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Ne féljünk élõnek tekinteni a múltat
Tapolca ünneplõbe öltözött augusztus
20-a tiszteletére.
- A középkori legenda szerint Sarolt
álmában megjelent Szent István vértanú,
és így szólt: "bízz az úrban, asszony, fiút
fogsz szülni, és az én nevemet ruházd rá."

2005. augusztus

Amikor a víz volt az úr

Így kapta a keresztségben elsõ királyunk
az István nevet, mely görögül koronát
jelent - mondta ünnepi beszédében
Császár László alpolgármester.
/Összeállításunk a 4. oldalon A Szent
István teremtette alapokra... címmel./

Fotó: Dancs

Fotó: PT

Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is

A nagy elõdök emlékére
Az 1952-es helsinki olimpián dr. Papp
Pál edzõ és Csermák József olimpikon
kalapácsvetõ nevét tanulta a világ.
A Tapolcáról indult sportemberek
emléke elõtt ma már nemzetközi atlétikai
emlékversennyel adóznak a hálás utódok. A verseny ünnepélyes megnyitójára
július 30-án került sor.
- Kerek évfordulókat ünnepel ebben az
évben Tapolca sportja - mondta megnyitójában Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ. - 1910-ben, 95 évvel
ezelõtt alakult meg az elsõ sportegyesület Tapolcai Atlétikai Club néven, és 50
évvel ezelõtt Athénban nyerte Csermák
József azt a serleget, amelyet évekkel
ezelõtt vándordíjként még Õ ajánlott fel.
/Írásunk a 9. oldalon A kalapácsvetõk
tapolcai seregszemléje címmel./

A víznyelõk nem tudták állni a rohamot
A megfeszített mentési munkálatokban
A hatalmas esõzések és a nyomukban
járó pusztítások, károk Tapolcát sem a helyi tûzoltókat más településekrõl
érkezett kollégák is segítették.
kerülték el.
/Riportunk a 3. oldalon Ítéletidõ
Augusztus 21-én délután özönvízszerû
Tapolcán címmel./
esõ zúdult a városra.

Tûzoltóautó Zabolának

A sakktábla vonzásában

A Zabolai-napokra érkezett tapolcaiak most sem mentek üres kézzel,
tûzoltóautót ajándékoztak a testvérvárosnak.
/Írásunk a 2.oldalon Tervek, teljesítések, célok, feladatok címmel./

A nagy múlttal rendelkezõ városi sakkegyesület Nemzetközi Nyílt Egyéni
Sakkversenyt rendezett augusztus 14
és 17-e között.
A színvonalas rendezvényt Horváthné
Szalay Gyöngyi alpolgármester köszöntõ

Fotó: PT

A tapolcai küldöttség a zabolaiakkal közös keresztet állított Nyergestetõn

Megújul a Bárdos-iskola

Fotó: Dancs

A verseny nyitólépését a tapolcai
származású Mádl Ildikó, kétszeres
olimpiai bajnok sakkozónk nyitotta
meg

Fotó: N. Horváth

A hozzátartozók koszorút helyeznek el a Panteon-falon lévõ márványtábláknál

Fotó: N. Horváth

Önerõs beruházással készül az intézmény tetõterének beépítése
/Írásunk a 3. oldalon Késõbb kezdõdik a tanév címmel./

szavai nyitották meg. Hangsúlyozta, hogy a
város sportéletében meghatározó szerepe
volt, van és remélhetõleg lesz is a sakknak.
Pozitívumként értékelte azt a tényt, hogy
idén is szépszámú nevezés érkezett; 5
országból 72 sportoló ült asztalhoz.

/Írásunk a 9. oldalon Rangos
sakkverseny volt városunkban címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

Az
elmúlt
idõszakban
néhány
pályázatunk elbírálására került sor. Sikeres
pályázat eredményeként - térségi összefogással - megkezdõdhet az összevont
háziorvosi ügyeleti rendelõ építése a
kórház területén.
Sajnálattal vettük viszont tudomásul,
hogy a közel 600 fõs Bárdos Lajos
Általános Iskola tetõterének beépítéséhez
kért támogatást nem kaptuk meg a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól,
holott 100-120 fõs intézményeket több
tízmillió forintos segítségben részesített.
Mi ennek nagyon örülünk - személy szerint
én is -, de azt furcsának tartom, hogy a
háromszor, négyszer nagyobb iskola egy
fillért sem kapott. Azt gondolom, hogy a
Regionális Fejlesztési Tanácsnak le kellene
vonnia a konzekvenciákat. Nem biztos,
hogy szükségszerû az, hogy egyes iskolákban szuper körülményeket alakítsunk ki,
miközben a többiekben még az iskolai
szekrények farostlemez ajtóit sem tudjuk
kicserélni. Ennek a felelõsségét viseljék
magukon azok, akik ezeket a döntéseket
meghozták. Ennek ellenére szeretnék
köszönetet mondani Szencz Lajosnénak,
aki az elbíráláskor a kistérséget képviselte,
hangsúlyozva, hogy az iskolának szüksége
van a támogatásra .
Meg fogjuk oldani önerõbõl az építkezést de nem hagyjuk annyiban a dolgot.
Tovább fogjuk vinni, és rá fogunk kérdezni, hogy miért is történhetett ez meg.
Azok, akiknek a kezébe milliárdokat
adnak, döntsenek felelõsséggel. Oldják
meg a dolgokat úgy, ahogy illik, és tegyék
oda a pénzt, ahová kell. Fel vagyok háborodva.
A döntésük miatt most újabb, több millió
forintos kár ért bennünket az idõjárás
miatt. Húzták, halasztották a pályázat
kiírásának az idejét, nem tudtuk elkezdeni

az építkezést, mert ha nem fogadják be a
pályázatot, akkor a közbeszerzést sem
lehet lebonyolítani. Másrészt, figyeljen oda
a honlapjára a szervezet, mert mind a mai
napig (aug. 24. szerk.) Tapolca úgy szerepel rajta, mint 22 millió forint nyertese.
- A panelprogram a tömbházak
felújításának elõsegítését lesz hivatott
betölteni oly módon, hogy a pályázatot
csak az önkormányzatok nyújthatják be.
Véleményem szerint ez a program átgondolatlan, megalapozatlan. Nem mondták el
a háztulajdonosoknak, hogy részükrõl egy
felújítási, fejlesztési alap szükséges hozzá.
De melyik lakóközösség tudja ezt biztosítani? Mi nem tudunk ehhez pénzforrást
adni. Nem véletlen, hogy a programot
december 31-ig meghosszabbították. Mi
ugyanezzel a lehetõséggel élünk a városban. Amiben mi közvetlenül tudunk
segíteni az a fûtésrendszer korszerûsítése,
abban partnerek vagyunk, de elõször a
lakóközösségeknek kell biztosítaniuk a
megfelelõ forrásokat a külsõ szigetelésekhez és, ha szükséges, a nyílászárók
cseréjéhez. A pályázatok sorsa részben az õ
kezükben van. Helyettük mi nem tudunk
lépni. 15 millió forintot ebben az évben
nem tud az önkormányzat hozzáadni, de az
elvi hozzájárulást meg tudtuk tenni.
- Az idei adók mértékét már megállapította a Testület, ezen változtatni nem kívánunk. A Szent György-hegyen voltak olyan
méltatlankodások, hogy nagy az építményadó, de akkor nem méltatlankodott
senki, amikor 3 évig tulajdonképpen senki
sem fizetett adót. Jogértelmezési gond van.
Kicsi finomítást tudunk végezni az építményadóban, de nem töröljük el. A kommunális adó tekintetében a lehetõségek a
szociális mértékhez képest adottak,
méltányosságot a jegyzõ tud gyakorolni.
Azt javaslom mindenkinek, hogy ezzel
kapcsolatban a jegyzõ urat keressék meg,
és Õ majd elmondja, hogy milyen jogi
lehetõségek vannak a mérsékelésre, illetve
van-e lehetõség felmentésre a szemétszállítási díj fizetésének kötelezettsége alól.
- Örömmel és tiszta szívvel vittünk

ajándékba Zabolának, Tapolca testvérvárosának egy jó állapotban lévõ, nagy értékû
IFA-típusú tûzoltóautót, amelyet a Zabolainapok ünnepségén adtunk át Ádám Attila
polgármesternek. Sajnos, azokban a napokban is esõzésekkel és a nyomukban járó
pusztításokkal kellett szembenézniük az
ottélõknek. Sártenger borította Székelyföldet. Küldöttségünk az ottléte alatt a
Nyergestetõn közös keresztet állított a
zabolaiakkal a gyimesi csángók, az 1848as augusztus 1-jei nyergestetõi csata
hõseinek emlékére.
- Sajnos, az elmúlt napokban Tapolca is
elszenvedõje volt a rendkívüli idõjárásnak.
A lezúdult csapadék mennyiség 1 - 1 1/2
hónap átlagának felelt meg. Adtunk be
pályázatot vis maior helyzetre. Annyi már
biztos, hogy le kell ülnünk a Közútkezelõ
kht. vezetõivel meg kell beszélnünk, hogy
a hibákat javítsák ki, és az útjaik mellett a
csapadékvíz elvezetését oldják meg.
Segítünk nekik, de sem erkölcsileg, sem
anyagilag ezt nem vagyunk hajlandóak
átvállalni. A lakosságot pedig arra
szeretném kérni, hogy összefogva, egymást
is segítve, ha jön a víz, azt a vízelvezetõk
felé irányítsák, tegyék szabaddá az útját,
mert ha eldugítjuk az árkokat, ha
befüvesítjük azokat, akkor még nagyobb
lesz a probléma. Köszönetemet szeretném
kifejezni elsõsorban a tapolcai tûzoltóknak
az áldozatos munkáért, illetve azoknak a
tûzoltóknak, akik vidékrõl - Pápáról, Ajkáról, Veszprémbõl, Tomajról, Ábrahámhegyrõl és Kõvágóörsrõl - jöttek segíteni
hozzánk, valamint a rendõrségnek és a katasztrófavédelemnek. Köszönet illeti azokat
is, akik megérezték, hogy hol és mikor
tudnak segíteni, és így is cselekedtek.
- A sok probléma mellett örülök annak,
hogy az augusztus 20-ai nemzeti
ünnepünkhöz kapcsolódó Tapolcai Ünnepi
Napok sikeresen lezajlottak. Köszönetemet
fejezem ki munkatársaimnak, a Magyar
Honvédségnek, a rendõrségnek és természetesen a Szász Márton Általános
Mûvelõdési Központnak, hogy széppé és
felejthetetlenné tették ünnepnapjainkat.

Bõvül a támogatottak köre
A szeptemberi tanévkezdés sok családnak jelent komoly anyagi megterhelést.
Tapolca Város Önkormányzata rendeletben szabályozta azok körét, akik
beiskolázási támogatásban részesülhetnek. A segítségnyújtásnak többféle
módja van - tudtuk meg Décseyné
Raposa Máriától, az Általános Igazgatási
Iroda vezetõjétõl.
- Mint minden évben, ebben az évben is a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
keretein belül tudunk segítséget nyújtani a
beiskolázáshoz.
- Milyen feltételeknek kell megfelelni ehhez
a szülõknek?
- A Képviselõ-testület rendeletben szabályozta ennek a feltételeit. Azok, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak,
júniusban már 2 havi juttatást vehettek fel.
Most viszont nemcsak azok a szülõk jöhetnek támogatásért, akik a fentiben részesültek, hanem mindazok, akik a rendeleti
feltételeknek megfelelnek, és szükségük

van önkormányzati segítségre. A kérelem
elbírálásakor az egy fõre jutó jövedelmet
kell vizsgálnunk. A családban élõknél az
öregségi nyugdíj 150%-a, azaz 37 ezer
néhányszáz forint; az egyedülállóknál
pedig az öregségi nyugdíjminimum 200%a, azaz 49.700 Ft a jövedelmi értékhatár. Ez
alatt a jövedelem alatt mindenképpen
kaphat a szülõ támogatást.
- Mi a támogatás kérésének módja?
- Az illetõ személyesen is bejöhet az
irodánkba, itt kap nyomtatványt. Ha nem
jön személyesen, írásban is kérheti a segítséget. A kérelemhez csatolni kell a
jövedelemigazolást, illetve a családi
pótlékról szóló igazolást is.
- Hány nap az elbírálás ideje?
- Tizenöt nap. Abban az esetben, ha
környezettanulmányt is kell folytatnunk,
akkor ez meghosszabbodhat, de az esetek
95%-ában a tizenöt napon belül maradunk.
- Mi a helyzet akkor, ha már megvette a
szülõ a tanszert, kölcsönt kért rá.

Utólagosan is kaphat támogatást?
- Igen. De élni fogunk az ellenõrzési
lehetõséggel. Ott, ahol úgy látjuk, hogy
másra költötték a pénzt, elszámolási
kötelezettséget írunk elõ. De van példa arra
is, hogy közvetlenül az iskolának utaljuk az
összeget.
- Étkezési hozzájárulást kapnak-e a rászorulók?
- Igen. A jogszabály lehetõvé teszi, hogy a
rászorulók térítésmentesen étkezhessenek.
Bõvülni fog a keret, központi támogatást is
igényeltünk ehhez. Azok, akik a térítésmentesen étkezõk körébe nem tudnak bekerülni, kérhetnek étkezési hozzájárulást.
- A felsõoktatási intézményben továbbtanulókat miként segíti az önkormányzat?
- A segítség módját helyi rendelet szabályozza. A havi ösztöndíj maximum 10.000
Ft. Szeptemberben kell benyújtani a kérelmet, októberben történik az elbírálás.
Ebben a támogatási formában a tanulmányi
eredmény is döntõ szerepet játszik. NHE
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 912 óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Ács János polgármester
Minden hónap elsõ hétfõ: 13-16 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164
Horváthné Szalay Gyöngyi alpolg. mester
Minden hónap harmadik hétfõ: 13-16-ig.
Császár László alpolgármester
Minden hónap második hétfõ: 13-16-ig.
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164
A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 816; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal “A”
épület I. emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó:
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati irodavezetõ:
Benczik Zsolt
510-126
Pénzügyi irodavezetõ:
Schönherrné Pokó Ildikó
511-161
Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil
511-159
Vagyongazdálkodási és Mûszaki irodavezetõ: Hársfalvi József
511-154
Építéshatósági csoportvezetõ:
Ihász József
511-155
Általános Igazgatási irodavezetõ:
Décseyné Raposa Mária
511-153
Hatósági csoportvezetõ:
Szakács Judit
511-151
Okmányirodai csoportvezetõ:
Ughy Jenõné
511-150
Anyakönyvvezetõ:
511-152
Gyámhivatal vezetõ:
Mátyás Endréné
511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési
irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna
511-157
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Szikszai János
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 1314-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ
8300
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: Szerda: 7.30-9.00, 13.3015.30
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

KRÓNIKA

Ítéletidõ Tapolcán

Az ünnepi napok kezdetén
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ
augusztus 17-én, a Fõ téren rendezett
ünnepségen nyitotta meg a tapolcai

napokat.
Mint megnyitójában elmondta, az ünnepségsorozat ebben az évben öt naposra
bõvült, és bizonyára mindenki talál majd
kedvére valót a sokszínû és sokféle programok között.
Szólt az elmúlt 6-7 év fejlõdésérõl,
amely nyomán méltán érdemelte ki Tapolca
a Hild-díjas város elismerõ címet, és kapta
meg Ács János polgármester tevékenységéért az Ezüstlánc-díjat.
Sokat tesz a település azért, hogy az itt
élõk és az idelátogatók jól érezzék magukat
ebben a kis dunántúli városban, és talán
eljön az az idõ is, amikor a közösség, mint
egy nagy család együtt örül majd az elért
sikereknek - fejezte be megnyitóját a
képviselõ, és kívánt mindenkinek jó szórakozást, kellemes idõtöltést az elkövetkezendõ ünnepi napokra.
A megnyitón a Tápiógyörgyei Ifjúsági
Fúvószenekar mûsorát láthatták, hallhatták
a jelenlévõk.
NHE

Államalapítónkra emlékeztek
Bensõséges hangulatú Szent István-napi
ünnepséget tartott a Tapolcai Kiképzõ
Központ állománya augusztus 19-én.
A csapatzászló és a Szent Korona másolatának fogadását követõen Matuz István
parancsnok méltatta nemzeti ünnepünk
névadóját, államalapító királyunkat, majd
kitüntetéseket és jutalmakat adott át.
Vidosa Lászlóné, a Batsányi János
Általános Iskola igazgatója az intézmény és
a honvédség gyümölcsözõ kapcsolatát
hangsúlyozta. - Nekünk is nagyon fáj, hogy
bezárják a laktanyát, nehéz szívvel veszünk
búcsút a távozó kisdiákoktól és szüleiktõl.
De örülünk annak, hogy a kialakított jó
kapcsolat megmarad. A bevetéspróbákon, a
tárgyi emlékek, honvédségi ajándékok, az
iskolazászló, az emlékmû, a haditechnikai

park használata során el fogjuk mesélni
tanítványainknak; a katonagyermekeknek
és a katonaunokáknak, hogy volt itt egy
kiképzõ központ, ahol szüleik, nagyszüleik
felelõsségteljes, honvédõ munkájukat
végezték. Kérem, segítsenek bennünket
továbbra is! Neveljük együtt közös
felelõséggel a jövõ generációját!
Az ünnepre sütött, nemzeti színû szalaggal átkötött új kenyeret Csere Sándor
kanonok és Földi István kisegítõ tábori
lelkész áldotta és szentelte meg, majd
Matuz István parancsnok szegte meg.
Az ünnepi állománygyûlés fényét a
Tapolcai Kiképzõ Központ Katonazenekarának mûsora, valamint Bardon Ivett
szavalata és éneke emelte.
NHE

"Az egy nyelvû és egy szokású ország gyenge és esendõ!"
Szent István fenti figyelmeztetõ szavai is
elhangoztak augusztus 18-án a víziszínpadon megtartott cigány kisebbségi mûsor megnyitójában. Augusztus 19-én a Fõ
téren a német nemzetiségi programokat
kísérhették figyelemmel az érdeklõdõk
az idei Tapolcai Ünnepi Napok rendezvénysorozat keretein belül.
- Népek jöttek és mentek, világhódító
birodalmak tûntek el a történelem sülylyesztõjében, sokszínû népünk azonban
otthonra talált Európában. Mi romák is. A
mi életünk, a mi évszázadunk is csak egy
emelet városunk, a nemzet, Európa és a
világ épületében. S ha mindannyian azt
szeretnénk, hogy álljon a ház, gondosan
kell építenünk, jól kell végezni dolgunkat mondta e költõi hasonlatokat Kertész Éva, a
tapolcai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
alelnöke, majd kitért beszédében arra is,
hogy a másság, a különbözõség egy összetartó kapocs kis hazánkban, és ez a sokgyökerûség e térség sajátossága volt mindvégig.
Figyelmeztetett, hogy részei, részesei
vagyunk mindnyájan a "ház"-nak, a múltunknak, jelenünknek és saját vágyainkra
formálható jövõnknek is.
A köszöntõ szavak után Rupa Ilona és
táncosai léptek színpadra. A modern feldolgozású, eredeti cigánydalok és vérpezsdítõ
táncot lejtõ cigánylányok elbûvölték a
Tópartra látogatókat.

Másnap délután Heilig Ferenc, a Német
Önkormányzatok Regionális Irodájának
vezetõje köszöntötte a Fõ téren megjelent
szépszámú közönséget. Kétnyelvû megnyitójában hangsúlyozta, hogy feladatuk a
településéken élõ német kisebbségek érdekképviselete minden területen. A megyében
több énekkar, tánccsoport és zenekar is
mûködik, a maguk eszközeivel õk is ápolói
és továbbfejlesztõi a német anyanyelvnek.
Örömének adott hangot, hogy a helyi- és a
német kisebbségi önkormányzat kapcsolata jónak mondható.
Ezután tartalmas mûsorral kedveskedtek
a nézõközönségnek a fellépõ elõadók.
Elsõként a tótvázsonyi Tangóharmónika
Trió sváb dallamainak, majd egy német
fúvószenekar, a Blasmusikvereins Oberhaid fülbemászó muzsikájának tapsolhatott
a nagyérdemû.
Az est már a felhõtlen szórakozás
jegyében telt. A városunkban már jól ismert
és többször fellépõ Fantasy-együttes adta
meg az utcabál alaphangulatát, melyet a
népszerû sztárvendég, Csepregi Éva fantasztikus koncertje csak fokozott. A zsúfolásig megtelt Fõ téren a rajongók együtt
énekelték a már jól ismert slágereket az
elõadóval.
A közel egy órás fergeteges mûsor után
ismét a Fantasy-együttes zenélt hajnalig.
Dancs István

Vasárnap délután hatalmas villámlás és
mennydörgés közepette özönvízszerû esõ
zúdult a városra.
Nagyon sok pincében betört a víz, a
víznyelõk sem bírtak az óriási mennyiségben lezúduló csapadékkal. A katasztrófális
helyzeten a tûzoltók megfeszített munkával
igyekeztek segíteni a lakosságnak. Mint
Sárközi Rolandtól, a tapolcaiak parancsnokától megtudtuk, a kármentés azóta is
folyamatos.
- Vasárnap 16 óra 13 perckor érkezett az
elsõ jelzés a tûzoltósághoz, ezt követõen
folyamatosan kapunk bejelentést - ezidáig
hetvenet - viharkárokról, vízfeltörésekrõl,
illetve volt egy balesetünk is - mondta a
parancsnok.
- Ez utóbbi összefüggésbe hozható a felhõszakadással?
- Igen. A Kisapáti-Tapolca közötti útszakaszon történt a baleset. Egy gépkocsi a Szent
György-hegyrõl lezúdult hordalékon elcsúszott, és az árokból vontatókötéllel kellett kihúzni. Szerencsére személyi sérülés
nem történt. Az utat egy ideig lezárták,
majd sebességkorlátozást írtak elõ erre az
útszakaszra.
- Mi volt a helyzet a városban?
- A kertvárosi részt nagyon elkapta ez a
szörnyû idõ. Különösen a Vajda János utcát.
Azon a szakaszon segítettek menteni a
kõvágóõrsi és az ábrahámhegyi önkéntes
tûzoltók, de még Pápáról is volt ott segítség. Sajnos, egy idõ után a pápai kollégák-

nak el kellett menniük, mert értesítést kaptak, hogy ott még nagyobb a baj.
- Közintézményekben milyen mentésre volt
szükség?
- A Bárdos Lajos Általános Iskola pincéjébõl szivattyúztunk ki rengeteg vizet,
illetve a kórház konyhájából. A szülészet
egy elmozdult tetõcserép és egy felelõtlenül
nyitva hagyott tetõcserép miatt ázott be.
- Milyen technikai eszközökkel mentettek?
- Volt hely, ahol elég volt a búvárszivattyú,
másutt a nagy teljesítményû Honda-szivattyúval kellett kivonulnunk.
- Hány tûzoltóval vonultak ki a helyszínekre?
- Harminc emberünk dolgozik azóta is a
mentésben, hat gépjármûfecskendõvel.
Bízom abban, hogy javulni fog az idõ, mert
ilyen hatalmas igénybevételre egyetlen
tûzoltóság sem tud felkészülni. Egy szivattyú ára 500.000 Ft. Jelen esetben belõle
egyszerre több is kellene.
- Sajnos, a meteorológia nem sok jóval bíztat bennünket. Mit tanácsol a lakosságnak?
Mire készüljön fel és mire figyeljen nagyon?
- Ha ismét felhõszakadás lesz, ha tudják,
azonnal kezdjék meg a kármentést, a víz
eltávolítását. Rögtön szóljanak nekünk.
Mindenhová kimegyünk, de egyszerre nem
tudunk ott lenni mindenütt. Nagyon fontos,
hogy áramtalanítsák az épületet. Pincében,
nehezen járható helyeken ne közlekedjenek.
N. Horváth Erzsébet

Hild János Emlékév 2005
Rangos találkozónak ad otthont Tapolca
augusztus 25-én és 26-án.
A Hild-díjas Települések Találkozójának
házigazdája maga is ennek a kitüntetõ címnek a tulajdonosa.
A megérkezést követõen a vendégeket
Császár László és Horváthné Szalay
Gyöngyi alpolgármesterek, valamint Papp
Zoltán Tamás városi fõépítész egy városismertetõ sétára invitálja.
Az elsõ nap estéjén kerül sor az egyéni
Hild János-díjak átadására. A másnapi konferencia résztvevõit Ács János polgármester köszönti, majd dr. Kolber István

regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért
felelõs tárcanélküli miniszter, a konferencia
fõvédnöke nyitja meg a konferenciát és
kiállítást. Bugár Mészáros Károly elõadásában Hild János munkásságáról hangzik el
elõadás, majd a Hild-díjas városok mutatkoznak be.
A kétnapos rendezvény házigazdái: Aczél
Gábor, a Magyar Urbanisztikai Társaság
elnöke, Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ, az Országos Idegenforgalmi
Bizottság elnöke, valamint Ács János,
Tapolca Város polgármestere.
NHE

Adomány a kórháznak

Gratulálunk!

Szentbékkálla lakossága adományt
gyûjtött a városi kórház részére.
A nagylelkû gesztusból befolyt húszezer
forintból a kórház belgyógyászata részére
vérnyomásmérõt vásárolnak. Dr. Szlány
József osztályvezetõ fõorvos levélben
köszönte meg Csombó Lajos polgármesternek és rajta keresztül a falu
lakosságának a segítséget.

A hazai és nemzetközi bûvészetben
elért sikereiért a tapolcai Galambos
Ferenc a Magyar Köztársasági Bronz
Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
A bûvész a magas állami elismerést az
Iparmûvészeti Múzeumban megtartott
ünnepségen Bozóki András kulturális
minisztertõl vette át.

Késõbb kezdõdik a tanév
Már többször hírt adtunk arról, hogy a
Bárdos Lajos Általános Iskola tetõterének beépítését tervezi az önkormányzat.
Annak ellenére, hogy a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott
pályázaton nem nyert a város, önerõbõl is
megvalósítja a beruházást. Az építkezés
már elkezdõdött, de a rendkívüli, esõs
idõjárás hátráltatja a munkálatokat.
Mint Keszler Józseftõl, az iskola igazgatójától megtudtuk, emiatt a tanévet is
késõbb kezdik.
- A tanítást a felújítási munkálatok és az
esõzések miatti helyreállítások után csak
szeptember 12-én tudjuk elkezdeni, de a mi
intézményünk is június 15-én fogja befe-
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jezni. Az õszi, téli, illetve a tavaszi szünet
egy-egy napján pótoljuk be majd a mostani
késõbbi kezdést. A kivitelezõvel egyeztettünk, és úgy néz ki, hogy a beázott emeleti
termeinkben is megkezdhetjük 12-én a
tanítást, de ha ez mégsem sikerülne, akkor a
földszinten fogunk váltott mûszakban tanítani. Délelõtt az alsósok, délután pedig a
felsõsök jönnek majd iskolába. De errõl
konkrétan csak akkor tudok nyilatkozni,
amikor a kezdés elõtt néhány nappal már
látni lehet, hogy mire számíthatunk. A
szülõket, az iskola tanulóit a tanévkezdés és
megnyitó idõpontjáról, helyérõl a városi
televízión és a Tapolcai Hírözönön keresztül is értesíteni fogjuk. Megértésüket és
türelmüket kérjük.
NHE
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A Szent István teremtette alapokra építkezünk ma is
Az augusztus 20-ai ünnep kezdetét a
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar zenés
ébresztõje jelezte.

Csere Sándor kanonok a legszentebb, a
mindennapi kenyerünkért is könyörgõ
imánk elmondására kérte az ünneplõket.

gyar királyság legszilárdabb bázisává, a
megtelepült társadalom mindennapi életének megtartó erejévé vált.
A történelmi múlt megidézése után az új
kenyér ünnepérõl szólva azokat köszöntötte
az alpolgármester, akik megdolgoztak érte,
akik nap mint nap fáradoznak azért, hogy a
mindennapi kenyerünkbõl minél nagyobb

István, a király címû rockoperából adtak elõ
részleteket.
A Kinizsi Táncegyüttes egy ragyogóan
koreografált, látványos, új mûsorral vezette
végig az ünneplõ közönséget a magyarság
õstörténetének mozzanatain, a csodaszarvas
regéjén keresztül István megkoronázásáig.
A hálás nézõk vastapssal jutalmazták a pro-

karéj jusson valamennyiünk asztalára.
A tiszteséggel végzett munka Tapolcán is
meghozta a gyümölcsét - hangsúlyozta.
- Épül, szépül, közös munkával, akarattal
fejlõdik a város.
Majd Jókai Anna gondolatait idézve a
múlt üzenetének fontosságáról szólt.
- "Szent István király azt a fundamentumot
adta meg, amire azóta is építkezünk. Ne
féljünk élõnek tekinteni a múltat. Ami romlandó belõle, lemállik úgyis róla. Ami pedig
örök, annak nincs kora és nincs halála. Aki
erõs, azt a múlt tovább izmosítja és a jövõbe
átemeli. A gyenge akaratú tobzódik a jelenben, a múltat elkótyavetyéli, a jövõt kifosztja."
Erre az ezer éves alapra építve, erõs hittel, kölcsönös megbecsüléssel és közös
összefogással vigyük elõre városunk és
országunk ügyeit. Csak így valósíthatjuk
meg egyéni boldogulásunkat is.
Isten áldja és óvja Tapolcát és polgárait!

dukciót.
2005. augusztus 20-án a Szent Istvánnapi megemlékezést színpompás tûzijáték
zárta az évezredes múltat is magán hordozó,
csodálatos Malomtó partján.

Fotó: PT
A Hõsök terén katonai pompával, díszsortûz közepette felvont nemzeti színû
zászló köszöntését követõen a Szent
Korona másolatának ünnepélyes fogadására
került sor, majd az ünneplõk - követve a
zászlók és a korona útvonalát - a római
katolikus templomba kísérték a szent ereklyét.
Ott Csere Sándor kanonok celebrált
szentmisét. István király tetteit megidézõ
mondataiban leszögezte: nagyon fontos a
lelkivilág ápolása. Így tett államalapítónk
is, benne a test és a lélek összhangban volt.
- Ha maradni akarunk ebben a honban, ha a
magyarság élni akar, akkor a mi életünket is
a lelkiismeretnek kell megszabnia - mondta.
A szentmisét követõen a templom elõtti
téren a történelmi egyházak képviselõi
megáldották az új lisztbõl sütött kenyeret.
Szabó Emõke református lelkész arról
szólt, hogy mit is jelent nekünk a kenyér, az
"élõ kenyér". - Vannak közöttünk sokan hangsúlyozta -, akiknek többet jelent a szó,
mint, amit belõle látunk, mint, ami fogható
és tapintható. Van, akinek a kenyér valóban
az élet.
Nagyné Szeker Éva evangélikus lelkész felidézve egy határon túli élményét figyelmeztetett: - Egy kenyerünk van, egy
nyelvet beszélünk, egy múltunk van, egy
jelenünk van, egy jövõnk van. Igyekezzünk
megtartani a lélek egységét a béke
kötelékével.

A megáldott és megszentelt kenyeret Ács
János polgármester szegte meg, és belõle a
Batsányi János Táncegyüttes tagjai kínálták
a jelenlévõket.

Fotó: PT
Az ünnepség az esti órákban a Tóparton
folytatódott tovább. Itt Császár László
alpolgármester mondott ünnepi beszédet.
- Immáron 1005 esztendeje, hogy Géza
fia, Vajk a pápa által adományozott koronával magyar királlyá emeltetett. E korszak a
kereszténység európai kiterjesztésének
évszázada volt. A keresztény tanítás a ma-

Az ünnepi mûsorba fellépõk mindegyike
a magyarság történelmi múltját, jövõbe
vetett hitét foglalta táncba, énekbe.
A Tapolcai Musical Stúdió tagjai az

N. Horváth Erzsébet

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése
Mit szól a tapolcai énekesek sikereihez?
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id. Rosta Dénesné

Izerné Czérna Boglárka
és fia, Dani

Solymosi Ákos

- Mi a mai napig a mindig
kedves és szerény Márióért és
Postás Józsiért "rajongunk", a
két Tóth-leány közül Vera stílusa
és karaktere tetszik jobban, de
Gabi is sokra fogja vinni minden bizonnyal. Jó, hogy egy
ilyen kis városhoz ennyi tehetséges zenész kötõdik.

- Természetesen örülni kell minden
tehetség sikerének, különösen, ha
városunkhoz kötõdnek, innen indult
a pályafutásuk. Kívánok további
sok sikert mindnyájuknak, Tóth
Verának és Gabinak, Máriónak,
Postás Józsinak, Domján Tamásnak
és az Unicumnak is.

- Napi szinten nem követem a karrierjüket, de a médián keresztül
tájékozódom. Büszkék vagyunk
rájuk, mert a popzenében olyan
túlkínálat tapasztalható, hogy
komoly fegyverténynek számít a
csúcsra jutni, s ott állócsillagként
megmaradni. A Tóth-testvérek
igazi kuriózumnak számítanak.

Új Tapolcai Újság
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Már Dél-Afrikából is keresték az irodát
A tapolcai Tourinform Iroda vezetõje,
Minorics Tamás nemcsak arról tájékoztatta lapunkat, hogy a város nyári idegenforgalma ebben az évben jelentõsen
megnövekedett, de arról is szólt, hogy
újabb kiadványokkal állnak a látogatók
rendelkezésére.
- Az igaz, hogy a nyári idõjárás nem kedvezett a Balatonban fürdõzni akaróknak, de
egy biztos: a turizmust Tapolca felé irányította.
- Van már valami elõzetesük a turisták
számát illetõen?
- Igen. Készítettünk statisztikát. Ebbõl
kiderül, hogy az elõzõ évihez képest 20-25
%-kal többen keresték fel az irodánkat,
mint tavaly.
- Honnan érkeztek vendégek?
- Egyre növekszik a belföldi turisták száma.
Ez köszönhetõ az utazás kiállításokon kifejtett propagandának is. A külföldiek közül
elsõsorban a német nyelvterületrõl érkeznek, de sok a francia és az olasz turista is.
- Van elegendõ propagandaanyaguk, kiadványuk?
- Igen. A sok magyar, angol, és német

nyelvû kiadvány mellett olasz és francia
ismertetõkkel is rendelkezünk.
- Tapolcáról is van elégséges ismertetõ?
- Többféle és mennyiségileg is elegendõ a
városról szóló prospektus. Elkészült a
Tapolca és környéke zsebtérkép, a Barangolás a Tapolcai-medencében címû kiadványnak is nagy sikere van. Ez jövõre új
formában fog megjelenni, kiegészül egy
csillag túraútvonallal.
- Milyen messzirõl kértek már információt
az irodától?
- Interneten és telefonon is érkeznek
kérdések. Fogadtunk már hívást DélAfrikából is.
- Mire kíváncsiak a leendõ külföldi turisták?
- Tapolca nevezetességei felõl érdeklõdnek,
de egyre vonzóbb a "bakancsos" turizmus, a
kék útvonalat keresik sokan.
- Bevált a nyári hosszabbított nyitva tartás?
- Feltétlenül. Egyértelmû és jogos igény,
hogy egy olyan információs iroda, mint
amilyen a miénk is, ne csak "munkaidõben"
álljon rendelkezésre.
NHE

Felelõs vagy azért, akit megszelídítettél
Saint-Exupéry kis hercege által hozzánk
is eljutott szép gondolat hétköznapi alkalmazása az állattartás egyik alapfeltétele. Sokan betartják, sokan nem. Vannak, akik minden állatot elûznének a
városból, míg mások a tizedik emeleten is
nagy testû, ugatós kutyákat tartanak.
Arról, hogy milyen szabályok korlátozzák az állattartást Tapolcán, Szabóné
Szakács Judit hatósági csoportvezetõt
kérdeztük.
- A helyi állattartási rendeletünk is nagyon
sok szabályt ír elõ, de központi jogszabályok is meghatározzák azt, hogy hogyan
lehet háziállatot, házi kedvencet tartani.
Amennyiben a szomszédot zavarja valamely állat, akár eb, akár haszonállat tartása,
akkor jegyzõi hatáskörben birtokvédelmet
lehet kérni. Ezt a birtokvédelmi eljárást a
polgári törvénykönyv is szabályozza. Ennek megfelelõen a helyszíni szemle megtartása után, amennyiben a tényállást tisztáztuk, és kiderül, hogy jogos a panasz, birtokvédelmet adhatunk, és kötelezhetjük az
állattartót, hogy a birtoksértõ állapotot
szüntesse meg. Megtilthatjuk akár az állattartást is. Amennyiben a határozatot nem
hajtja végre, pénzbírságot szabhatunk ki.
Lehetõség van szabálysértési eljárásra is.
Ez feljelentésre történik, illetve hivatalból
is eljárhatunk, ha észleljük, hogy a családi
ház udvarán a megengedettnél nagyobb
számban tartanak állatot (tyúk, kacsa, liba
stb.). Ez az eljárás is jegyzõi hatáskörbe tartozik. Ebben az esetben automatikusan
bírságot szabunk ki.
- Mi van akkor, ha valaki inkább kifizeti
több ízben is a bírságot, de nem szünteti
meg a fennálló állapotot?
- Erre még nem volt példa. A szabálysértési
eljárás esetén a bírság maximum 30.000 Ft.

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Kazinczy téri vegyesboltban egy személy
a vásárolt áruért hamis 1000 Ft-tal fizetett,
ellene eljárás indult.
- Kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétségének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás azon személy ellen, aki egy
intézetben beszedett díjakkal 7 esetben nem
számolt el, azt saját céljaira használta fel.

Ez többször is kiszabható lenne. Ha birtokvédelmi eljárást folytatunk le, akkor ott
a végrehajtási eljárás összege maximum
100.000 Ft. November elsejével lép életbe
az új eljárási törvény, amely 500.000 Ft-ra
emeli a maximumot. Nem hiszem, hogy
lenne olyan szabálysértõ, aki a fenti
összegeket inkább többször is kifizetné,
minthogy a szabálysértést megszüntetné.
- Társasházakra vonatkoznak a rendeletek?
- Azokra nem. A társasház házrendje, belsõ
rendje szabályozza az állattartás mikéntjét.
Ha egy új lakó érkezik - mondjuk kutyával,
macskával, tengeri malaccal -, akkor ahhoz
a közösség egyetértése is kell. Ha az új lakó
nem hajlandó elfogadni a meglévõ rendet,
akkor a többiek bírósághoz fordulhatnak.
Abban az esetben, ha arról van szó, hogy a
kutya nagyon hangosan ugat, nyüszít, vagy
más zavarás lép fel, akkor birtokvédelmi
eljárás jöhet szóba. Ezt kérheti a társasház
lakója is, ha a zavaró körülmény egy éven
belül alakult ki. A jegyzõhöz kell a kérelmet
benyújtani. Ha egy éven túli a zavaró
állapot, akkor már csak bírósági eljárás
lehetséges.
- Mi a helyzet a kóbor kutyákkal a városban?
- Sajnos, a szigorú szabályok ellenére is sok
van belõlük. A bejelentések nyomán a
gyepmestert értesítjük, neki vannak olyan
eszközei, amelyekkel ezek befoghatók, és
az állatot a menhelyre viszi. Ha a kóbor
kutya nyakában ott van az azonosító biléta,
akkor a gazdát is megismerhetjük, aki
meghatározott idõn belül pénzért kiválthatja a kutyát, de szabálysértési eljárást is indítunk ellene és bírságot szabunk ki. Az
azonosíthatatlan kóbor kutyák a menhelyen
maradnak.
N. Horváth Erzsébet

Házasságot
kötöttek:
Nagy Norbert és Garamvölgyi Petra
Németh Miklós és Szabó Melinda
Renner Tamás és Bimbó Erika
Gratulálunk!

Tájékoztató a fokozott ellenõrzésérõl
A Vám- és Pénzügyõrség kiemelt feladatai közé tartozik a jövedéki szabályok
megtartásának ellenõrzése, illetõleg az
adózás alól elvont jövedéki termékekkel
kapcsolatos jogsértõ cselekmények
felderítése és szankcionálása.
A Vám- és Pénzügyõrség ezúton is felhívja az állampolgárok, gazdálkodók
figyelmét arra, hogy a Vám- és Pénzügyõrség az ásványolajtermékekkel (üzemanyagokkal) folytatott illegális tevékenységek visszaszorítása és megakadályozása érdekében fokozza - a mobil ellenõrzõ laborok közremûködése mellett - a
mintavétellel egybekötött jövedéki ellenõrzéseinek a számát, melyhez kéri az állampolgárok,
gazdálkodók
megértését,
türelmét. Az ellenõrzések kiterjednek a
tárolt, a szállított és az üzemanyagként felhasznált ásványolajtermékekre egyaránt.
Az esetleges jogsértések és szankcionálásuk elkerülése érdekében kérjük,
hogy az ásványolajtermékeket - így különösen a Magyar Szabvány elõírásainak
megfelelõ üzemanyagokat - továbbra is
kizárólag legális úton és formában (üzemanyag-töltõállomás)
adóigazgatási
azonosításra alkalmas bizonylat (nyugta,
számla) mellett - szerezzék be, illetõleg
ezen bizonylatokat - a termék származásának, eredetének késõbbi, ellenõrzés során
történõ igazolása érdekében - õrizzék meg.

Az elõbbiek megszegése esetén az
adózás alól elvont (pl.: származásilag nem
igazolt / A Magyar Szabvány elõírásainak
meg nem felelõ) ásványolajtermékek megszerzése, birtoklása - a termék menynyiségétõl függõen - jövedéki, adójogi és
büntetõjogi következményekkel is járhat,
továbbá az elõbbi jogsértéssel érintett - az
adózás alól elvont ásványolajtermékek felhasználására /szállítására/ tárolására igénybe vett - eszközök (pl.: jármûvek, hordó,
stb.) lefoglalására és elkobzására is sor
kerül.
Amennyiben az ellenõrzött jármûbõl
történõ mintavételre az üzemanyagtartály
lezárt állapota miatt nincs lehetõség és
annak végrehajtását az ellenõrzés alá vont
eszköz vezetõje, vagy - amennyiben az
elõbbi nem azonos az eszköz tulajdonosával, vagy az azzal rendelkezni jogosult
személlyel - a tulajdonos az eljárók részére
az ellenõrzés idõpontjában biztosítani nem
tudja, az ellenõrzést végzõk intézkedhetnek
a zárszerkezet eltávolítása/eltávolíttatása
iránt, vagy a jármû tulajdonosa mulasztási
bírsággal sújtható. Indokolt esetben,
amennyiben az elõzõ intézkedések foganatosítására nincs lehetõség - a tényállás
tisztázása érdekében - az ellenõrzés alá vont
jármû lefoglalásra kerül.
Vám- és Pénzügyõrség Országos
Parancsnoksága

Jövõre Csermák-osztály indul a Batsányiban
Az, hogy Tapolca hírnevét az elmúlt
évtizedekben az innen indult és nemzetközi sikereket elért sportolói is öregbítették - köztudott. Egy pályázat eredményeként a Batsányi János Általános
Iskolában jövõre induló élsportolóképzés
is ezt az utat fogja követni. Az ezzel járó
feladatokról Vidosa Lászlóné igazgatót
kérdeztük.
- A Nemzeti Utánpótlás Intézet és a Nemzeti
Sporthivatal által kiírt országos pályázaton
vettünk részt, és megérkezett az értesítés,
hogy sikeresen pályáztunk sportiskola
indítására, azaz a közoktatási típusú
sportiskolák módszertani központja leszünk.
- Ez mit jelent?
- Ez azt jelenti, hogy a 2005/2006-os
tanévben átdolgozzuk a pedagógiai programunkat. Ehhez nyertünk 500.000 Ft támogatást, de természetesen sporteszközök beszerzésére is lehetõség nyílik ebbõl az öszszegbõl. A 2006/2007-es tanévben pedig
sportiskolát indíthatunk. Két osztályt fogunk
indítani. Az egyik a két tanítási nyelvû, a
másik pedig egy sportiskolai osztály. A
pályázatunkban is írtuk, hogy ez lesz a
Csermák-osztály.
- Honnan vár az iskola az utóbbiba
gyerekeket?
- Ide a városból és a város környékérõl olyan
gyerekeket várunk, akik a város, a megye az

ország élsportolói lesznek. Ez gyakorlatilag
egy versenysport osztály lesz. A nemzeti
utánpótlás keretében tehetségeket nevel.
- Milyen sportágakban?
- Öt sportágat jelöltünk meg. Az atlétikát, a
kézilabdát, a labdarúgást, a teniszt és a vívást.
- Bizonyára nemcsak Tapolcáról lesz jelentkezõ. A szállást miként lehet megoldani?
- Minden bizonnyal kollégiumi elhelyezéssel,
hiszen ez a sportiskola felmenõ rendszerû, 13
évfolyamos, így a gimnázium is bekapcsolódik az élsportoló nevelésbe.
- Kik fogják edzeni, tanítani a gyerekeket?
- Az iskola testnevelõ tanárai, illetve
meghívott edzõk, szakemberek. Az elméleti
és gyakorlati programban dr. Nádori László
professzor úr van a segítségünkre, de
Horváthné Szalay Gyöngyi alpolgármester
olimpikonunk is sokat segített és segít a
munkában. Nagyszerû együtt dolgozni velük.
- Heti hány óra testnevelés lesz ebben az
osztályban?
- Heti öt óra, de délután edzések, úszótanfolyam, alapozás stb. lesz. Örömmel jelentem
be azt is, hogy az iskolánk felkérést kapott a
sportiskolai kerettanterv megírására is. Ezt a
kerettantervet úgy kell összeállítanunk, hogy
az a sportiskolában tanuló iskolai kötelezettségének és a sportolói terhelésének összehangolását a legmagasabb szinten biztosítani
tudja.
NHE

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Liszkai Péter és Berkes Henriett
Lovász Áron és Szabó Szilvia
Nagy András és Vereb Judit
Nagy György és Andrónyi Emõke
Németh Baján és Szabadics Anita
Petõ Zoltán és Párkányi Szilvia
Süle Zoltán és Töreky Krisztina
Szalai Norbert és Kárai Viktória
Tóth László és Hogyor Beáta

gyermeke: Adél Zsófia
gyermeke: Zsófia
gyermeke: Noémi
gyermeke: Mihály András
gyermeke: Mira
gyermeke: Luca Zselyke
gyermeke: Réka Kata
gyermeke: Szabina
gyermeke: Zsombor
Gratulálunk!
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Mozgalom a szép, virágos Tapolcáért
Mozgalomnak és nem versenynek
nevezte azt a civil kezdeményezést dr.
Zsiray Ferenc, a Városszépítõ Egyesület
elnöke, amely a település polgárait arra
kérte, hogy virágosítsák, szépítsék
környezetüket és nevezzenek be a
Virágos Tapolcáért mozgalomba.
- A kiindulópontunk az volt, hogy ne csak a
belvárosra hívjuk fel a figyelmet. Vannak
nekünk nagyon szép, régi utcáink, virágos
lakótelepünk és diszeli városrészünk is.
Azokat a területeket akartuk a figyelem
középpontjába állítani, amelyekrõl ilyen
téren kevés szó esik. A mozgalom ötletének
felvetése után megkerestük a hasonló
felfogású civil szervezeteket, és azok csatlakoztak hozzánk. Így a mi szervezetünk
mellett a Tapolca Városért Egyesület, az
Épített és Természeti Környezetért Alapítvány, valamint a Tapolca és Környéke

Vállalkozóinak Egyesülete is örömmel és
lelkesedéssel vett részt a munkában.
- Mi volt az elsõ lépés?
- Elõször a különbözõ médiumokon
keresztül hirdettük meg a mozgalmat.
Kértük a lakosságot, hogy nevezzen be. A
jelentkezési lapokat a Városi Könyvtárban
és a Fõtéri Könyvesboltban elhelyezett kis
ládákba kellett dobni. Hatvanan jelentkeztek.
- Hány kategóriában hirdették meg a megmérettetést és milyen volt a jelentkezõk
aránya?
- Öt kategóriában hirdettük meg a versenyt.
Erkélyekkel, elõkertekkel, intézményekkel, társasházakkal és családi házakkal
lehetett nevezni. A legtöbb jelentkezõ - 29 az erkélyekre volt, elõkertre öten jelentkeztek, intézmény 3 nevezett be, a családi
házas versenyre pedig 17-en jelentkeztek.

Csak higgadtan a "mûvészetrõl"
Egy sajnálatos XXI. századi jelenséget,
nevezetesen a társadalmi értékrend
elleni szellemi támadást kritizáltam meg
az elõzõ lapszámban. A kritika esztétikai
kérdéskörben mozgott, mert a megkritizált mûvek nem ütötték meg még a limlom szintjét sem. A kiállító Látványtár
vezetõje, jó barátom és gyakori vitapartnerem válaszolt. Válaszát vártam, de
csalódnom kellett.
Vitázni kell, ha egy eszme társadalmi
veszélyessége nyilvánvaló. Jelen esetben
veszélyes aláásni a képzõmûvészeti alkotások értéktartalmát, mert az a fontos etikai
értékek devalválódását is elõsegíti. Ami
már politikai kérdés. Nem lehet a kialakult
értékrendet libertinusan felrúgni, mert az
katasztrofális. Ebben beteg ma a magyar
társadalom egy része. Aki teheti, harcoljon
ellene.
A válasz rendszertelen vagdalkozás és

személyeskedés
alakjában
érkezett.
Egyetlen cáfolatot nem tartalmazott, mert
ahhoz nem elég az indulat. Változatlanul
azt tartom, a bemutatott anyag nagyobb
része egyszerûen hulladék. Errõl nem tehet
a Látványtár, sem a vezetõje. Ilyen a mai
quázi mûvészet megjelenési formája és
ilyen semmitmondó szellemisége. A személyeskedés egy kitételén azonban fennakadtam. Igen, ki nem állhatom Bartókot.
Nekem Schönberg és atonális követõinek
zenéje ugyancsak semmit nem mond.
Jellemzõ, ahogy Salzburgban is megbuktak. Aztán ha Mozart korában élek, és ha
mást tálalna elém zene helyett, õt is megtámadnám. Ehhez a tetszés-nemtetszéshez
jogom van. És mire alapozom ítéleteimet?
Egyetemi oklevelem száma és kelte
Esztétikából, 3138/78./ Megtekinthetõ./
Dr. Sáry Gyula

Köszönet az ajándékkönyvekért
A tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum
ajándékkönyveket küldött Zabolára.
- Ajándékunk nagyon szerény, de a
lehetõségekhez mérten igyekeztünk olyan
könyveket kiválogatni, amelyek jól szolgálják azt a célt, amelyért mi is munkálkodunk. "Egyetlen batyunk, botunk,
fegyverünk az anyanyelv"- írja Kányádi
Sándor. Ennek õrzése és mûvelése fontos
feladatunk. A könyvtár igazgatójától, Nagy
Eörsnétõl ezekkel a kísérõ szavakkal
érkezõ könyvcsomagot a zabolai iskola
igazgatója az alábbi levéllel köszönte meg.
Tisztelt Igazgatónõ!
Sidó Albert vagyok, a Zabola-i Ált. Isk.
igazgatója. Ádám Attila polgármesterünknek címzett leveledet nekem adta át
nyilvánosan a Zabola-napok alkalmából
rendezett ünnepségen. Akkor néhány köszönõ szó erejéig az eddigi és a mostani
adományokért, figyelmességetekért, pró-

báltam elismerésünket, személyes elismerésemet kifejezni a zabolai közönség
elõtt és nyilván Tapolca város küldöttsége
elõtt is. Ács János, polg.úr köszöntõ
szavainak lényege a zabolaiak iránti
szeretetének hangsúlyozása volt, igazi
érzelmi üzenet irántunk. Az anyagi segítség
is ezt tükrözi. A minket ért jutalom, a könyv
is, anyanyelvünk szolgálatában áll.
Kosztolányi szavaival erõsíteném meg
Kányádi-idézetedet: " Azt a nyelvet, melyet
örökbe kaptunk, új szellemmel fényezve
csorbítatlanul át kell adnunk utódainknak."
Különös és megtisztelõ figyelmességgel
köszönöm adományotokat!
Én is bízom intézményeink és személyes
kapcsolataink reményének mielõbbi beteljesedésében.
Zabola, 2005. augusztus 15-én
Üdvözlettel Sidó Albert igazgató

Nyelvtanulás játékosan
A Német Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében július 9-étõl 16-áig ismét
német nyelvi tábor volt Pálkövén.
Azért is szerettem a mostani tábort, mert
nem harmincan és a fölött van a létszám,
hanem olyan családias volt az egész.
A hétköznapok délelõttjeit az elmúlt években nem nagyon vártam, mert nehézkes és
iskola jellegû volt az akkori tanároktól füg-
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gõen. Most minden nap 9-kor a reggeli után
egy német, de könnyû rejtvénnyel kezdtünk,
amelynek a megfejtése az aznapi téma is lett.
Strandolni keveset tudtunk, de nem
unatkoztunk, mert Attila bácsinak mindig
volt a tarsolyában valamilyen játék.
Ha Te is játékosan szeretnéd "tanulni" a
német nyelvet, akkor találkozzunk jövõre a
táborban.
Szabó Zsanett

- Kikbõl állt a zsûri?
- A szervezõ civil szervezetek mindegyike
delegált egy zsûritagot, aki megnézte és
lefényképezte az épületeket. Egytõl-tízig
lehetett pontozni. A maximum pont 40 volt.
- Milyen díjakat sorsolnak ki?
- Minden résztvevõ emléklapot kap. Az volt
a célunk, hogy kedvet ébresszünk a
részvételre az elkövetkezendõ évekre is.
Nagyon fontos volt az a háttér, amelyben a
versenyt megszerveztük. Tudtuk, hogy az
önkormányzat nélkül nem sikerülhet. Sokat
köszönhetünk Ács János polgármester
úrnak, aki az öt különdíjat ajánlotta fel,
illetve azoknak a képviselõknek, akik a
keretükbõl járultak hozzá a díjakhoz.
Harminc díjazottunk lesz. Gyevnár Kálmán
- névre szóló - kerámiatárgyat készített a
számukra. Az eredményhirdetésre augusztus 21-én kerül sor. N. Horváth Erzsébet

Évfordulók
1795 augusztus
210 éve
Batsányi János kufsteini rabságának
kezdete.
1800 augusztus 1
205 éve
Batsányi János utolsó tapolcai látogatása
idején írta: "Szent nékem a hazai földnek
minden göröngye, melyen napvilágot láttam s melyben szülõim és szeretteim hamvai pihennek."
1335 augusztus 09
670 éve
Tapolca nádori közgyûlés színhelye.
1385 augusztus 19
620 éve
Tapolcai Bertalan Bécsben befejezi oklevélformula-gyûjteményének kéziratát.
Ettõl kezdve több Tapolcai elõnevû diák
nevét említik a bécsi egyetemen.
A Városi Könyvtár archívumából

Néhány hónapot élt Tapolcán
A megemlékezést az indokolja, hogy egy
jeles évfordulón Tapolca egy küzdelmes
életút kedves állomásaként került szóba.

A Kassán mûködõ Batsányi Kör elnöke,
Görcsös Mihály tapolcai meghívásra korábban már tartott itt nagysikerû elõadást
Batsányiról, kassai mûködésérõl.
Ki hitte volna, hogy 1998-tól itt lesz az új
otthona. Családegyesítés címén Tapolcán
telepedett le. Fájdalmas elszakadás volt ez a kassai otthontól, kötõdéseitõl, a kisebbségben élõ magyarság szolgálatának
emberpróbáló évtizedeitõl. Ezért keresett
vigasztaló magyarázatot: milyen sorsszerû,

hogy a kassai Batsányi Kör elnöke épp
Batsányi szülõvárosában talált új otthonra s
tisztelõkre, barátokra. Hamarosan megtalálta helyét Tapolca kultúréletében is.
A jeles etnográfus-irodalomtörténész
Szlovákiába/Felvidékre invitálta a nyugdíjas pedagógus közösség tagjait. A tervezett
kirándulás helyett 1 perces néma tisztelgés
lett emléke elõtt - a Kassáról jött hirtelen
halálhír miatt. Tapolca földjére többé nem
léphetett - kívánsága szerint szülõfalujában,
Debrõdön temették el.
2005. július 25-30 között Debrõd 750
éves jubileumi évfordulója ünnepségein
felújították a népi mészégetés gyakorlatát.
Ez a téma szerepelt Görcsös Mihály szülõfalujáról írt bölcsészdoktori értekezésében
(a mészégetés szakmai leírása is helyet kap
benne). Debrõd tisztelgett 750 éves
történelme és nagy szülöttei elõtt. A
kitûnõen szervezett ünnepségsorozaton melyet megtisztelt jelenlétével és beszédével az EU brüsszeli képviselõje is - Görcsös
Mihály posztumusz kitüntetést kapott.
Debrõd-Kassa-Tapolca-Debrõd immár
egy emlékké vált, de tapolcai ismerõsei
gyakran szóba hozzák, és tisztelettel,
szeretettel emlékeznek rá.
dr. Görcsösné Takáts Gizella

Nyári tábor Internettel
A Városi Rendezvénycsarnok internetes
szabadidõtábort szervezett a gyerekek
részére.
A táborvezetõ Spilák Viktor segítségével
nemcsak a keresõprogramokkal ismerkedhettek, de saját e-mail címet is készítettek a
résztvevõk.

A tábor központja a Városi Moziban lévõ
teleház volt.
A "komoly munka" mellett természetesen volt idõ másra is. Szünidei matinét
néztek, illetve egy délutánt a sportcsarnokban is eltöltöttek az általános iskolás korú
gyerekek.
NHE

Acél öklök és érzõ lélek
A Városi Rendezvénycsarnokban rendeztek jótékonysági Judo Gálát augusztus 6-án este az Életértékek Alapítvány
javára.
A nemes kezdeményezés megálmodója a
városunkban már jól ismert Simon Mihály,
6 danos Jiu-do-judo harcmûvész, a Simon
Judo Önvédelmi Szabadidõ és Diáksport
Egyesület vezetõje.
A mester nemrégiben Torontóban
találkozott Erdélyben élõ magyarokkal.
Mint kiderült, sok tehetséges fiatal él ott is,
szerény körülmények között. Ekkor fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy
barátai közremûködésével egy jótékonysá-
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gi gálát szervez, ily' módon segítve határon
túli testvéreinket.
Az elhatározás valósággá vált augusztus
6-án, mert a mintegy ötven fõnyi érdeklõdõ
tartalmas, színvonalas és látványos bemutatót láthatott elismert nemzetközi harcmûvészek közremûködésével. Ízelítõt
adtak a shotokan karate, a judo, az aikido, a
shaolin kempo mesterei és tanítványai, de
ámult a közönség a formagyakorlat és
fegyveres bemutató láttán is.
A gálán felüdülésként hatott a fõvárosból
erre az alkalomra városunkba érkezett
IRISH FEET- ír szteptánc csoport.
DI

KULTÚRA

A Magyar Szent Korona története

Zeng a zene és az ének
Pontosan egy éve: Nagyboldogasszony ünnepe elõestéjén játszott-remekelt a tapolcai római katolikus templom új orgonáján
Ruppert István orgonamûvész, a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára.
Ez évben - ugyancsak augusztus 14-én már visszatérõként érkezett a Boldog Özséb
Alapítvány meghívására. Az ígéretes koncert
másik meghívottja Csavlek Etelka, a Magyar
Állami Operaház magánénekese.
Mûsoruk az ünnep tartalmához és hangulatához igazodva Schubert Ave Maria-jával
kezdõdött. Az ismert orgonakíséret talán a
legkifejezõbben esdeklõ Ave Máriát vezette
be és kísérte finoman, visszafogottan,
ugyanakkor gazdagon színezve a bemutatkozó énekhangot, mûvészi éneklést.
Ruppert István minden mûsorszám elõtt

rövid ismertetést adott - tudatosabbá téve a
figyelmet és mûélvezetet. Mendelssohn cmoll prelúdium és fúga elhangzása után
Jerusalem-áriát hallottunk a Paulus címû
oratóriumból. Az énekhang minden erényét
kiemelte az orgonakíséret: erõt, finomságot,
színt és szárnyalást.
Gounod Ave Maria-ja az énekes próbája: a
magasság-mélység tiszta hangközei, a csúcs
leheletfinom, majd esdeklõen kiáltó, erõteljes, fölényesen biztos megformálása hatásos
befejezés volt.
Jólesett látni, hogy a telt ház közönsége
között gyermekek is voltak. A lelkes vastaps
után Ruppert István felkérésére közösen
elénekeltük a régi magyar himnuszt:
Boldogasszony anyánk…
G. Dr. Takáts Gizella

A kedvtelésbõl alkotó mûvész
A tapolcai Vecsei János elsõ önálló kiállításának a badacsonytördemici Faluház

tanár figyelt fel a tizenéves fiú tehetségére,
és meghívta az akkor alakuló képzõmûvészi

Az amatõr mûvész rézdomborításainak kedvelt témája: anya és gyermeke
adott otthont.
Az augusztus 13-án megnyílt kiállítás
közönségét Wollmuth Péter polgármester
köszöntötte, majd Stockinger László, a
Batsányi János Képzõmûvészi Kör vezetõje
méltatta az alkotó munkásságát. Szólt arról,
hogy a '60-as években Zentai Pál festõ-

körbe, amelynek azóta is tagja.
Bár Vecsei János nem lett az alkotásaiból
megélni akaró "profi", de mûvész a szó
legteljesebb értelmében. Képein gyakran
jelenik meg a bennünket körülölelõ
csodálatos Balaton-felvidéki táj.
NHE

Dr. Bertényi Iván a Magyar Szent Korona
történetének legavatottabb ismerõje napjainkban.
Legismertebb mûve A magyar korona
története, amely olyan példányszámban
jelent meg 1978-ban, a korona hazahozatalának idején, amilyen mû abban az idõben
kevés. A könyv 1996-ban már a második
kiadást érte meg.
A tapolcai kötõdésû professzor szívesen
nyújtott segítséget ahhoz, hogy az újságolvasók megismerkedhessenek a korona
történetével.
- A magyar az egyetlen nép Közép-Európa
velünk határos térségében, amely 1000 éves,
önálló, töretlen államiságra tekinthet vissza.
Ennek az államiságnak két szimbóluma van:
a Szent Korona és a magyar címer.
Mindegyiknek a keletkezése egy külön
történet lenne, de most, augusztus 20-a kapcsán arról beszélnék, hogy az államisággal
hogyan függ össze a Szent Korona.
A magyar királyok fejéke aranyból
készült, rekeszzománc képekkel. Két részbõl
áll. Felsõ fele sötétebb, tisztább arany-ból
kimunkált négy keresztpánt, a pántok 51-52
mm szélesek. Ezt a felsõ koronarészt ábráinak latin nyelvû magyarázatai után a régebbi szakirodalom latin koronának (corona
Latina) nevezte el. A négy pánt aranyabroncson nyugszik. Ez vastagabb, halványabb,
nagyobb ezüsttartalmú; rekeszzománc ké-

peit görög nyelvû magyarázatok kísérik.
Ezért lett a neve görög korona (corona
Graeca), de minthogy megtalálható rajta a
bizáncí birodalom uralkodójának és fiának a
képe, nevezik bizánci koronának is. A
korona magassága - a tetején található, ferdén álló latin kereszt nélkül - 127 mm. Az
alsó koronarész nagyobb átmérõje 216 mm,
a kisebb 204 mm, az abroncs tehát nem
szabályos kör alakú. Kerülete: 720 mm. Két
oldalán négy-négy, 10-13 cm hosszú lecsüngõ aranylánc látható, amelyeknek mindegyike lóhere formában csoportosuló drágakövekben végzõdik. Hátul, középen, egy
hasonló lánc csüng alá.
A Szent Korona kezdetben a királyé,
Szent Istváné, illetve a XIII. századra
kialakuló történelmi hagyomány szerint már
olyan mértékben az elsõ magyar királyé, az
államalapító királyé, hogy csak az lehet
Magyarország királya, akit ezzel szenteltek
királlyá.
Már a XII. században kimutatható egy
ilyen szemlélet kezdete, de a XIII. század
végén már egyértelmûen biztos.
Az Árpád-ház utolsó, trónra jogosult
tagjával, a család rég Itáliába szakadt ágának
sarjával, Andrással szemben a nagybirtokosok más dinasztiához tartozó uralkodójelöltet kerestek. III. András (1290-1301)
ellenfelei meg akarták akadályozni királlyá
koronázását. Elképzelésük megvalósítása
céljából elõbb titokban, majd nyíltan arra
törekedtek, hogy a korona ne jusson András
kezébe. Az új király híve, Tódor fehérvári
prépost, a Szent Korona akkori õre azonban
keresztülhúzta számításukat. A koronát a
koronázás napján átadta Andrásnak, és így a
fehérvári bazilikában, az esztergomi érsek
által mondott mise keretében sor kerülhetett
a szertartásra, így lehetséges volt András hatalomra lépése. Tehát azt lehet mondani,
hogy a XIII. század végétõl biztosan összeforrt és együtt említendõ a Szent Korona a
magyar államisággal 1946-ig, a köztársaság
kikiáltásáig.
Mivel a Szent Korona egyszerre vallási
ereklye, állami szimbólum és koronázási
jelkép, ezért a történelem során mindvégig a
közfigyelem elõterében volt és van.
/Folytatás a következõ lapszámban./ NHE

ifjúságára. Nagy Istvánnak szólították a
gimnáziumban még a kisdiákot, Ágh
Istvánnak hívják azóta a költõt. (Annakidején Czine Mihály írói névlistájából
választotta ki magára számítva a legelsõt…)
Többször is ellátogatott diákvárosába íróolvasó találkozókra. Legutóbb 2000. július
15-én, majd 2002. március 18-án. Azon a
koratavaszi estén is sejtelmesen hulltak a
fények a Malom-tó vizére, mintha álmot és
valót egyszerre mutatott volna az eleven
tükör. Mit jelent hát Ágh István szorongó
számadásai közé vissza-visszatérõ álma
arról, hogy vajon tényleg sikerült-e az
érettségi s a többi élet-vizsga? (Azon kívül,
hogy mindannyian álmodunk nyomasztót
azokról a dolgainkról, amelyek amúgy: sikerültek!) Azt hiszem, a kérdés csak úgynevezett költõi kérdés. Benne van a válasz.
Ágh István legújabb verseskönyvének a
címe (A megtalált idõbõl) Marcel Proust
híres nagyregényére (Az eltûnt idõ nyomábanra) utal. A meglelt, sõt az el sem kallódott emlék azt bizonyítja, hogy a hazát nem
csak mi választjuk magunknak, az is kiszemel minket eszmélkedésünk során a
kamaszkor végére, és zsigereinkbõl többé el
sohse múlik.
Németh István Péter

Egy kortárs filmes legendát látott
vendégül a Városi Mozi július 28- án, a
II. Balaton Fimfesztiválon. Makk Károly
filmrendezõvel - Egy hét Pesten és Budán
címû alkotása vetítése elõtt a rendezvény
állandó vendége - Csákvári Géza filmkritikus beszélgetett.
Érzelmek, vágyakozások és várakozások, múltbéli bûnök fúszerezik a filmet, a
férfi és nõ sikeres vagy sikertelen jelenbéli
találkozásának és egy titoknak- a közös
gyermeknek- a felbukkanása bonyolítja az
egyébként egyszerû, ugyanakkor mégis
elgondolkodtató történetet.
A rendezõ a pályafutása során mindvégig
az ember és ember közötti történetekre
fókuszált (Liliomfi - 1954, Egymásra nézve
- 1982, Szerelem (1970) Töröcsik Mari és
Darvas Iván szereplésével stb.) - ezért általában 3-4 színésszel dolgozott(ik) -, miközben az élet "nagy állomásait" járta(ja) körbe
(születés, szerelem-kapcsolatok, halál).
Arra a nézõi kérdésre, hogy mit is jelent
számára a film, a rendezõ a következõket
mondta:
"- Ez az én mesterségem. Máshoz nem
értek. A hivatásomnak tekintem, és ezt
addig érdemes mûvelni, amíg van látszata... hogy a moziba betérõ nézõt bármi
apróság, de megragadja az alkotásból. S
akkor máris nem dolgoztam hiába..."
DI

"Ez az én mesterségem..."

Tapolcai irkalap I.
1952-ben iskolakezdés elõtt egy kisdiák
állt a Kis-tó fölött a fahídon. A Szent
György-hegyre látott, jobb keze felõl
százados fûzfa hajtotta lombját a vízre.
Szombaton indult Iszkázról, Devecserbõl érkezett Tapolcára, hogy diáksapkája
jelvényére a következõ fölirat legyen
zománcozva: Batsányi János Általános
Gimnázium. Akkor a Haláp-hegy tövében
egy gyönyõrû érzés fogta el:"…úgy néztem
le a síkságra, a kalap, koporsó, piramis
alakú hegyekre, hogy a vulkánok résein túl
az az aranyfény lesz az én hazám, az én
messzeségem. Ragyogott a Balaton."
Ez elsõ hétvégén fölfedezi magának a
városkát: "A gimnázium dombjáról lépcsõkön jutottam le a Malom-tóhoz és a
malomhoz…- a vidék egyik legszebb gyöngyét találtam meg akkor. A házak úgy magasodtak körülötte, mint az olasz vagy a
dalmát tengeröblöcskék körül, sokkal délebbre az Adriánál. Kis híd alatt a fölhúzott, korhadó zsilip lyukain, résein esett le
a víz a törött malomkerékhez."
Elcsodálkozott, hogy a csellék ugyanúgy
gyûltek a morzsára Batsányi korában és
már ezer esztendeje is. Négy év múlva,
tapolcai tanulmányai végén ugyanazon a
fahídon állt a két tó között. Legújabb ver-

seskönyvébõl tudom (amelynek 18 soros
opuszai a régiek közül Himfy keskenyebb
strófáira és Puskin stanzáira, a modernekbõl pedig Szabó Lõrinc önéletrajzi ciklusainak darabjaira emlékeztetnek), annak is
abból a költeményébõl, amelynek a címe:
Érettségi.
Mit jelent ez a visszatérõ álom? /
évtizedek múltán is, öreg fejjel / kellene, azt
se tudom, melyik tárgyból, / egy másik
érettségin megfelelnem / de nincs tanár és
nem találok könyvet, / csupán a vizsga
napja van kitûzve, / s mind közelebb a rettegett idõpont, / mintha valami vég elõtti
pánik / sodorna el, s egy gõzölgõ malomtó
/ hídján szeretnék nyugalmat találni, / vagy
inkább választ, / ha nem elégséges / a
kitûnõ sem, mire jó az érdem, milyen elfojtott félelembõl éled, amit csak vizsgaláznak
véltem akkor, / s nem csillapítható már
semmiféle /varázsszerrel, bûvös szõlõcukorral, / s az ébredés halasztja mindig újra,
/ hogy átjutottam-e vagy belebuktam.
Természetesen sikerült az érettségije,
méghozzá olyannyira, hogy bejut az
egyetemre, s néhány évtized múlva már
mint meglett embert és Kossuth-díjas
költõt a tévékamerák kísérték ahhoz a vén
fûzhöz, hogy onnan emlékezzen vissza
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Csörgey Titusz emlékezete Tapolcán
önérdekû mozgásaitól. Ha tehette, kerülte a
vesztébe rohanó társadalmi megmozdulásokat, inkább az erdõkben-mezõkön szeretett
járni, vagy éppen a nádasba húzódott, kedves
madarait figyelve, melyek több örömet
szereztek neki, mint az emberek. Mégis,
tudjuk, hogy ügyes-bajos dolgait intézni sokszor járt Tapolcán, ismerõsei is akadtak szép
számmal. Azaz hisszük-tudjuk, hogy
Csörgey Tituszt és Tapolcát nemcsak e sírkõ
köti össze.
Véletlen lehet-e, hogy az 1930-as évek
második felében megszaporodott itt a természetvédõ célzattal tartott elõadások száma,
sõt több kifejezetten madárvédelemmel kapcsolatos program is volt Tapolcán?
Véletlen lehet-e, hogy a Magyar Turista
Egyesület Balatoni Osztályának madárvédelmi szakosztályát éppen Tapolcáról Sebestyén Jenõnek, a tapolcai kórház gondnokának irányításával - szervezték?
Vajon csak a véletlen játéka, hogy tapolcai

Tapolca Város és Önkormányzata, a
Tapolcai Városszépítõ Egyesület, a tapolcai természetbarátok és magam nevében
tisztelgek a nagy tudós, a nagyhatású,
Európa-szerte ismert és elismert ornitológus születésének 130-ik évfordulója alkalmával felújított tapolcai sírjánál.
Merõ véletlen, hogy Csörgey Titusz és
kedves feleségének hamvai itt a tapolcai
temetõben nyugszanak. Lehet, hogy stílusosabb lett volna hamvaikat a természetben
szétszórni, hiszen már életükben eggyé váltak vele. Mi azonban büszkék vagyunk arra,
hogy végsõ nyughelyük itt van. Csörgey
Titusz életének példája ma is hat,
figyelmeztet bennünket, ha a bennünket
körülölelõ természet károsodását tapasztaljuk. És ma is tettekre sarkall, ha a bajt
megelõzhetjük, vagy éppen elháríthatjuk.
Éppen hetven éve, hogy nyugdíjba vonult,
és vidékünkön telepedett le. Csendes,
munkás életét távol tartotta a közélet zajos,

természetbarátok és a Mecseki Madárvédõ
Egyesület ill. vezetõje, Páldy Géza között
éppen ez idõben élénk kapcsolat alakult ki?
És véletlen lehet-e, hogy a fák és madarak
ünnepének szép szokása Tapolcán ez idõ-tájt
új lendületet kapott?
Aligha! Úgy gondoljuk, hogy Csörgey
Titusz élete példájának és munkásságának
hatása ezekben is érzékelhetõ. Mi itt
Tapolcán nemcsak számon tartjuk õt és sírját,
de büszkék vagyunk arra, hogy Csörgey
Titusz munkás élete és e táj, benne e kisváros
összetartozik. És persze szeretnénk méltók
lenni emlékéhez is. Úgy élni, harmóniát
teremteni környezetünkben, ahogy õ is helyeselné.
Példája éljen, hasson közöttünk ezután is,
és legyen áldott az emléke.
/Elhangzott a régi tapolcai köztemetõben
Csörgey Titusz természettudós és ornitológus
születésének 130. évfordulójára felújított
síremléknél./
Kertész Károly

Szólj, síp, szólj ! . . .
Alkalom szüli a tolvajt -avagy a tolvaj
keresi az alkalmat! Az elõbbi talán csak
gyenge, meginog, megtéved, él az alkalommal, vagy a nyomorúság hajtja.
Némelyik meg is bánja, szégyelli tettét.
Az utóbbi tudatos, bûnözõ, önzõ,
embertelen, hitvány fráter! S szégyentelen
pimasz, aki még magyarázkodik és kioktat. Tolvaj ne beszéljen tisztességrõl!
Kis tolvajok leleplezésére elég egy
jószemû csõsz és a közvélemény. Nagy
tolvajok megfékezésére tiszta törvényhozók, szigorú törvények, részrehajlás
nélküli végrehajtók szükségesek, hogy rettegjen a vétkes, ne féljen az igaz.
Szent István, hozd el tolvaj-divatos
korunkba törvényeidet. Ne a kárvallottak,
a tolvajok járjanak "kéz nélkül"!
Dr. G.T.G.

Mesterek a bográcsok mellett

Egy névadás története
A tapolcai Szabados Gábor egyetemi tanulmányait azon a Közgazdasági Egyetemen
kezdte, amely - az Õ javaslatára - 2004
szeptemberétõl a Budapesti Corvinus
Egyetem nevet viseli. A “keresztapát” a
névadás történetérõl kérdeztük.
- Nyilvános pályázatot hirdetett az egyetem,
amelyen tanárok és hallgatók is részt vettek.
Én öt javaslatot adtam be, közülük az egyik
gyõztes lett az Egyetemi Tanács döntése
alapján.
- Miként érintette a hír, hogy az egyetem
névadója lett?
- Az athéni olimpián voltam éppen, amikor
értesítettek, hogy jöjjek haza a tanévnyitóra,
amely egyben a névadóünnepség is volt.
- Milyen volt a névadás?
- Nagyon ünnepélyes. Jelen volt a miniszterelnök, az oktatási miniszter és ott voltak a magyarországi egyetemek rektorai, illetve az
intézmény elsõ éves hallgatói is.
- Milyen elismerés járt a névadással?
- Emléklapot és egyetemi érmet kaptam.
- Milyen érzés annak az intézménynek a hallgatójának lenni, amelynek Ön a "keresztapja"?
- Ez a mindennapokban nem tûnik fel, de az a
tudat, hogy én adtam a nevet, nekem elegendõ.
NHE

Immár hetedik alkalommal került
megrendezésre a tapolcai Pörköltfõzõ
Verseny és Népmûvészeti Vásár augusztus 21-én a Köztársaság téren.
Az egész napos programot Koppányi
Ferenc önkormányzati képviselõ, zsûritag
nyitotta meg, majd perceken belül már
pattogó tüzek zaja és ínycsiklandozó illatok töltötték be a teret. Miközben a 19
nevezett csapat bográcsában készült a
pörkölt, a kíváncsiskodóknak sem kellett
unatkozniuk. A rendezvény zenei házigazdája a népszerû Kalimutu Szalon Band
volt, amely egész nap szórakoztatta a
közönséget igényes zenéjével.
A fiatalabb korosztálynak a Bojtorján
együttes kedveskedett dalaival, õket az
ACRO DANCE Formációs Rock and Roll
Sporttánc Együttes látványos elõadása
követte. Kora délután Lakatos Attila és
népi zenekara által szólt a jó ebédhez a
nóta. Õk Németh Tibor énekest kísérték.
Miután mindenki letesztelte az idei esztendõ pörköltjeinek minõségét, következett az eredmények kihirdetése. Az
égiek ekkor már nem kegyelmeztek, a nyár
végi záport hatalmas, szûnni nem akaró
felhõszakadás váltotta föl.
Mindez a sátorban összegyûlt tömeget

mit sem zavarta, ováció közepette
üdvözölték és tapsolták meg a nyerteseket, akik a következõk:
Különdíjat kapott (legtüzesebb pörkölt)
a M. K.-i "I. Ferenc József- Jászkun"
Honvéd H.ezred Hagyományõrzõ Egyesület és a FIDESZ csapata.
Marhapörkölt kategóriában két elsõ
helyezett lett: a tavaly is diadalmaskodó
Tûzrózsák, és a Vállalkozók Egyesülete,
második a CS&L gárdája, harmadikak a
Lu- Só- Ra Kft. emberei lettek.
Sertéspörkölt kategóriában is "ennivalóan" fmomat alkottak. Különleges recept
alapján készített pályamûvükkel a zsûri
képzeletbeli aranyérmét a Paprikás hangulat formáció kapta. Az ezüstérem a Somló
Volánnak és a tapolcai MSZP-nek jutott és
az elmúlt esztendõhöz hasonlóan a Német
Kisebbségi Önkormányzaté lett a dobogó
harmadik foka.
A Dream Team tagjai ünnepelhették
magukat a vadpörkölt kategória gyõzteseként, megelõzve a Szent Orbán Pincészet csapatát. A Zalahalápi Tûzoltók és a
helyi Képviselõ-testület gárdája pedig
akár egymásnak is gratulálhattak volna,
mert itt is megosztott harmadik helyezés
született.

A zsûri végül hosszas tanakodás után
kihirdette a VII. Pörköltfõzõ Verseny
abszolút gyõztesét, a Tûzrózsákat, akik a
cigánySÓ mellé ezúttal is kifõztek valami
látványosat és fenségeset.
A díjak kiosztása nem ért véget, mert a
"Virágos Városért" pályázat eredményeit
ismertette dr. Zsiray Ferenc, a Városszépítõ Egyesület elnöke.
Ács János polgármester zárszavában
arra buzdított, hogy tartsuk meg jó szokásunkat, és örüljünk a szép és virágos
Tapolcának. Remélve, hogy jövõre még
többen csatlakoznak e hasznos kezdeményezéshez.
Az özönvíz sem szegte kedvét az
ünneplõknek, néhány pillanat múlva már a
Batsányi Táncegyüttes ropta a színpadon,
majd a helyi Hátsó Udvar Rock Band játszott.
A VII. Pörköltfõzõ Verseny és
Népmûvészeti Vásár programjait, valamint
az idei Tapolcai Ünnepi Napok rendezvénysorozatát a gyõri illetõségû
Beatman zenekar zárta, akik népszerû
Beatles-slágerekkel szórakoztatták a kitartó közönséget.
Dancs István
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Vízszintes:
1. Kötõszó.
2. Szovjet államvédelmi szerv volt.
5. Egy gyümölcsön tálalt fúrt lyuk.
14. Már messzirõl látszik egy nagyüzemi tartozék.
16. Nem mozdul.
17. Meleg évszaki.
18. Vatikáni gépkocsik jele.
19. Méter.
20. Habsburg György édesapjának a keresztneve.
21. Folyó Skócia középsõ részén, Perth település
közelében.
22. Indítványozó.
26. Tárgyrag.
27. Maláta egynemûi.
28. Aki az iskolában intõt már kapott, a
következõkben ezt kap.
30. A-val az elején, a bölcsõben ringat.
32. Párosan, vajon színesbõrû?
33. A bélyeggyûjtõk az ilyen bélyegeknek is
tudnak örülni.
35. Az ágnak a törzsbõl kinõtt része.
37. Páros egér!
38. Az író szûlõ- és lakóhelyét így is nevezhetjük.
40. Egyedi ápolást igénylõ növényeket termesztõ
üzemi.
44. Menyasszony.
45. Rendkívül látogatott Hajdú-Bihar megyei
fürdõhely.
47. Ifi nyelven; rendben!
48. D-vel a végén iramlik.
50. Németül só.
52. E tengeri helyek az Orosz-Japán viták,
tárgyalások színhelyei.
57. Magyar gépkocsik jele.
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58. Salt-L City.
59. A legszorgalmasabb rovar.
60. A sugár jele.
61. eleve, … ovo.
62. A húst köti a csonthoz.
63. Kálium.
64. Kén.
65. Fényeslevelû, kerekded levelû növény, finom
saláta alapanyaga.
69. Névelõ.
70. Az ilyen betû a fraktúr.
72. Múltidõ jele.
73. Szomorú, angolul.
74. Spanyol gépkocsik jele.
Függõleges:
2. Egy sok dolgozót foglalkoztató nagyüzem
felsõ részére.
3. Névelõvel a végén, fej alá való.
4. Méltóságteljes.
5.1307-ben László erdélyi vajda itt tartotta
fogságban Ottó királyt.
6. Lám.
7. Nincs hangja.
8. Az anonim névbetûi.
9. Kettõsbetû.
10. Mutatószó, közelre.
11. Gardák. A másik nevet azért kapták, mert
a tihanyi halászok már jó távolról látták,
fényes oldalukat.
12. A fejfákon található felirat.
13. Zömmel fekete ruhaanyag.
14. A TV-ben a gyermekek kedvence volt ez a
kengyelfutó. (bip,bip)
15. Kambodzsai gépkocsik betûjele.
17. Erre, és….!
20. A ráknak vannak.

22. Ez az, ami mindannyiónkra ráférne.
23. Szibarita….!
24. Vajon rajtol?
25. Oxigén.
28. Róla némán.
29. Németül, szemerkél. (esõ)
31. Elh…., elkerít.
34. A Balaton…i., de a Magyar Tenger is.
36. Sátán, …ög.
39. Fordított névelõ.
41. Zuhany.
42. CVI: római szám.
43. A végén mozog!
45. A lovak homlokán található folt.
46. Egy helyre, mindent egy….!
49. Részben ugrabugrál!
51. Hangtalan zuhany!
53. Jód.
54. Néma láma.
55. Fél íz!
56. Szent és sérthetetlen.
62. Szófaj.
66. Luxembergi gépkocsik jele.
67. Némán emel!
69. Névelõ.
Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!
A júniusi helyes megfejtés: Vízsz.: 17. csellozó
nõ, 25. A szent család, 50. Salome. Függ.: 3.
Mestasion, a költõ, 9. Vénusz és Ámor, 28.
Kékruhás nõ.
Nyertesünk: Farkas Sándorné dr., 8300
Tapolca, Bányász u. 39.
A megfejtést a szerkesztõség címére kérjük. A
nyertes a Fõtéri Könyvesboltban veheti majd
át a könyvjutalmat.

SPORT

A kalapácsvetõk tapolcai seregszemléje
A dr. Papp Pál - Csermák József
Nemzetközi Atlétikai Emlékversenynek
július 30-án adott otthont a város.
A sportverseny megnyitójára a Kistó
partján lévõ Panteon falnál, a mester és
tanítvány márványtáblájánál került sor.
A megjelenteket Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ köszöntötte,
felidézve a város atlétikai életének jelentõsebb állomásait. Szólt a fogorvos-edzõ
ragyogó pedagógiai érzékkel összeállított
edzéstervérõl, a tanítvány feltétel nélküli
bizalmáról és hihetetlen akaraterejérõl,
amelyek aztán 1952-ben, Helsinkiben
kalapácsvetõ olimpiai bajnokká avatták a
dunántúli kisvárosból indult fiút. Végezetül
arra kérte a képviselõ a verseny résztvevõit,
hogy az elõdök példája nyomán járva a
legjobb tudásukkal versenyezzenek és
érjenek el minél jobb eredményt.
Az ünnepélyes megnyitón az önkormányzat, a különbözõ szervezetek, a
Csermák Alapítvány és a családtagok
helyezték el koszorúikat a nagyszerû sport-

emberek emléktábláján.
Hét egyesület 72 sportolója állt be a
tapolcai dobókörbe. A kánikulai meleg
ellenére is nagyon szép eredmények születtek ezen a napon.
Eredmények: Nõk: Gyermek: 1. Szakács
Eszter (Pápai SE) 27,32 m. Serdülõk (15
éves): 1. Bácskai Márta (Continent Company) 46,04 m. A versenyen bemutatkozott
az ifjúsági világbajnokságon bronzérmet
nyert Lévai Dóra, aki az 56,40 méteres
dobásával itt elsõ lett. A felnõtt nõi
kategóriában elsõ helyezett Orbán Éva, a
VEDAC versenyzõje lett 64,51 méterrel.
Férfiak: Serdülõk (14 éves): 2. Nagy Gergely (Pápai SE); Serdülõk (15 éves): 1.
Schwéger Norbert (VEDAC) 63,17 m; Ifjúsági: 2. Márkus Tamás (VEDAC) 58,32 m.
Felnõtt férfi kategóriában 1. Páli Kristóf
/VEDAC/ 70,89.
A 10 éve elhunyt Horváth Lászlónak, a
tapolcai atlétának és edzõnek tiszteletére
rendezett emlékverseny is ezen a napon
zajlott.
NHE

Átigazolások
Nyáron megváltozott a Tiac-Honvéd SE NB/III-as labdarúgócsapat felállása.
Edzõ az eddig az utánpótlásnál dolgozó Csáki László lett. Hegedûs Dániel Sümegrõl,
Dobronyai Gábor és Szilágyi Norbert a VFC USE-bõl érkezett. A kölcsönbe adott futballisták közül Szombathelyrõl Kompos Szabolcs, Farkas Balázs pedig Gyulakeszibõl tért
vissza.
A 18-as kerettel edzõ gárda heti egy szabadnappal készül a mérkõzésekre.

95 éves Tapolca sportja
Az 1969-es év jelentõs változásokat
hozott. A bányavállalat központjának
Tapolcára történõ telepítésével a sportegyesület is ide tette székhelyét.
Elõbb a TIAC-pályát bérelte, majd 1970ben új létesítmény építését kezdte meg a
Sümegi úton. Arató Ernõ 22 évi eredményes munka után adta át az elnöki posztot Gádori Vilmosnak, akit Stencinger
Elemér, Hild József, majd (napjainkban)
Orbán Tibor követett. Idõközben megalakult a teke-, a sakkszakosztály és a város
tanulóifjúságából sportiskolai csapatok
alakultak.
1971-ben ünnepélyes keretek között
adták át a Bauxitbányász SE sporttelepét,

VI. rész

amikor is az OTSH a Testnevelési és
Sportmozgalom fejlesztéséért kitüntetésben
részesítette az egyesületet!
A férfi tekecsapatban (külön engedélylyel!) helyet kapott Mészáros Józsefné, aki
szerepel a spliti világbajnokságon. Éppen
tíz évvel ezelõtt alakult meg a nõi röplabdaszakosztály, és már az elsõ évben bajnokságot nyerve az NB II-be került. Késõbb
négy bajnoki cím és osztályozó után a férfi
kézilabdaegyüttes is feljutott az NB II-be.
Ezt az utat járta be a TIAC, a Nyirádi
Bányász, majd a Bauxitbányász SE az
1978-as egyesülésig…
/folyt. köv./
K. Lelkes Katalin

Rangos sakkverseny volt városunkban
Tapolca 2005 néven Nemzetközi Nyílt
Egyéni Sakkversenynek adott otthont
augusztus 14-17-e között a Városi Rendezvénycsarnok. Az eseményt Tapolca
Városi Sportegyesület rendezte.
A hivatalos megnyitó után dr. Kunos
Péter, a Magyar Sakk Szövetség elnöke
méltatta a szervezõk és rendezõk erõn
felüli munkáját, valamint a város
vezetésének hathatós segítségét, amely
által ez a nivós rendezvény megvalósulhatott.
A következõ néhány percben a Kinizsi
Táncegyüttes szólótáncosainak tartalmas
mûsorát tekinthették meg a sakkozók, majd
ezt követõen kezdetét vette a hét fordulós,
svájci rendszerben, négy napon át zajló
megmérettetés, amely tartogatott ünnepi
pillanatokat.

Az izgalmakban bõvelkedõ rendezvény
záró akkordjaként augusztus 17-én az eredményhirdetés következett, melyet Fazekas
György, a Magyar Sakk Szövetség fõbírója
ismertetett.
Tapolca Város Nemzetközi Nyílt Egyéni
Sakkversenyét idén Varga Zoltán olimpikon, nemzetközi nagymester, 2004. évi
magyar bajnok nyerte 5.5 ponttal.
A legjobb nõi versenyzõ a tapolcai
Bakos Andrea lett 3,5 ponttal. Senior
kategóriában Széll Lajos diadalmaskodott
4, míg az értékszám nélküli versenyzõk
közül a svájci Ivan Wintner szerepelt a
legjobban szintén 4 megszerzett pontjával.
A felajánlott különdíjat - egy hétvége a
négycsillagos HOTEL PELION-ban - a
verseny gyõztese, Varga Zoltán kapta.
Dancs István

Egyre többen vesznek részt a grundfoci bajnokságban
Harmadik alkalommal rendezték meg a Városi Sportcsarnokban a Grundfoci Kupát,
melyre a szervezõk örömére, ezúttal 22 csapat nevezett.
Az egyszer 20 perces, egyenes kiesésû tornán 16 órától éjfélig zajlottak a mérkõzések. Az
utcák, terek baráti közösségek csapataiban egy tizennégy éven aluli, vagy egy nõi játékosnak
állandóan a pályán kellett tartózkodnia. (Profik nem játszhattak.) A nagyszerû hangulatú
tornán ezúttal is a tavalyi bajnok gyõzött. A végeredmény: 1. Egry utca; 2. Toldi csapata; 3.
Absinthe.

Tehetségeink
Szabó Levente hét éves. A Bárdos Lajos
Általános Iskola elsõ osztályos tanulója,
akinek mindene a foci.
Sportos családban él. A 14 éves Máté
testvére a Pápai Református Gimnázium
tanulója, aki 6 éves korától Tapolcán focizott, míg Pápára nem került tanulni. A 11
éves Ábel az U-11-es csapat tagja, õ a foci
mellett a Bárdos-iskolában énekkaros,
gitározik, az irodalmat és a történelmet
szereti, és ügyvéd vagy orvos szeretne
lenni.
Levente a " Tapolcai Sasok" csapatának
kiemelkedõ tehetségû tagja. A "Császár",
aki minden poszton remekül játszik, aki
megbízható teljesítményt nyújt az
edzéseken és a mérkõzéseken egyaránt. Az
általuk készített pályán nagy csatákat vívnak a környék gyerekeivel. A heves
ütközetek idõnként bajjal is járnak (eltörött
már a keze és a lába is). Kedvenc csapata a
Manchester United. Ha teheti, minden
mérkõzésüket megnézi a TV-ben. Játékosai

Van Nistelrooy, Gera Zoltán, és Huszti
Szabolcs. A fociban napra kész, a mérkõzések eredményét betéve tudja. Szereti a

videójátékokat és a televízióban a meséket.
Barátaival sokat társasjátékozik. 2004-ben
a legkisebbek között õ lett Tapolca város
kiváló sportolója. A tornákon rendszerint
csapata legjobbjának választják.

Mi van vele, hogyan él most? - Vallom: csak versennyel, nevelõdik a vívó...

Szabó László 86 éves. A MÁV Tapolcai
Mûszaki Osztályának fõtanácsosaként 26
éve vonult nyugdíjba. Akik ismerték,
mindig szivarral a szájában láthatták az
agilis férfit.
- Meséljen az ifjúságáról!
- Gödöllõn születtem. Fiatalon atlétizáltam
és fociztam. Késõbb pilótaként - 1942-ben -kerültem a tapolcai reptérre. Hívtak a
TIAC-ba focizni, és így lettem a MÁV dolgozója. 1950-1957-ig Dunaújvárosban és

Celldömölkön éltem, majd újra Tapolca
következett. Itt ismertem meg az akkor
bankban dolgozó fiatal lányt, aki késõbb a
feleségem lett. Végleg letelepedtem
Tapolcán.
- Hogy került kapcsolatba a vívással?
- 1957-ben a VOGÉ elõtt gyerekeket láttam
játszani, és megkérdeztem, kire várnak? A
vívóedzõnkre - volt a válasz, s mert
szerettem volna, ha a fiam is sportolna, gondoltam, beiratom. A TIAC-nál érdeklõdtem a
szakosztály felõl, és egybõl arra kértek, hogy
vállaljam el a szakosztály vezetését. Keszthelyrõl hívtam edzõnek Szabó Jánost, akivel
heti kétszeri edzésvezetésben állapodtunk
meg, s egyben arról is, hogy résztveszünk a
különbözõ megyei és országos versenyeken.
Azt akartam, hogy ne csak edzésre járjanak
a vívók, hanem minél többet versenyezzenek
is. Vallom: csak versennyel nevelõdik a vívó.
- Hány tagja volt ekkor a szakosztálynak?
- Ebben az idõben kb. 40-50 gyerek járt az
edzésekre. Tóti József, Tóth Imre, Csontos
László a korábbi évek idõsebb versenyzõi is
visszajártak edzeni, és egyre többen jöttek,
akik vívni szerettek volna. A kezdõknek az
idõsebbek segítettek, míg az edzõ fõleg
iskolát adott és a haladókkal foglalkozott.

- Milyen versenyeken indultak és kik alkották
a csapatot?
- A házi versenyeken kialakult erõsorrend
alapján kezdtük a különbözõ versenyeken
indítani a legjobbakat. Így indultunk el a
Budapesti Vasutas Szövetség csapatversenyén is, amelyre 18 város csapata nevezett,
melyen aztán az elsõ helyen végeztünk. A
csapatban két nõi és két férfi tõrözõt és két
férfi kardozót kellett indítani. A csapat tagjai
Németh Éva, Solymár Borbála, Huisz
Gizella, Tóth Éva, Szabó László, Szõke
László, Németh László, Huisz Ferenc,
Kranabeth Imre és Németh Árpád voltak.
- Milyen eredményeket értek el?
- A sok munkának meglett az eredménye.
Németh Éva nagyon tehetséges vívó volt.
1959- ben Õ nyerte az országos ifjúsági
bajnokságot. Ugyanitt a fiam, Szabó László
a férfi tõrt, és mögötte Huisz Ferenc lett a
második.1960-ban mi nyertük el a "Vidék
Legjobb Szakosztálya" címet.
- Hol tartották az edzéseket?
- Elõször a VOGÉ-ban, utána az I. számú
iskolában majd a Batsányi-iskolában, késõbb a TIAC- pályán kaptunk helyet. A helyszín, hogy hol tudunk edzeni, mindig is gondot okozott...
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- Meddig tartott a lendület és hogyan alakult
a fia karrierje?
- 1957-1962-ig tartott az általam vezetett
szakosztály "aranykora". Szabó Jánosnak
egyre több gondot okozott átjárni Tapolcára,
így 1962-tõl elkezdõdött a szakosztály
leépülése. 1964-ig még, amit tudtam, segítettem. Jött egy rövid "pangás", aztán Eitner
Kinga került a szakosztály élére.
A fiamat 1961 õszén leigazolta a
Budapesti Dózsa. 1962-ben megnyerte
Budapest Ifjúsági Bajnokságát, és ebben az
évben Országos Ifjúsági Bajnok lett.
Egyéniben világbajnoki ötödik helyezett.
Csapatban nyolcszoros magyar bajnok,
egyéniben többször is második-harmadik
helyen végzett az Országos Bajnokságon. 35
éves koráig vívott.
- Hogyan telnek most a napjai?
- Kettesben a feleségemmel. A fiam 60 éves,
és Fóton él. Melitta lányom Fehérváron él és
dolgozik. Van két unokám és három és fél
dédunokám. Az utóbbi években meggyengült a látásom, ezért a rádióval veszekszem. A televízióban minden sportmûsort
megnézek, különös tekintettel a vívó
eseményekre. És emlékezem…
K. Lelkes Katalin
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Irodalmi - történelmi barangolás
A Városi Könyvtár és Múzeum gyermekrészlege - Varga Károlyné Edit néni
vezetésével - ismét megrendezte a
nyári irodalmi - történelmi táborát.

Miniszteri elismerés a Tóth-lányoknak

A 35 fõs csoport a zempléni kirándulás
mellett Egerben, Kassán, Hollóházán,
Széphalmon, Sárospatakon és Borsiban
is megfordult.

Fotó: VE

Rákóczi szülõházában, a készülõ múzeum részére a gyerekek átadták az
általuk készített korhû "pro libertate" feliratú zászlót, amelyet a "nagyságos fejedelem" bölcsõjénél helyeztek el

A boldog Tóth-család és Palcsó Tamás az ünnepség helyszínének, az
Iparmûvészeti Múzeumnak a bejárata elõtt
Augusztus 20-a alkalmából Bozóki
Nagyszerû dolog, hogy a tapolcai Tóth
András kulturális miniszter kitüntetés- Vera és húga, Gabi is ott volt a kitüntetetben, elismerõ oklevélben részesítette a tek között. A város büszke a tehetséges
Megasztár-versenyek elsõ három fiataljaira.
helyezettjét.
Gratulálunk mi is!
NHE

Tegyük széppé környezetünket!
A Virágos Tapolcáért mozgalom eredményhirdetésére augusztus 21-én a
Köztársaság téren került sor.
Kiemelt különdíjban - 10.000 Ft + 6000
Ft értékû, beváltható virágpalántautalványban és egy-egy, névre szóló kerá-

Nagy sikerük volt

mia dísztárgyban - részesült Hosszúné Pál
Andrea az erkély, a Lesence utca 4.számú
ház a társasház, a Protestáns Templom a
közintézmény, Leck és Társa /TapolcaDiszel/, valamint Papp Sándor családi ház
kategóriában.
NHE

Fotó: N. Horváth

A zenekar 2000-ben menetzene és show kategóriában nemzetközi aranydiplomát kapott

Fotó: VE

Papp Sándor családi házának elõkertje is a díjazottak között van

Hagyományõrzés a Csobáncon
Nagyszabású programokkal várták
a Gyulaffy-napok szervezõi az érdeklõdõket augusztus 5-tõl 7-ig a
Gyulakesziben lévõ lovasudvarba és
Csobánc várába.
A programokra kilátogatók a végvári
hõsökért mondott emlékmisét követõen vártörténeti elõadásokon, fáklyás
lovas felvonuláson vehettek részt, illetve neves mûvészek mûsorait tekinthették meg.
A rendezvény bevételét a vár védelmére, a romok állagának megõrzésére
kívánják fordítani a szervezõk.

TVSE Természetjáró Szakosztály szeptember havi túrája
3. Munkatúra
9. Mecsek
17. Sümeg-Ötvös
24. Ajka-Németbánya
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A Tapolcai Ünnepi Napok megnyitóján
a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar
méltán aratott sikert.
Bár az örömzenét játszó fiatalok között

nincsen hivatásos zenész, de az elhivatottságuk vitathatatlan. A borongós tapolcai nyárban vidámságot hoztak koncertjükkel.
A következõ lapzárta idõpontja: 2005. szeptember 19.

Sztár a víziszinpadon
Augusztus hónapban sem maradtak a
helyi zenerajongók ismerõs arcok és
fülbemászó dallamok nélkül.
7-én a rossz idõjárás miatt a Városi
Mûvelõdési Központban lépett fel Hank
Kern és együttese - a Hound Dogs.
14-én este pedig a hazai popzene "nagy
öregje" - Demjén Ferenc (Rózsi) kápráztatta el a Tópartra látogató közönséget.
A Bergendy, majd a V' Moto-Rockegyüttes egykori oszlopos tagjának,
Demjén Ferencnek komoly nézõcsalogató ereje van a mai napig, régi slágereire
(Hogyan tudnék élní..., A szabadság vándorai, Honfoglalás betétdala, Szerelemvonat, Sajtból van a Hold, stb...), új hanghordozójának dalaira és egyedi énekhangjára több mint kétezren voltak
kíváncsiak a Tóparton.
Dancs István
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