
vevõi.

Az elõadások után a hallgatóság
megtekintette A gyermekek mozgásfej-
lõdése és sportja  címû kisfilmet, melyet
dr. Nádori László és dr. Istvánfi Csaba
készített.

Kötetlen beszélgetés zárta a napot,
melyrõl remélhetõleg mindenki hasznos
információkkal távozott.

Naprakész iskolai
testnevelést!

A Békéscsabán megrendezett Párbajtõr
Gyermek Országos Magyar Bajnokságon
ezüstérmet szerzett a Balaton Isover
Vívóklub leány- és fiú párbajtõrcsapata. 

A fiúk elõször a PEAC csapatát, majd a
döntõbe jutásért nagy bravúrral az esélyesebb
békéscsabaiakat gyõzték le. Az I. helyért
OMS Tata - Balaton Isover Vívóklub 45-41.

Végeredmény:
Leányok: I. Honvéd LNX, II. Balaton

Isover Vívóklub, III. Békéscsaba.
Fiúk: I. OMS Tata, II. Balaton Isover

Vívóklub, III. UTE.
Az ezüstérmet szerzett csapatok tagjai:
Leányoknál: Bieber Szabina, Horváth

Viktória, Pupos Liza (Tapolca). Kosztor Lilla,
Mórocz Fanni (Balatonfüred).

Fiúknál: Szabó Bence, Csák Dániel,
Kákonyi Tibor (Tapolca). Báthory Zsigmond,
(Balatonfüred), Gál Soma (Keszthely).

Országos gyermek leány és fiú párbajtõr
verseny volt április 2-án szombaton
Tapolcán. 

A két fegyvernemben 62 versenyzõ
lépett pástra. Egyébként ez a korosztály a
legfiatalabb, amelynek magyar bajnoksága
is van. Õk 1992. január 1-je után születtek.

Az aranyéremért vívott asszóban Bokros
Lilla tatai versenyzõ 5:3 arányban nyert a
tapolcai Bieber Szabina ellen.

Végeredmény: 1. Bokros Lilla OMS
Tata, 2. Biber  Szabina Balaton Isover

Tapolca, 3. Bíró Ardienn Pécs. A tapolcaiak
közül még Horváth Viktória került be a
döntõbe, ahol 3 gyõzelmet szerzett és 6.
helyezést ért el.

Fiúknál 35 induló közül 3 tapolcainak
sikerült bejutnia a döntõbe, ahol Szabó
Bence 5. Igaz András 6. és Csák Dániel 7.
helyezést ért el. 

Az aranyérmet veretlenül a békéscsabai
Bernát Barna szerezte meg. 2. Báthori
Zsigmond Balaton Isover Balatonfüred, 3.
Kun Szilárd OMS Tata.

Ezüstérmes párbajtõrözõk 

Újabb tapolcai sikerek
A gyermek leány - fiú és újonc országos minõsítõ párbajtõrversenyen kitünõen
szerepeltek a Balaton Isover Vívóklub utánpótlás korú versenyzõi Pécsett.

Gyermek leányoknál 27 induló közül:
1. Földes Zsófia BVSC, 2. Tóth Fruzsina Gödöllõ, 3. Horváth Viktória Balaton Isover

Tapolca és Szalai Szonja Honvéd LNX. 
Gyermek fiúknál 35 induló közül a tapolcai Csák Dánielnek sikerült a legjobb 8 közé

kerülnie, és végül a 7. helyet szerzett.
Újonc fiúknál 54-en léptek pástra, a tapolcai File Mátyás bronzéremes lett.

14 év aktív sportszervezõi munka után ez
év januárjától boldog nyugdíjasként a
kedvenc sportágaiban továbbra is aktí-
van dolgozó Paréj József így foglalta
össze az elmúlt idõszak történetét,
emlékeit, eredményeit.

1991-ben már nyugdíjas voltam, amikor
Simó Attila, az akkori sportbizottság elnöke
szólt, hogy vállaljam el a polgármesteri
hivatalban a sportszervezõi feladatot. Soha
nem felejtem el, hogy az általam elõször
elkészített elsõ költségvetési tervezet
összege 48.000 Ft volt! (2005-ben ez az
összeg 40.000.000 Ft!) Kezdetben heti két-
szer 4 órában vittem a sportügyeket - a DSB
és néhány egyesület dolgait. 1992-tõl tíz és
fél évig fõfoglalkozású sportszervezõként
dolgoztam a hivatalban. 
- Milyen eredményeire a legbüszkébb? 
- 1995-tõl sikerült újra Tapolcára vissza-

hozni a Dr. Papp Pál, majd 2003-tól Dr.
Papp Pál, Csermák József Kalapácsvetõ
Emlékversenyt, amely az évek folyamán
komoly nemzetközi versennyé nõtte ki
magát (tavaly 118 résztvevõje volt). Sor
került a Tapolca Város Legjobb Sportolói
ünnepélyes díjátadó mûsorának meg-
szervezésére, az 1998-ban, elõször lefek-
tetett városi sport koncepcióra, (amely a
mindenkori városi költségvetés 1%-át biz-
tosítja a város sportjára), a 6-8 éve ered-
ményesen és népszerûen mûködõ nyári
sporttáborokra, az 1994-tõl minden nyáron
megszervezett 8 hetes nyári úszásoktatásra,
a 2003-ban megszervezett 2 napos ünne-
pélyre és emlékezetes csarnokavató prog-
ramra, a testvérvárosokkal és sportváro-
sokkal ápolt kapcsolatokra és az évente
megtartott gyümölcsözõ sportversenyekre
(Este, Bjelovár, Pozsony, Mohács). Kiváló

munkatársakkal dolgozhattam mindvégig,
sok barátot szereztem és remek embereket
ismerhettem meg.

Egyetlen dologban érzem magam hibás-
nak és felelõsnek: nem voltam elég
rámenõs és határozott, ezért nincs a város-
nak virágzó atlétikai szakosztálya. Nagy
hiány ez! Mert tudom és vallom, hogy min-
den sportágnak az atlétika az alapja!
Legalább dobó szakág lehetne, ahol ma 20-
30 gyerek dobálhatná a különbözõ szereket.
- Mivel telnek most a napjai?
- 66 évesen továbbra is aktívan dolgo-
zom. Jelenleg a Körzeti Labdarugó
Szövetség titkáraként 44 csapat ügyeit
szervezem. És hát itt van még a sakk, az
örök szerelem! A szakosztály vezetõ-
jeként, edzõjeként és versenyzõjeként
nincs idõm unatkozni. 

"Büszke vagyok arra, amit tettem és tehettem a városért…" 

Újjáalakult a vívószakosztály is. Buda-
vári József volt az "úttörõ-edzõ", majd
Szabó László -, aki versenyzõ korában
vidékbajnoki címet szerzett - irányította
a lelkes társaságot. 

A legnagyobb érdeklõdés azonban to-
vábbra is a labdarúgást kísérte. A háború
utáni harminc évben a MÁV TIAC a
járásitól az NB III-ig valamennyi osztályt
megjárta. Ebben az idõszakban Tapolcán

Tompos, Márkus, Szõcze, Németh, Murai,
Simon, Nyírõ, Farkas és több más játékos
neve számított fogalomnak.      

Amíg Tapolcán sokan a sportpálya rend-
behozásával foglalatoskodtak, addig a nyi-
rádi bányászok újdörögdi kolóniáján sok
fiatal a sportolás lehetõségét kutatta, ke-
reste. A házakhoz közeli részen kialakítot-
tak egy füves focipályát.  

/folytatjuk/

95 éves Tapolca sportja III. rész

SAKK
NB I/B osztály:
Hûvösvölgyi SI - Tapolca Rockwool VSE

7,5:4,5. 
Továbbtart a tapolcai NB I/B osztályú

sakkcsoport gyengélkedése. Ezúttal Buda-
pesten szenvedtek 3 pontos vereséget. A
vereséggel "elúszott" a II. hely, és az utolsó
fordulóban már a borzéremért kell küz-
deniük.

NB II:
Szentgotthárd - Tapolca VSE - Varjú

Fogadó 7:5. Bravúros szereplés. Az 5 pont
megszerzése - a már bajnoki címet szerzett
Szentgotthárdiak otthonában - dicséretes. A
csapat végig szoros küzdelmet vívott a sokkal
erõsebb hazaiak ellen.
ATLÉTIKA

ATapolca VSE futó szakosztályának tagjai
Veszprémben versenyeztek.

Az Ultrafutó Magyar Kupán a 6 órás
versenyen Kassai Balázs 54 km-t (16. hely),
Domán Gábor pedig 43,5 km-t futott (17.
hely). 

A 10 km-es városi futáson a következõ
eredmények születtek: férfi 18-40 év 1. hely
Pfluger Attila, nõi 18-40 év 1. hely Enyédiné
Dobai Henrietta, férfi senior 2. hely Rádóczy
Árpád, fiú 14-18 év 2. hely Domán Rajmund,
fiú 14-18 év 3. hely Lasztovicza Jenõ, gyer-
mek -14 év 1. hely Zoboki Barna, gyermek -
14 év 2. hely Novák Zalán, lány - 14 év 1.
hely Domán Fruzsina

Tájékozódási futás: Mecsek kupa - Novák
Zalán a korosztályában 5. helyezett lett. 
KÉZILABDA

- Második ízben írták ki a dunántúli
serdülõ kézilabda-bajnokságot, melyen a
Kazinczy Iskola 92-93-as (III. kcs.)születésû
leány csapata 6 gyõzelemmel és 1 döntetlen-
nel másodszor is bajnok lett. Jutalmuk:
belépõ a Fotex-Tatabánya férfi bajnoki
mérkõzésre, melynek szünetében - ünnepé-
lyes keretek között - vehették át a bajnoknak
járó kupát, érmeket és okleveleket. A csapat
edzõje: Somogyi Andrea.

- A nõi csapat: Ajkán gyõzött, Alsóörsön 8
gólos vereséget szenvedett, majd hazai
mérkõzésén a Celldömölk csapatát verte 8
góllal.

A férfiak: Veszprémben szenvedték el elsõ
vereségüket, majd a következõ fordulóban
kemény és küzdelmes mérkõzésen 2 gólos
gyõzelmet arattak Balatonfüred csapata ellen,
aztán Letenyét hazai pályán gyõzték le 29:23-
ra.
LABDARÚGÁS

Megkezdte szereplését az NB III-as lab-
darúgócsapat a tavaszi szezonban. Balaton-
füreden 4:1-re nyertek, aztán itthon  1:0-ás,
majd Jánossomorján  0:3-as eredményt értek
el. Itthon 5:1-re gyõzték le a székesfehérvári-
akat. Csáki László tavasszal már 6 gólos.

Jó hétvégéje volt az utánpótlásnak is. Az U
13- 16- és 19-es csapat is gyõzõtt. 

Az oldalt készítette: K. Lelkes Katalin

Sporteredmények

Novák Zalán a Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskola 12 éves színjeles tanulója, a
tájfutás és a futás igazi   "megszállottja".

7 éves múlt, mikor a focisuliban testvé-
rével megjelentek az egyik edzésen. Jó
szellemû,  szorgalmas és mindig nyerni
akaró magatartásával hamar barátokra lelt a
csapatban. Idõvel az is kiderült, hogy a
pályán õ egy igazi egyéniség és az egyik
legtöbbet futó játékos.  Mivel nagyon  sze-
ret futni, két éve sportágat váltott. Érmei és
eredményei bizonyítják döntésének helyes-
ségét. Korosztályában minden városi futó-
versenyt megnyer, és kiválóan szerepel a
megyei és országos versenyeken pálya- és
terepversenyen egyaránt.

Kedvenc tantárgyai a testnevelés és a
történelem, sportolója a kosárlabdázó
Iverson.  Példaképe a világbajnok tájfutó
Oláh Katalin, és edzõje Domán Gábor.

Szeretne az idei Bécs-Budapest Maraton
futóversenyen a tapolcai ifj. csapat tag-

jaként a váltóban  futni.
Azt mondja, azért edz heti 3-4-szer, mert

világbajnok akar lenni.  
Kedves Zalán!
Kitartással, szorgalommal, a futás iránti

alázattal mindent el lehet érni! Mi drukko-
lunk neked, hogy  valóra váljanak álmaid!

Tehetségeink

A legfiatalabb párbajtõrözõk bajnoksága

SPORT



A Város- és Faluvédõ Szövetség a fenti
címmel hirdetett pályázatot. 

A díjátadó ünnepségre a Budavári
Történeti Múzeumban került sor április
16-án. A tapolcai gyerekek szép sikereket
értek el ezen a pályázaton. 

Rajzkategóriában: II. helyezett Baráth
Adél, III. helyezett Illés Tekla. Különdíjat
kapott Blahuka Adrienn, Freisinger
Daniella és Szíjártó Áron. Prózában
különdíjas lett Effenpergel Veronika. A
felkészítõ Kárpátiné Kancsal Zsuzsanna,
illetve Varga Károlyné volt. 

A nyereményeket átadó Ráday Mihály
is megdicsérte a képen látható díjazott
kis tapolcai csapatot, amelyet dr. Zsiray
Ferenc, a Városszépítõ Egyesület elnöke
kísért el a díjkiosztóra.

A pályázaton résztvevõk nyáron honis-
mereti táborozáson is részt vehetnek.
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A következõ lapzárta idõpontja: 
2005. május 17.

A kicsik az önfeledt játékon keresztül a közösségi életet is tanulják

TVSE Természetjáró Szak-
osztály május havi túrája

7. Nagyvázsony - Zsádorvár -
Balatonudvari. Nyilt túra.
14. Balatonhenye - Fekete - hegy -
Szentbékálla - Hegyesd.
21. Családi nyílt túra Gyenesdiás
28. Tótvázsony - Balatonszõlõs -
Aszófõ - Nyílt túra. 

Kaland a zenében
Április 18-án nagysikerû koncertet
adott az ESZTAM Ütõegyüttes a
Városi Mûvelõdési Központban.
A fiatal mûvészek  - Tóth Péter,
Szerdahelyi Károly, Piedl Dániel,
Takács Ferenc és Novák Ferenc - vir-
tuóz játékukkal egy különleges zenei
kalandra hívták a közönséget.

Amikor a tapolcai harang szól Baba-mama klub
A május 23-ával kezdõdõ héten ünne-
pel a római katolikus templom nagy-
harangja, ugyanis a Kossuth Rádióban
délben - egy héten keresztül - a tapolcai
harang fog szólni. 

Mint Tóth Józseftõl, a Városszépítõ
Egyesület tiszteletbeli  elnökétõl megtud-
tuk, többéves levelezés eredményeként
kondul meg a tapolcai nagyharang a
rádióban.

A toronyban lévõ 10 mázsás harangot
egy rákospalotai harangöntõ készítette
1947-ben. Erre azért volt szükség, mert
az elõzõ - az 1945. március 27-én tornyot
ért lõtámadás következtében - megolvadt,
összetört. 

Május utolsó hetében nemcsak a
gyönyörû hangú harang hívja fel
Tapolcára a figyelmet, de a város és a
harang történetébõl is ízelítõt kapnak  a
hallgatók. NHE Gyönyörû gyerekek, vidám, mosoly-

gós anyukák és tanácsadásra mindig
kész védõnõk tartanak  havi rendsze-
rességgel klubfoglalkozást a Városi
Mûvelõdési Központban.  

Ezeken a foglalkozásokon nemcsak a

kismamák cserélhetik ki tapaszta-
lataikat, de a szakemberek segítségével
betekintést nyerhetnek a korszerû
táplálkozási ismeretekbe is. Tartott már
elõadást gyermekorvos és fogorvos is.     

NHE

Helyi értékeink gyermekszemmel

A vetélkedõk szervezését és
lebonyolítását évek óta Keszler
Gyula tanár úr végzi

Ismerd meg városunkat!
Többéves hagyomány, hogy a Tapol-
cán kollégistaként tanuló diákoknak
- a megszerzett városismeretbõl - ve-
télkedõt rendez a Diákotthon és Kol-
légium. 

A versenyzõ hat csapat mindegyi-
kének a szóbeli vetélkedõt megelõzõen
egy diasorozatot kellett készíteniük
Tapolca, az én városom címmel. A meg-
oldandó feladatsor kérdései között nem-
csak várostörténetrõl szólók  szerepel-
tek, de a tanulóknak méltatniuk kellett
Batsányi János életútját is.  

Az elsõ helyet a Somogyi Viktória,
Tóth Enikõ, Sólyom Tünde és Kosztor
Dóra összeállítású csapat nyerte el.

A zsûri tagjai ebben az évben
Donászi Franciska, dr. Zsiray Ferenc és
Hangodi László voltak. NHE

A Tapolcai IPA Szervezet Klubjában
március 18-án a RENDÕRÖK BORA,
A BOROK REND ÕRE címmel ren-
deztek borversenyt.

A Tapolcai Rendõrkapitányság állomá-
nyának tagjain kívül a keszthelyi ren-
dõrkollégák  és a  Tapolcai Kiképzõ Köz-
pont bortermelõ katonái is részt vettek.

30 borosgazda 38 bormintáját bírálták el
a bizottságok.

A szakmai bírálók Benczik Lajos
2004. évjáratú olaszrizling borát Nagy
Arany-díjban részesítették.

Aranyminõsítést kapott Szabó László,
Benczik Lajos és Windhoffer István bora.

NHE

A bíráló bizottság elnöke Kulka Gábor, az Országos Borminõsítõ Intézet
fõfelügyelõje volt

Nemes versengés a rendõrök között

Fotó: dr. Zsiray


