
Az értékõrzés szent kötelessége 
A Boldog Özséb Alapítvány vendégeként nagysikerû elõadást tartott dr.
Hargitay András állatorvos, egykori világbajnok sportoló Szent Korona-szer-
tartás és fogadalomtétel címmel február 3-án a Városi Mûvelõdési Központ-
ban.

Az ezeréves történelmünket összetartó szakrális értékekrõl, az élet szentségérõl,
a sorsvállalás felelõsségérõl is üzenetet közvetítõ gondolatok segítségével egy
kivételes egyéniség életébe is bepillanthattak a jelenlévõk. 

/Folytatás az 7. oldalon Hozzál fényt... címmel./

Ács János polgármester, Pál Béla államtitkár és Molnár István, a beru-
házó cég ügyvezetõje a lakásépítés jelentõségét hangsúlyozta

A Tapolca Lakópark II. ünnepélyes
alapkõletételére február 4-én került sor
a nyugati városrészben. 

Az Alaszka Group Kft - folytatva a már
néhány évvel ezelõtt megkezdett lakásépí-
tési programot - most újabb száz otthont

kíván építeni a már elkészült lakások szom-
szédságában. A négyszintes, három szárny-
ból álló, lifttel ellátott épületek a XXI.
századi követelményeknek felelnek meg.

/Írásunk a 3. oldalon Átalakul a
városkép is címmel./
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Száz új lakás a nyugati városrészben

A Batsányi János Gimnázium végzõseinek nyitótánca a szalagavató bálon

A középiskolai diákélet egyik legszebb és legnagyobb eseménye a végzõsök sza-
lagavatója. A feltûzött szalag egyszerre jelzi az élet egyik szakaszának a végét és
egy új kezdetét. 

/Írásunk a 4. oldalon Higgyetek magatokban és egymásban! címmel./

Útraindulók

A Tapolca és Környéke Vállalkozói-
nak Egyesülete február 3-án a Belvá-
rosi Irodaházban tartotta soros tag-
gyûlését. 

A taggyûlésen nemcsak az elõzõ év
munkájáról és gazdálkodásáról készített
beszámolót ismerhette meg a tagság, de
a jövõ feladatairól is. 

A havi rendszerességgel tervezett talál-
kozók jó lehetõséget adnak majd a tapasz-
talatcserére.

A gyûlésen felmerült annak a lehetõ-
sége is, hogy a szervezet egyesülne az
Iparoskörrel. Ezt nemcsak a csökkenõ
taglétszámok indokolnák, de a vál-
lalkozói érdekképviselet gyengülése is.

/Írásunk a 3. oldalon Új  esztendõ új
célokkal címmel./

Február 15-én a Tapolcai Kiképzõ Központban vizsgáztak annak a kiképzõ
tisztekbõl és tiszthelyettesekbõl álló tanfolyamnak a résztvevõi, akik a szerzõdé-
ses katonák alapkiképzését fogják márciustól végezni. 

A vizsga gyakorlati részeként 22 vizsgahelyen, terepen adtak számot az elsajátítot-
takról. A tereptani, a túlélési, a mûszaki, vegyvédelmi, lõkiképzési és járõrfeladatok-
ból álló vizsga ünnepélyes zárására február 17-én került sor.

/Írásunk a 3. oldalon Hivatásuk a kiképzés címmel./

Az érdekképviselet új útjai 

A konferencia résztvevõi megtekintették az iskolatörténeti kiállítást is

A Városi Könyvtár és Múzeum feb-
ruár 7-én konferenciára hívta a tér-
ség könyvtárosait és a fenntartó ön-
kormányzatok képviselõit. 

A könyvtári szolgáltatás összeha-
sonlítását célul kijelölõ tanácskozáson
a múlt tapasztalataira építve határozták

meg a jelenlévõk a könyvtár felada-
tainak hármas egységét: az esélyte-
remtést, az érték- és hagyomány-
õrzést, valamint az új értékek létre-
hozását.

/Folytatás az 6. oldalon A jövõ
könyvtára címmel./

Kapu a világra

A Szakiskolai Fejlesztési Program
Mérés-értékelés projektje az Oktatási
Minisztérium felkérésére Tapolcán
tartotta regionális konferenciáját feb-
ruár 16-án.

A Városi Mûvelõdési Központban
megrendezett tanácskozásra 19 megye
küldte el képviselõit. A vendégeket

Lájerné Tóth Éva, a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola igazgatója köszöntötte,
majd Császár László alpolgármester
szólt a város oktatási intézményeinek
helyzetérõl, a település ifjúságpoli-
tikájáról.

/Írásunk a 6. oldalon Felkészültségbõl
jeles címmel./

A XXI. század szakiskolája

Vizsgáztak a kiképzõk

Fotó: N. Horváth Fotó: Dancs

Fotó: Dancs

Fotó: Dancs
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- Tapolca Város Képviselõ-testülete
február 15-én elfogadta a város 2005. évi
költségvetését. Ez közel 4,9 milliárd
forintos bevételi és kiadási fõösszeget
jelent. A költségvetést az irányelveknek
megfelelõen alakítottuk ki. A legfon-
tosabb továbbra is az intézményrendszer
hatékony és biztonságos mûködtetése,
ezenkívül a város üzemeltetéséhez szük-
séges biztonságos feladatellátás. 

Ezek után jöhettek a "kívánságok". Egy
kicsit "át kellett varrnunk a költségvetés
bélését". A megszokott 21-25%-os fejlesz-
tésbõl most csupán - terv szintjén - 16,5 %-
ot tudunk csak tervezni, amely elsõsorban a
csatornaberuházás megvalósítását jelenti. 

Ezen kívül tervezzük még egy körforgal-
mi csomópont megépítését a Juhász Gyula
és a Kossuth Lajos utcánál. Ez a halaszt-
hatatlan feladat azért is fontos dolog, mert
ha ebben az évben elkezdõdik és befe-
jezõdik a TESCO-áruház építése, akkor itt a
forgalom várhatóan még inkább feltorlódik.
Ennek a csomópontnak az elõzetes elsõfokú
építési terve elkészült. Most folynak egyez-
tetések a különbözõ közmû-üzemeltetõkkel,
hogy mit vállalnak fel esetlegesen a fej-
lesztésekbõl. 

Elkészült a Bárdos iskola tetõfelújításá-
nak az elsõfokú hatósági építési terve. Ez az
iskola Bartók Béla utca felöli teljes tetõtér-
felújítását, beépítését jelenti. Várhatóan 30-
35 millió forintos értékben. 

A részletes költségvetést, illetve a rész-
letes fejlesztéseket, felújításokat a költ-
ségvetés táblázataiból a lakosság a Város-
házán vagy a Könyvtárban megnézheti.

A felújításokra az idén kevesebb jut, mint
amennyit terveztünk. Ennek egyik oka,
hogy 2004-ben sok olyan feladatvállalás
volt, ami a 2005-ös évre is áthúzódik, ezért
így a felújítási és fejlesztési tervek
meghatározták a tartalékképzésünket is.  

Közel 110 millió forintot kell tenni a nor-
matívákon kívül az intézményrendszer
mûködtetéséhez, és ezen felül jelentkeznek
még a dologi kiadások, amelyekre a
központi normatívák egy forintot sem tartal-
maznak. 

Számottevõ változást jelentene a város
életében, ha sikeres lenne a pályázatunk a
belvárosi városrehabilitációs pályázaton.
Ennek az eredményhirdetése még nem
történt meg. Az elsõ, a szakmai értékelés
után még a politikai döntésnek kell meg-
születnie. Izgalommal várjuk, hogy mit hoz
nekünk a politika, és az "ígéretek földjébõl"
megvalósíthatunk-e valamit itt, Tapolcán is.
Várhatóan már márciusban be tudunk szá-
molni a pályázat eredményérõl.

- Elindulnak azok a beruházások is, ame-
lyek a várostól függetlenek. Nagyon remé-
lem, hogy megkezdõdik a élményfürdõ és az
aqua-park építése. 

Folynak tárgyalások a kórház biztonságos
mûködtetéséhez szükséges tõke bevonásáról
is. Ez utóbbi két témáról nem szeretnék töb-
bet nyilatkozni, mert a Képviselõ-testületet
még nem tudtam tájékoztatni a tárgyalások
jelenlegi állásáról. De mind a kettõ jó irány-
ba halad. Itt szeretném felhasználni az újság
adta lehetõséget is, hogy elmondjam; pró-
bálja megérteni minden beteg, minden dol-
gozó, hogy a város vezetése nem azért dol-
gozik és nem azon fáradozik, hogy a
kórházat megszüntessük, hanem, hogy ke-
ressük - a kórházigazgatóval együtt - azokat
a lehetõségeket, amelyek biztonságos kór-
házat nyújtanak az ide kerülõ betegeknek.
Az alpolgármester úr által a televízióban
említett funkcionális privatizáció valójában
csak egy jelzõs szerkezetet jelent. Elsõsor-
ban olyan irányban szeretnénk elmozdulni,
hogy ne sérüljön az önkormányzat tulaj-
donosi viszonya. Úgy, mint, ahogy egy üzlet
kikerül bérleti mûködtetésbe, úgy végezze
az üzemeltetést és a mûködtetést  - meg-
felelõ biztonsági garanciákkal - egy nálunk-
nál sokkal aktívabb, rugalmasabb, ezzel
foglalkozó vállalkozás. Ez azt is jelenti,
hogy az a fõ érdek, hogy azok a betegel-
látási rendszerek, amelyek eddig ingyene-
sek voltak, nem sérülhetnek semmilyen
ponton, akár járó-,  akár fekvõbeteg az
ellátás. Az eddigi ingyenes ellátást továbbra
is meg kell õrizni. Ennek a garanciáit kell a
további tárgyalásaink során a leendõ
üzemeltetõvel megbeszélni - több oldali tár-
gyalásaink vannak -, és majd a legked-
vezõbb mellett dönteni. Amikor a tárgyalá-
sok olyan szintre érnek, akkor az igazgató
úrral együtt folyamatosan tájékoztatni
fogjuk a kórház dolgozóit is. Mivel a
központi  források ilyen formában leapad-
tak, ez az egyetlen mód a kórház biztonsá-
gos mûködésének a biztosítására, azaz egy
egészséges, tisztességes átrendezéssel, tõke-
bevonással, a tulajdonviszonyok megváltoz-
tatása nélkül próbáljuk megoldani a kórház
jövõjét. 

- A Képviselõ-testület dönt arról, hogy  a
szemétszállítási díjat nem tudja tovább
átvállalni a lakosságtól. A terheink oly
mértékben növekedtek, a bevételeink pedig
oly mértékben nem emelkedtek, hogy ezt a
továbbiakban is nem tudjuk megelõlegezni.
Várhatóan változások következnek be az
európai uniós környezetvédelmi szigorítá-
sok kapcsán is a szemétszállításban. Az
uniós normák egyébként is egészségesebb-
nek tartják azt, hogy a szolgáltatásért díjat
vetnek ki. Eddig az volt, hogy az önkor-
mányzat felvállalta és a kommunális adóból
fedezte azt a 60-62 millió forintos szilárd
szemétszállítási költséget, amit közvetlenül
lakossági szemétszállítási díjnak nevezünk.
Ezt most tovább nem tudjuk felvállalni. Erre
a szolgáltatást végzõvel kidolgoztunk egy
javaslatot, és egy hosszú alku után jutottunk
el odáig, hogy ezt bruttó összegben, éves
szinten 9.620 Ft-ban állapítjuk meg, ami azt
jelenti, hogy egy 120 literes edénynek a heti
elszállítása kb. 200 Ft. Ha nagyon megnéz-

zük, akkor ez ma egy liter tej ára, vagy egy
ásványvízé. Kétliteres üdítõ már nem jön ki
belõle, de a dobozát, a flakonját eldobjuk.
Természetesen lehetne polemizálni, hogy
nem igazságos a rendszer. Nem is lehet az,
de az, hogy 6700 háztartás esetén valaki
csak 85 liter szemetet képez egy héten, vagy
175 litert, az ellenõrizhetetlen. Azok az úgy-
nevezett gyûjtõmódszerek - emblémák,
különféle jelzések stb. - nem váltak be. Két
hónap alatt megbuktak. A 2005-ös évben az
önkormányzat a szemétszállítási díjat csak
július 1-jétõl kívánja bevezetni, illetve a
lakosságra ráterhelni, ami ebben az évben
4.800 Ft-ot jelent, azaz az önkormányzat
ebben az évben még közel 30 millió forintot
átvállal a lakosság terhébõl. Azt gondolom,
hogy itt a legnagyobb hiba - mint a távfûtés-
nél is -, hogy miért nem lehet ezt a kö-
telezõen ellátandó feladatot, úgy mint más
szolgáltatást, megoldani, és nem az önkor-
mányzatra ráhárítani. 

Emelkednek a távhõdíjak. Ezt az teszi
szükségessé, hogy a mindennemû ígér-
getések ellenére megemelt gázárakat sem az
önkormányzat, sem pedig a távfûtést végzõ
szolgáltató átvállalni nem tudja. Két kisebb
áremelést nem vettünk figyelembe, nem
hárítottuk át a lakosságra. Azt tudomásul
kell venni, hogy ha szolgáltatást vesz
igénybe valaki, azt neki kell megfizetnie.
Ha valaki melegebbet akar a lakásában, az
jobban rákapcsolja a kazánját, jobban ki-
nyitja a gázcsapot, de ez azt is jelenti, hogy
jobban pörög a gázórája, többet kell fizetnie.
A távhõdíjemelést a szolgáltató már decem-
ber 15-tõl érvényesíthette volna. Nem tette.
Így a két legerõsebb téli hónapot valamilyen
formában neki kell “lenyelnie”. Megint
lehet hallani, hogy a távfûtött lakásban élõk
díjfizetését segíteni akarják, egy rendszert
kívánnak kialakítani. Ezzel semmi baj nin-
csen. De ha ezt megint az önkormányzat-
nak kell megoldani normatívákkal, vagy
egyéb módon, akkor ez azt jelenti, hogy az
önkormányzatnak újra a zsebébe kell nyúl-
nia, ha ezt a törvényjavaslatot el fogják
fogadni. Ez a kedvezmény nem vonatkoz-
na a családi házakban lakókra. Itt ket-
tõsséget érzek, mert a nem távfûtött házak-
ban is élnek olyan családok, amelyeknek a
megélhetési körülményei sokkal ked-
vezõtlenebbek, mint egy távfûtött lakás-
ban élõé. Tudom, hogy a távfûtött lakás-
ban élõ nem tudja szabályozni a fûtést, de
egy a lényeg: nem fázik. Viszont el lehet
menni olyan családi házakba, fõleg idõs
emberekhez, ahol a fûtést oly módon
tudják “szabályozni”, hogy otthon, a kis-
rádiót hallgatva, télikabátban, sálban
ülnek a konyhában, és a házból csak ezt az
egyetlen helyiséget fûtik. Ott vannak nap-
közben, de a költségek miatt ott is
alszanak. Nem biztos, hogy az igazságos
teherviselés felé viszi el a dolgokat a díj-
fizetés rendszerének tervezett kidolgozása,
de azt tudni kell, hogy ebben az országban
665 ezer távfûtött háztartás van, és tízszer
annyi, amelyik nem az. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

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

Fogadóórák:
Ács János polgármester

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati irodavezetõ:
Lukács Ágnes 510-126

Pénzügyi irodavezetõ: 
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
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KRÓNIKA

A Szárazföldi Parancsnokság és a
Tapolcai Kiképzõ Központ szervezésében
január 24-tõl február 17-ig a központ
állományában lévõ kiképzõ tisztek és
tiszthelyettesek, szakoktatók, kiképzõ
beosztottak, rajparancsnokok és helyette-
sek részére átképzõ tanfolyam volt.

A 4 hetes tanfolyam során a szerzõdéses
katonák  kiképzésével foglalkozó szakem-
berek elméleti és gyakorlati oktatás
keretében készültek fel az új Alapkiképzés
Programjában meghatározott követelmé-
nyek, illetve feladatok egységes értelme-
zésére és végrehajtására. Az átképzõ tan-

folyamon lévõ állomány (62 fõ, ebbõl 6 nõ)
tett záróvizsgát február 14. és 17. között az
elsajátítottakból.

A tanfolyam ünnepélyes zárására február
17-én került sor a Kiképzõ Központ
Csobánc - laktanya színháztermében. A tan-
folyamot végzett hallgatók innentõl az
egyenruhájukon viselik a kiképzõ-
végzettséget jelentõ megkülönböztetõ
jelzést. 

A kiválóan végzett katonák az alakulat
parancsnokától oklevelet és emlékérmet
vehettek át.

Tabiné Darabos Anna

Az eredményesség záloga
A Tapolcai Rendõrkapitányság a közel-
múltban tartotta évértékelõ tanácskozását
a Városi Mûvelõdési Központban. 

Dr. Bánfi Ferenc dandártábornok, Veszp-
rém megyei rendõrfõkapitány elismeréssel
szólt az itt folyó munkáról, hangsúlyozva,
hogy a települési önkormányzatok is támo-
gatják a rendõrséget, és a társadalmi elismert-
ség is jó. 

A négy fõvel történõ létszámbõvítés, a
gépjármûpark fejlesztése még hatékonyabbá
teszi a feladatok elvégzését. 

Az eredményesség záloga a csapatmunka.
Az összetartozás érzésének erõsítését szolgál-
ja majd a nemrég alapított Életmû-díj is.

A munka szeretetének, a munka megbe-
csülésének erõsítését is célul tûzte az a
szakiskolai fejlesztési program, amely-
nek középpontjában a mérés - értékelés
áll. Gál Ferenccel, a SULI NOVA Köz-
oktatás-fejlesztési és Pedagógus-tovább-
képzési Kht. Értékesítési Központjának
vezetõjével arról is beszélgettünk, hogy a
jövõ zálogai a jövõ szakmunkásai, ezért a
magas szintû képzésük létérdek.
- Magyarország jövõje a jövõ szakmunká-
sain áll, vagy bukik. Az jó, hogy minél több
gyerek szerez érettségi bizonyítványt és
diplomát, de azt is tudjuk, hogy az igazi
munkavégzéshez jól képzett, felkészült
szakmunkásokra van szükség. Az elmúlt
másfél, két évtizedben erre kevés figyelem
esett, holott évente 20-25.000 gyerek
iratkozik be szakmunkásképzõbe. Köztük
vannak olyanok, általában a gyengébb ta-
nulók, akik azért ide jelentkeztek, mert
máshová nem vették volna fel õket.
Elkövetjük azt a hibát, hogy azokra a
leendõ, kevésbé felkészült felnõttekre bíz-
zuk azt a nagyon komoly és értékteremtõ
munkát, ami csak a szakképzéssel te-
remtõdhet meg. A jövõ útja, hogy a szak-
munkástanulók felkészülését minden esz-

közzel segíteni kell, hogy õk is eredménye-
sen tudják megtanulni a szakmai isme-
reteket.
- Valójában-véleményem szerint - elõször a
társadalom "fejében" kellene rendet
teremteni, hogy a szakmunkásokról ne
"csak" villanyszerelõ, "csak" asztalos,
"csak" lakatos szinten beszéljen. Hogyan
lehetne ezt megoldani?
- A "csak" eltüntetése a legnehezebb, hiszen
ez azt is jelenti, hogy lebecsüljük a szak-
munkát.  Vissza kell szerezni a becsületes
munka tekintélyét. Hiszen akkor, amikor a
kõmûvesre számítunk, elsõ osztályú
munkát várunk tõle, és nem fogadjuk el,
hogy "csak" kettesre húzta fel a falat. Jó
példák vannak arra, hogy a Magyarországra
betelepülõ multinacionális cégek kiváló
magyar szakmunkásokkal dolgoztatnak, de
õk azt mondják, hogy ehhez a munkához
nekik kellett a szakképzési pluszt hozzáad-
niuk.
- Hogyan tudna ez a plusz beépülni a mi
iskolarendszerünkbe?
- A szakiskolai fejlesztési programokon
keresztül. A szakképzés megújításának két
iránya lehet. Az egyik az, hogy nem olyan
szakmunkásokat képzünk, akik egy-egy

konkrét szakma mesterei, de képesek és
hajlandók lesznek az életük során - akár
több alkalommal is - megújítani a tudá-
sukat. Ez az élethosszig tartó tanulás elvén
alapszik. A másik alapvetõ célkitûzés, hogy
a szakmunkásainkat jó szolgáltatókká
neveljük, formáljuk. Ennek nagyon fontos
üzenete van, hiszen jó asztalosra, jó szakác-
sra, jó vízvezeték-szerelõre stb. is szük-
ségünk van, hogy életünk jobbá váljon.
- Ezt a megújulást mennyire segíti az
Európai Unió? Lehet-e pályázni támo-
gatásra?
- Nagymértékben segíti a célkitûzéseinket.
Olyan programok felmutatásával járul
hozzá, amelyek nemcsak a tanárok
képzését teszik lehetõvé, de a tanulók is
tapasztalatokat szerezhetnek az uniós or-
szágokban. Számtalan pályázati lehetõség
van. A Comenius, az Erasmus- és nem utol-
só sorban a Leonardo-program is ezt a célt
szolgálja.
- A kereslet-kínálat arányát miként lehet
felmérni? Mert ha túlképzés van egy-egy
szakmában, az senkinek sem jó. Volt már rá
példa az óvodai nevelõk képzésekor.
- Egy jó szakképzõ iskola fel tudja mérni a
körzetéhez tartozó 50-60 km távolságon

belül, hogy milyen szakmákra lesz szükség,
és fel is tud készülni rá.
- Most Tapolca adott otthont az ismeret-
szerzõ - tapasztalatgyûjtõ regionális kon-
ferenciának. Milyenek az Ön benyomásai a
városról?
- Nagyon szimpatikus város. Még mindig
vállalja a város vezetése azt a terhet, hogy
fenntartsa a középfokú iskoláit és a szak-
képzõ iskoláját. Ez nemcsak elismerésre
méltó, de követendõ példa is lehet. Nagyon
jól mûködik a szakiskolai képzés. Rövide-
sen eljön az az idõ, hogy a környéken csak
olyan fiatal szakmunkások fognak dolgoz-
ni, akik a Széchenyi István Szakképzõ
Iskolában szerezték meg a szakmát. 
- Milyenek a konferencia szervezésével
kapcsolatos tapasztalataik?
- A résztvevõk a tanácskozás végén
értékelõ lapokat töltöttek ki. 90%-uk
jelesre értékelte, hogy mennyi új és jó
tapasztalatot szerzett. Ez a konferencia is
ékes bizonyítéka volt annak, hogy nem kell
kitalálni azt, ami már jól mûködik, csak át
kell adni és venni a tapasztalatokat.

N. Horváth Erzsébet

Magyarország jövõje a jövõ szakmunkásain áll

Tapolca nyugati városrésze tovább épül,
szépül. Az új lakások egy részének már
az alapjai is elkészültek. 

A Tapolca Lakópark II. ünnepélyes
alapkõletételén Ács János polgármester
annak az örömének adott hangot, hogy jól
döntött az önkormányzat akkor, amikor

ezeket a területeket értékesítette. Megvál-
tozott a Május 1. utca környéke, meg-
szépült ez a városrész. Lehetõség nyílt

arra, hogy nagyon sok család otthonhoz,
megélhetéshez juthasson. - A mostani
beruházás is ezt a folyamatot viszi tovább,
és bízom benne, hogy a lakásprogrammal

megnyíló új lehetõségek segítségével a
bérlakások építésében is találunk közös
utat a beruházóval - mondta a pol-
gármester.

Pál Béla, a Miniszterelnöki Hivatal
politikai államtitkára elismerését fejezte
ki az önkormányzatnak, az Alaszka Group
Kft-nek azért, amit évrõl-évre tesznek
annak érdekében, hogy minél több fiatal
lakáshoz jusson. - A most épülõ száz
lakásba már valószínûleg olyan fiatalok is
költöznek, akik igénybe veszik a Fészek-
rakó-program által adott lehetõséget.
2005-ben 276 milliárd forintot fordít a
kormány lakáscélú támogatásra. Emeltük
a szociálpolitikai támogatást, vélhetõen ez
is segítséget jelent majd. Lakáshoz jutni
soha nem volt könnyû, de Tapolca arra
példa, hogy ha az állam, az önkormányzat
és a beruházó összefog, akkor sikerül -
tette hozzá az államtitkár.

Molnár István, az Alaszka Group Kft.
ügyintézõjét a kezdetekrõl is kérdeztük. -
2001-ben kezdtük meg a Tapolca
Lakópark I. ütemének építését. Az azóta
eltelt idõ alatt három épülettömb készült
el. Bennük 87 lakás van. Kettõben lift is
mûködik. A januárban megkezdõdött II.
ütemben 3 épület fog elkészülni. Az
elsõben 29 lakás lesz, összesen 104. NHE

Átalakul a városkép is Új esztendõ 
új célokkal

Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete február 3-án a Belvárosi
Irodaházban tartotta idei elsõ tag-
gyûlését.

Tóth János Zoltán titkár köszöntötte a
megjelenteket, majd Vörös Béla elnök
beszámolója következett az elmúlt esz-
tendõ történéseirõl.

Elmondta, hogy tavaly több progra-
mon is részt vehettek az érdeklõdõ vál-
lalkozók, valamint tájékoztatást kaptak
az egyesület gazdasági helyzetérõl is.
Fontos feladatként jelölte meg a kapcso-
lattartást a helyi- és regionális  civil
szervezetekkel. 

A taggyûlésen megjelentek elfo-
gadták a 2004. évi beszámolót, majd szó
esett az idei esztendõ terveirõl és cél-
jairól.

Vörös Béla felhívta a hallgatóság fi-
gyelmét, hogy élniük kell az adódó
uniós és egyéb pályázati lehetõségekkel.
A tavaszi idõszakban tájékoztatókat
szeretnének beiktatni, a vállalkozókat
érintõ fontosabb kérdésekben (APEH,
TB, munkaügy), de felmerült az igény
szerinti jogi tanácsadás bevezetése is.

Szavaztak az új tagdíjról, valamint
arról, hogy a közeljövõben az Iparoskör
és a Vállalkozók Egyesületének vezetõi
tárgyaljanak a két szervezet fúziójáról.

A lemondott vezetõségi tagok helyére
nyílt szavazással választották meg az
újakat. Így Sólyom Károlyné helyett -,
aki eddig a gazdasági ügyeket intézte -
Tóth  Tibor, a leköszönõ Jánosi László
helyett pedig Kiss Károly fogja ellátni a
feladatokat.

A rendezvény hozzászólásokkal,
kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Dancs István

Hivatásuk a kiképzés

A földszinten lakások,illetve az utcafronton garázsok lesznek



Február 11-én a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola 5 végzõs osztálya  so-
rakozott fel a VMK színpadán, hogy
osztályfõnökük feltûzze a végzõsök
emlékeztetõ szalagját: az eljövendõ rö-
vid idõ készülés az érettségire, majd az
élet  egyre komolyabb kihívásaira.

Ez az ünnepi szertartás nyitánya a maj-
dani búcsúzásnak: a ballagásnak, a
középiskolai tanulmányok befe-
jezésének.

Meghatott szülõkkel, gondoskodó ta-
nárokkal telt meg a nézõtér. Megtisztelte
jelenlétével az ünnepélyt Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, Horváthné

Szalay Gyöngyi alpolgármester és Udva-
riné Horváth Anna oktatási irodavezetõ.
Lájerné Tóth Éva igazgató ünnepi
beszédében kiemelte: - e naptól a szalag
emlékeztet a nagy feladatokra.

Van is bizonyos szabályozó szerepe a
feltûzött szalagnak: öntudatot, állandó
készültséget gerjeszt, némi büszkeséget
is, múlt és jövõ közötti jelképes hidat. 

Az  esti bált díszmagyarba öltözött 7
táncospár - végzõs tanulók - szemgyö-
nyörködtetõ  palotás tánca nyitotta meg.

Lesz mire örömmel  emlékezni!

G. dr. Takáts Gizella

Hasznos ajándék 
A Tapolca-Sebronban mûködõ Assisi
Szent Ferenc Állatmenhely - fela-
datainak ellátásához - egy újszerû autót
kapott ajándékba az önkormányzattól. 

Ezzel a gépjármûvel lehetõség nyílik arra
is, hogy az utcákon kóborló kutyákat
begyûjtsék. A tavaly befogott 210 kutyából
192-nek lett új gazdája. A menhelyen
állandó jelleggel hatvan - hetven kutya
található. Ezek vagy a rossz természetük,
vagy az idõs koruk miatt nem találtak
otthonra.

Helyzetjelentés 
A közelmúltban könnyûbúvárok vették
birtokukba a Malomtó vízét. 

A Tapolcán mûködõ vizitársulat meg-
bízásából a Veszprém megyei búvárklub
tagjai a Malomtóba merültek, hogy a
tófenékét megtisztítsák a bedobált szemét-
tõl. 

Felmérték az iszaposodás fokát, illetve a
növények vegetációját. A merülés során sor
került a víz alatti lámpatestek mûszaki

VARGA JÁNOS, CS. 
mozdonyvezetõ, kultúrház-igazgató 

(Abony, 1909. február 22. -  Tapolca,
2005. január 4.)

Az elemi és polgári iskolákat szülõhe-
lyén végezte el, majd a szolnoki MÁV
jármûjavítóba került lakatos-tanoncnak.
Itt ismerkedett meg az öntevékeny
mûvészeti munkával és a sporttal. 

Végzett lakatosként 1935-ben került
Szombathelyre mozdonyvezetõ-tanonc-
nak. Sikeres vizsga után fiatal moz-
donyvezetõként 1936-ban Tapolcára, a
fûtõházhoz helyezték. Mindjárt  bekap-
csolódott a vasutasok és egyben Tapolca
kulturális közéletébe. Részt vett a  VOGE
és a Katolikus Kör színjátszó cso-
portjában szereplõként, majd egyre  több-
ször rendezõként is. 

Lelkesen  és eredményesen futballo-
zott a Tapolcai MÁV TIAC-ban. Mind-
eközben családot alapított Tapolcán, de
sokat  munkálkodott a VOGE-székház
felépítésében, majd a társas élet megszer-
vezésében is.  

Mindenki természetesnek vette, ami-
kor 1953-ban õ lett a vasutas kultúrotthon
vezetõje. E beosztásában is éjt-nappallá
téve  dolgozott. A helyi kultúra mindene-
sévé vált. Szervezett, szerepelt, irányított.
Ötleteket adott és valósított meg. Élmé-
nyeit, az élet kisebb-nagyobb örömeit
versekben is megörökítette. 

Szakkörök indultak, jól mûködõ klu-
bok mûködtek a  keze alatt. 1973-ban
történt nyugdíjazásáig, nehéz körülmé-
nyek között is élénk  kultúrélet jellemezte
az általa vezetett intézményt. 

Munkáját számtalan elismerés  kísérte.
1975-ben a Tapolcáért emlékérmet is
megkapta. Örökmozgó, minden szépért
jóért lelkesedõ, barátságos ember volt.
Tisztességét megõrizte a  legnehezebb
idõkben is. 

Példamutatóan teljes életet élt. 96
évesen hunyt el. Tapolca  hosszú éveken
át gazdagabb lett általa, most nélküle sze-
gényebbek lettünk. 

Kertész Károly
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KRÓNIKA

A hónap kérdése

Mi a véleménye arról, hogy
városunkban Aqua-park épül?

- Természetesen örülök, és
igénybe is fogjuk venni, amint
elkészül. Mivel eddig a környék
fürdõit látogattuk, a költségvon-
zata is nagyobb volt egy- egy
ilyen "kiruccanásnak". A tapol-
cai Aqua- parkkal ez a gond
megoldódik.

KÉRDÉSEK TERE

- Mivel egyedül nevelem gyer-

mekeimet, ezért külön öröm szá-

momra, hogy megépül ez a létesít-

mény. A vonzáskörzetben lakó

emberek is olcsóbban  pihenhetnek,

szórakozhatnak ezáltal, mert idõt és

pénzt takarítunk meg.

- Nagy szükség van erre a létesít-
ményre a helyi polgárok kom-
fortérzete és a város turisztikai
vonzereje miatt is. Remélhetõleg
az ilyen szintû beruházások az
ipartelepítés sajnálatos elmara-
dása miatt kialakult foglalkoz-
tatási problémákon is enyhítenek.

Kálmán Imre Szentgyörgyi Emese Gelencsér László

(DI)

Szalagavató ünnepség és bál Hírek röviden

Az iskola névadójának képével ellátott szalag különleges dísz a végzõsök
ruháján

A Batsányi János Gimnázium szalaga-
vató báljának megnyitóján a  hozzátar-
tozókat és településünk megjelent  veze-
tõit Császár Zsófia köszöntötte. 

A Himnusz közös eléneklése után Kiss
Réka osztotta meg Marcus Aurelius bölcs
és örökérvényû szavait a hallgatósággal.

- Ez az este rólatok szól - hangsúlyozta
végzõs diáktársaihoz intézett szövegében
Szabó Bence 11/A osztályos tanuló, aki a
továbbiakban arra biztatta az ünnepel-
teket, hogy bízniuk kell önmagukban és
egymásban, így könnyebben leküzdhetõk

az életben felmerülõ problémák.
Barcza Tiborné igazgatóhelyettes a

gimnáziumi éveket a diákélet fontos állo-
másának nevezte, majd az intézmény jókí-
vánságait tolmácsolta az utolsó évesek-
nek.

Következett a szalagok feltûzése, ahol
az osztályfõnökök kedves szavain kívül, a
meghatottság is elõcsalt egy-egy könny-
cseppet diákból, pedagógusból és szülõ-
bõl egyaránt.

A végzõsök nevében Komjáti Mónika
12/A osztályos tanuló búcsúzott, majd a

Szózat hangjai csendültek föl.
Rövid technikai szünet után már a báli

nyitótáncok következtek, melyeket a Ki-
nizsi Táncegyüttes vezetõje: Tarjányi
Sándor tanított be. 

A sort a 12/B osztály angolkeringõje
nyitotta, õket a 12/A tanulói által elõadott
Kék-Duna-keringõ követte.

Az est további részében a felhõtlen szó-
rakozásé volt a fõszerep, a zenérõl a nép-
szerû, helyi Koktél Club-együttes gondos-
kodott.                              

Dancs István

"Higgyetek önmagatokban és egymásban!"

- Pacsirta utcai ingatlan nyitott mel-
léképületébõl eltulajdonítottak 11 db
tyúkot.
- A “Turul” sörözõben alkalmi lopás mód-
szerével 39.500 Ft készpénzt és 1 darab
Marlboro cigarettát tulajdonítottak el.
- Az egyik divatáru bolt elé kihelyezett
kirakati babát eltulajdonították a rajta lévõ
Keyo ruhákkal együtt. A kár 39.200 Ft.

RENDÕRSÉGI HÍREK



Minden évkezdet az elõzõ év összegzé-
sének ideje is. Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõt arra kértük, hogy
értékelje a 2004. év parlamenti munká-
ját és szóljon az ország jelenlegi gaz-
dasági helyzetérõl.
- 2004-ben nagyon sok negatív dologgal
kellett találkoznunk szinte naponta. Az
ország 2004-es költségvetése gyakorlati-
lag egy-két hét után megbukott, László
Csaba, az akkori pénzügyminiszter már
január elején módosította, szigorításokat
eszközölt, mert olyan pénzügyi hiány
keletkezett. Ez a szigorítás aztán végig-
kísérte a 2004-es esztendõt. Az Õt követõ
Draskovics Tibor továbbfolytatta ezt a
pénzügyi politikát. Jelentõs áremelések,
megszorítások következtek be. A Köz-
ponti Statisztikai Hivatal jelentése szerint
a bérek reálértéke 1%-kal csökkent.
- Miként alakult a munkahelyteremtés
2004-ben?
- Folyamatosan azt lehet hallani, hogy
létesültek munkahelyek, de az biztos,
hogy nem annyi, amennyi megszûnt. A
KSH adatai alapján 1%-kal nõtt a
munkanélküliség. Ez több tízezer családot
érint negatívan
- Az önkormányzatok 2004. évi gaz-
dálkodását hogyan befolyásolták a kor-
mányintézkedések?
- Itt is komoly problémák vannak. Hiszen
azokat a közalkalmazotti, köztisztviselõi
béreket, amelyeket a kormány megígért és
végrehajtott csak a helyi adók növelésé-
vel, vagy egyéb tehervállalással tudják
kigazdálkodni az önkormányzatok. Ha
viszont nem emelnek adót, akkor vagy
mûködési hitelt kell felvenniük, vagy a
vagyonukat értékesítik, hogy fizetni tud-
ják a béremeléseket.
- Mekkora az államadósság?
- Az államnak olyan mértékû adóssága
van, hogy a ma született gyermeket is 1,2
millió terheli belõle. A 2002-es kor-
mányváltás óta 3500 milliárd forinttal nõtt
Magyarország adósságállománya. A sze-
mélyi jövedelemadóból származó be-
vételek csak a kamatterheket fedezik. Az
Unió szakbizottságai már többször
figyelmeztették az országot, hogy az
adósság csak a GDP 60%-a lehet. Nálunk
ez jelenleg 59,7%. 
- Az Euró bevezetése is késhet emiatt?
- Igen. A FIDESZ-kormány idején arról
volt szó, hogy 2008-ban történik meg a
bevezetése. Ez a határidõ a Medgyessy- és
Gyurcsány-kormány alatt kitolódott 2010-
re. Sõt, már arról is lehet hallani, hogy az
új határidõ 2012 lesz. 2002-ben Magyar-
ország a kelet-európai országok közül a
legstabilabb volt, most a legvégén kullog
a most csatlakozótt országok között. Ezt
már nem lehet az Orbán-kormány szám-
lájára írni. Ha csak a fenti negatív tenden-
ciákat nézzük, akkor is elmondható, hogy
2004. katasztrofális év volt. Ezt mondják
a gazdaságkutató cégek is. A kormány azt
hangsúlyozta, hogy csökkenti az adóter-

heket. A Medgyessy- és a Gyurcsány-kor-
mány ideje alatt eddig 33 adóemelést haj-
tottak végre, és hat újat, köztük a
környezetterhelési díjat; az energiaadót, a
vállalkozói járulékot vezették be. Kaptam
az egyik ismerõsömtõl egy bérlapot
megtekintésre. Csak számokat mondok.
2004. 7. hónapban a bruttó bére 103.400
Ft volt, ami nettó 76.900 Ft. Megemelték
a fizetését 114.800 Ft-ra, ez nettó 78.638
forint lett, azaz a fizetésemelésbõl a
munkavállalónak még 2 ezer forintja sem
maradt. A 10.000 forintot az állam tette
zsebre. Ez nem munkavállaló-barát maga-
tartás.
- Hogyan alakult a vállalkozók helyzete?
- Itt is gondok vannak. Bizonyos terü-
leteken annyira lecsökkentek az önkor-
mányzati megrendelések, hogy ez a vál-
lalkozók létét is fenyegeti. Óriási problé-
ma van a mezõgazdasági vállalkozóknál.
Többen megkerestek, hogy vannak olyan
támogatások, amelyeket 2003. óta nem
fizettek ki nekik. Van olyan is, aki ellen
felszámolást indítottak el, mert tartozik 2
millió forint értékû vegyszer árával, neki
viszont az állam tartozik 5 millió forint
támogatással. Az állam nagy hibát követ
el azzal, hogy a jogosan járó állami és
uniós pénzeket késve fizeti ki. Úgy tûnik,
hogy használja a vállalkozók pénzét. Vagy
itt van egy másik élõ példa. Az európai
uniós adószámmal rendelkezõ vállalkozá-
soknál október végétõl zárolták az ÁFA-
visszaigényléseket. Ez a 150-200 milliárd
forint hiányzik a magyar gazdaság éle-
tébõl, a vállalkozóknak hitelt kell felven-
niük, amelyeknek nagyon komoly kamat-
terhei vannak. Ugyanilyen gond az önkor-
mányzatnál leállított állami kifizetés is. A
pályázatokon nyert pénzek ki nem fizetése
miatt az önkormányzatok is tartoznak a
vállalkozóknak. 
- Mi várható a 2005-ös esztendõtõl?
- Ez sem indult jól. Az államadósság 1
hónap alatt 170 milliárd forinttal nõtt.
Nem tudom, hogy ez a pénz hová megy,
hiszen most már autópályát sem állami
pénzbõl építenek, hanem magántõkét von-
nak be. 
- Milyen fejlesztések várhatók az idegen-
forgalom területén?
- Az idegenforgalmi fejlesztések annyira
leálltak, hogy szinte nem is látni az
országban olyant, ami minõségi változást
hozhatna, akár az idegenforgalom terü-
letén is. Marketingre is minimális forrást
irányoznak elõ. Gyakorlatilag ez azt jelen-
ti, hogy a mostani kormányzat 3 éves cik-
lusa alatt Magyarország turizmusból szár-
mazó devizabevételei folyamatosan
csökkennek. Gyakorlatilag a tavalyi évben
- szeptemberi adat - alig érte el a 2 mil-
liárd Eurót. Ez felmehet 2.5, 2.7 milliárd-
ra. Ezzel szemben 2001-ben ez 4.2 mil-
liárd volt. Nagyon sok 100 milliárd forint-
ról van itt szó. Nem jobb a helyzet az
egészségügyben sem. A szakértõk nálam
jobban tudják, hogy mennyire kataszt-

rofális helyzetben van. Folyamatos a
gyógyszeráremelés, 2005-ben már kettõ is
lett volna. Nem tudom, hogy a kormány
hogyan irányítja ezeket a folyamatokat, de
az biztos, hogy a mi pénzünkkel játsza-
nak.
- Ön, mint országgyûlési képviselõ ott volt
a parlamentben Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnök évértékelésekor. Milyen volt élõ-
ben hallgatni?
- Valóban a parlamentben volt szerencsém
végighallgatni az évértékelõt. A prob-
lémák feltárása nagyjából megvolt, bár
bizonyos dolgokat kihagyott. Az egyik
legfontosabb probléma az országban az
emberi tényezõ, az emberek lelki állapota,
az önbizalom hiánya. A jövõbe vetett
hitünkkel van a baj. Az elmúlt 2-3 év alatt
gyakorlatilag sikerült szétrombolni a
mostani kormány intézkedéseivel. Az
emberek pesszimisták, elment a vál-
lalkozó kedvük. Ezt nagyon sok paraméter
mutatja. Elég, ha csak megnézzük a fia-
talok helyzetét. Csökkent a házasságok
száma, a gyermekvállalási kedv, ami azt
jelenti, hogy a mai fiatalság nem meri vál-
lalni a családalapítást. Ez kimaradt a
Gyurcsány-féle beszédbõl. A miniszterel-
nök felsorolta a közalkalmazottak, a
nyugdíjasok jövedelem-emelését, az adó-
csökkentést, a lakásprogram elõnyeit, az
autópályaépítést. Igaz, hogy a közalkal-
mazottak bérét megemelték, a bérek
mögött azonban nagyon komoly önkor-
mányzati eladósodási folyamat van,
illetve a helyi adók drasztikus emelése.
Vagy ha megnézzük a nyugdíjasok
megemelt jövedelmét, akkor tegyük hozzá
a megemelt közüzemi díjakat, az
áremeléseket, köztük a gyógyszerekét.
Csak a gáz 2002. óta 50%-kal nõtt. Itt van
a lakásprogram. Bementem a helyi OTP-
be érdeklõdni, hogy milyen feltételekkel
lehet igénybe venni. Megtudtam, hogy
naponta 30-40 érdeklõdõ van, de csak 2-3
olyan fiatal volt, akinek befogadták a
kérelmét, mert megfelelt a kiírt felté-
teleknek. Egy fiatal családnak minimum
250.000 Ft jövedelemmel kell ren-
delkeznie, hogy igénybe vehesse. Aki
ismeri a vidéki fiatalok jövedelmét, az
tudja, hogy ez kizárt. A 30 éves korhatár-
ral is baj van. Annak a fiatalnak aki tanult,
és csak huszonöt-huszonhat évesen lett
munkahelye, biztos, hogy nincs ennyi
fizetése. Eddig egyetlen egy olyan autópá-
lyát sem sikerült még átadniuk, amit õk
kezdtek el. Beszéljünk Budapestrõl is! Az
értékelõben arról esett szó, hogy befejezik
a 4-es metró építését, és elkezdik az 5-öst.
Még a 4-est sem kezdték el!
- Az elemzõk szerint az évértékelõ keveset
foglalkozott a vidékkel, a mezõgazdaság-
gal.
- Valóban. Semmilyen olyan szakmailag
alátámasztott programjuk nincs, amely a
kistelepülésen élõk gondjait segítené
megoldani.  Vidéken, a kistelepüléseken
nem az ipar fogja megoldani a prob-

lémákat, sokkal inkább a mezõgazdaság,
esetleg az idegenforgalom. Nagyon
komoly lehetõségek rejlenének a kerté-
szeti kultúrában, amelynek nagyon magas
az élõmunka igénye. Tehát egy kis-
települési életformát választó családnak a
megélhetését tudná biztosítani. A Balaton-
felvidéken az emberek jelentõs része
szõlészkedett. Az utóbbi két évben szám-
talan olyan intézkedés született, ami arra
késztetett sokakat, hogy hagyjanak fel a
szõlõmûveléssel. Nem rajzolt jövõképet
sem a miniszterelnök úr. Az évértékelés-
ben semmi olyan konkrét elképzelés nem
volt, amely most valósulna meg, csak
esetleg 8-10-15 év múlva. Mi most élünk,
a mi gondjainkkal abszolút nem foglalko-
zott. Orbán Viktor beszéde sokkal mé-
lyebben tárta fel a magyar valóságot, a
problémákat. Biztos vannak olyanok, akik
azt mondják, hogy Õ sem kínált meg-
oldási lehetõségeket. De ez nem igaz,
mert az az adócsomag, amelyet a FIDESZ
most nyújtott be az a családoknak, a nyug-
díjasoknak és külön a vállalkozó-szférá-
nak is nyújt majd lehetõséget. Magyar-
országon van a legnagyobb ÁFA-terhelés
a csatlakozott országok közül, 25%. (Hor-
vátországban 22%, Lengyelországban,
Bulgáriában 20%, Csehországban, Szlo-
vákiában 19%, Oroszországban 19%.) A
FIDESZ mostani javaslata az ÁFA csök-
kentésérõl is szól. 
- Hol és milyen mértékben csökkentenék
az adót?
- A társadalombiztosítási járulékot 29%-ról
24%-ra. El kellene törölni az egészségügyi
hozzájárulást. A társasági adót 16%-ról 8
%-ra mérsékelni. Az EVÁ-t 50 millió forint
árbevételig lehetne alkalmazni. A javaslat
szerint a cégalapítás költségeit is drasztiku-
san lehetne csökkenteni. Az iparûzési adót
100%-osan le lehetne írni a társasági adó
alapjából. Ez nagy könnyebbség lenne a
vállalkozóknak. A lakosságot is érinti az
ÁFA-növekedés. A FIDESZ-javaslata
szerint lehetne egy radikális csökkentés,
csak az 5%-ot megtartani, és 10-19%-os
kulcsot beiktatni. A mindennapi élethez
szükséges dolgokra - villany, gáz, víz -
10%-on tartani. Ilyen adóreformra lenne
tehát szükség ahhoz, hogy Magyarországon
a gazdaság egy kicsit megélénküljön. Ha a
kormány befogadó, akkor a csökkentés a
vállalkozók számára is lélegzetvételnyi
lehetõséget adna, és ennek következmé-
nyeként 30-40.000 új munkahely terem-
tõdne egy éven belül. A kis- és középvál-
lalkozások foglalkoztatják a magyar
munkavállalók 60%-át. Ez több mint
100.000 vállalkozó. Ha ezzel az adókön-
nyítéssel olyan helyzetet tudnánk teremteni,
hogy minden vállalkozó legalább egy
embert foglalkoztatna, akkor harmadára
lehetne  csökkenteni a munkanélküliséget.
Nem mondom, hogy nem lehet finomítani
az általunk elkészített javaslaton. Kíván-
csian várjuk, hogy milyen lesz a kormány
hozzáállása.             N. Horváth Erzsébet

Az emberek pesszimisták, elment a vállalkozó kedvük 
Riport Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõvel
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Kísérlet az iskolák és a kistelepülések
könyvtári szolgáltatásainak összehango-
lására Tapolcán és környékén - címmel
tartott szakmai tanácskozást a Városi
Könyvtár és Múzeum február 7-én. 

A megjelenteket Nagy Eörsné könyvtár-
igazgató köszöntötte. Szólt arról, hogy a
Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz be-
nyújtott sikeres pályázat segítségével meg-
valósuló konferencia bizonyára hasznos
útmutatóul fog szolgálni mindazoknak a
kollégáknak, akik az új kihívásoknak eleget
kívánnak tenni. Majd ezt követõen az igaz-
gató bemutatta az intézmény dolgozóit, a
tevékenységi körüket és egy könyvtár- és
múzeumbejárásra invitálta a résztvevõket.

A dokumentumtár és az olvasószolgálat
megtekintése után Fehér Miklós, a Könyv-
tári Intézet osztályvezetõje szólt a könyvtári
feladatok átstrukturálódásáról. Az intézmé-
nyek csak úgy tudnak eleget tenni a velük
szemben támasztott elvárásoknak, a hármas
küldetésnek - esélyteremtés, érték- és ha-
gyományõrzés, ha a szolgáltatásaikat nem-
csak a könyvtár épületén belül, de kötött
tértõl függetlenül is igénybe vehetik a

potenciális "vevõk". 
Az országos kitekintés után Kertész

Károly, a helyi könyvtár nyugalmazott igaz-
gatója "A tapolcai aranykorról" szólt, és
bemutatta a Városi Könyvtár és Múzeum
elmúlt évtizedeit. Az iskolatörténeti kiál-
lítást Hangodi László történész kalauzolta
végig a tanácskozás résztvevõit. 

A pedagógiai gyûjtemény megtekintése
után a könyvtárak mindennapjairól tartottak
elõadásokat, így megismerkedhettek a
devecseri, a Veszprém Megyei Könyvtár
életével is. A konferencia elsõ napja az
elhangzottak értékelésével, beszélgetéssel
zárult.

Február 14-én a TextLib integrált
könyvtári rendszerrel ismerkedtek a
résztvevõk. A tanácskozás zárónapjára
feburár 28-án kerül sor. Ekkor Kucska
Zsuzsa, a terézvárosi gyermekkönyvtár
vezetõje A játszótársam mondd, akarsz-e
lenni? címmel tart elõadást. Majd Vidra
Szabó Ferenc, a Könyvtári Intézet munka-
társa által vezetett önismereti- és kommu-
nikációs tréningen vesznek részt a jelen-
lévõk.                                              NHE
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A Szakiskolai Fejlesztési Program Mérés
- értékelési projektjének III. Regionális
Konferenciáján a házigazda Széchenyi
István Szakképzõ Iskola igazgatója,
Lájerné Tóth Éva üdvözölte az ország
szinte minden pontjáról - Nógrád, Vas,
Zala, Somogy, Gyõr-Sopron, Veszprém
megye - érkezett vendégeket. 

Császár László köszöntõjében nemcsak
a településrõl adott rövid ismertetést, de
szólt arról is, hogy a város vezetése nagy

hangsúlyt fektet az oktatásra és kiemelten
kezeli az itt élõ fiatalok segítését. Hiszen,
mint mondta, a felelõsségen túl azt is szám-
ba kell venni, hogy a jövõ nemzedéke lesz
a mai felnõttek munkájának folytatója. Gál
Ferenc központvezetõ megnyitójában arra
hívta fel a figyelmet, hogy a mérés-

értékelés során nem azt kell keresni, hogy
mit nem tud a tanuló, hogy mire nem
készítettük fel, hanem azt kell vizsgálni,
hogy milyen ismeretekkel rendelkezik,
milyen képességeit és készségeit kell
fejleszteni ahhoz, hogy bízzon önmagában.
A mérleg azt is méri, aki mér - mondta.

A megnyitó után a résztvevõk szekciók-
ban folytatták tovább a munkát. Ezekben
lehetõség nyílt az új ismeretszerzésen túl a
tapasztalatcserére is.

A tanácskozás anyagából, az itt szerzett
tapasztalatokból, ismeretekbõl fog összeáll-
ni a Mérés-értékelés projekt kiadványának
második kötete. Ehhez a tapolcai iskola
példaértékû tevékenysége szolgál majd ala-
pul.                                               

NHE

A Városi Mûvelõdési Központ adott
otthont február 7-én az I. Regionális
Környezeti Nevelési Konferenciának.

A szervezõ Alapítvány nevében Voith
Petra köszöntötte a résztvevõket, majd a
konferenciát Bognár Ferenc, a mûvelõdési
központ igazgatója nyitotta meg.

Dr. Havas Péter, a Körlánc Egyesület
elnöke az öt nagy világproblémáról: a
nyomorról, a népességrobbanásról, a ter-
melési és fogyasztási folyamatok kör-
nyezeti ártalmairól, illetve a társadalmi
környezet szennyezõdésérõl szólt. 

Mint mondta, a fenntartható fejlõdés a
jövõrõl való gondoskodás egyik módja.
Ezért is kell már az óvodásokat felkészíteni
arra az életvitelre, hogy a környezetüket
értéknek tekintsék, és vigyázzanak rá.
Fontos szerepet töltenek be a pedagógusok
ennek a célnak az elérésében, az óvodai
szokások, az életmód kialakításában.

A környezeti nevelés számos területérõl
érkezett meghívottakat dr. Szabó Balázs, a
Kékkúti Ásványvíz Rt. vállalati kapcsola-
tok igazgatója köszöntötte a védnök
vezérigazgató, Jean-Philippe Lebon nevé-
ben is.

Hangsúlyozta, ma már stratégiai jelen-
tõsége van az ökológiai szemléletváltásnak,

a fenntartható fejlõdésnek és a kör-nyezeti
nevelésnek.

A konferencián elhangzott elõadások
során az óvodai és iskolai környezeti
nevelésrõl, a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park tevékenységérõl és az erdei iskolák
jelentõségérõl is képet kaphattak a
résztvevõk. Megismerkedhettek a konfer-
enciát szervezõ Természetismereti és Kéz-
mûves Oktatóközpont, Kutatóház Alapít-
vány tevékenységével is. 

Az Alapítvány célja kiemelten az itt élõ
gyermekek lehetõségeinek bõvítése, kör-
nyezetvédelmi, természettudományos isme-
reteik, környezetükhöz való kötõdéseik,
felelõsségérzetük elmélyítése. Hagyomány-
õrzõ kézmûves, néprajzi tevékenységük a
gyökerekhez való közeledést segíti, szak-
mákat, mesterségeket mutat be. 

Az oktatás színtere, mintaterülete a Káli-
medence és környezete. A téli idõszakban
kézmûves foglakozásokat és játszóházakat
tartanak az oktatási intézményeknek.

Az elõadásokat követõ mûhelymunkák
nemcsak az erdei iskolák minõségbiz-
tosítási rendszerének fenntartására, de a
terepi oktatási módszerek megismertetésére
is lehetõséget biztosítottak.

NHE

Az élhetõ környezetért

Felkészültségbõl jeles

Beszámoló közgyûlését tartotta a Tapol-
cai Honvéd Sport Egyesület február 15-
én a Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban.

Domán Gábor levezetõ elnök ismertette
a tagsággal a napirendi pontokat. A közel-
múltban elhunyt Magyar Mihályra (elnök-
ségi tag volt) emlékezve, egyperces néma
tiszteletadással adóztak.

Ezután az egyesület elnöke, Szabó
László beszámolója következett. Hang-
súlyozta, hogy összességében megõrizték
az elmúlt esztendõ folyamán is ered-
ményességüket és önállóságukat. 

Segítettek a település iskoláinak, és a
különbözõ rendezvények lebonyolításában
is. Egyre szükségszerûbbé válik az ún.
"menedzser-szemlélet", hiszen a stabil
anyagi háttér meghatározó jelentõségû a
sport világában is.

A szakosztályoknak sincs miért szé-
gyenkezniük, tudhattuk meg az elnöki
beszámolóból. A tájékozódási futók számos
megmérettetésen indultak, és nem egy eset-
ben éremmel tértek haza. A paintballosok
jelenleg 26 tagot számlálnak, és sikeresen
szerepelnek az amatõr magyar bajnokság-
ban. Szeretnének kialakítani egy paintball-
pályát a Kiképzõ Központ területén. A
gyengébb nem kispályás labdarúgói is
öregbítették a szakosztály hírnevét. Az
elõzõ idényben az I. helyen végeztek, de
általában érmes helyezést vívtak ki minden
olyan sportrendezvényen, ahol indultak.

Göbölös Sándor közhasznúsági jelen-
tésében részletesen szólt az egyesület anya-
gi helyzetérõl, és a továbbiakban is fõ
irányvonalként jelölte meg a közösségi élet
kibontakoztatását, a rendszeres sport-
tevékenységet és a sportolási lehetõségek
biztosítását a rendelkezésre álló kereteken
belül. Emellett erõsíteni kell az együtt-
mûködést a település többi szakosztályával.

Mivel a hét fõs elnökség öt tagra csök-
kent, szükséges volt két új tag meg-
választása. A jelölteket - Boros Gézát és
Papp Károlyt - a megjelentek egyhangúlag
megszavazták, és a jövõben számítanak
aktív közremûködésükre.

Minden évben elismerésben részesítik
azon sportolókat, akik kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtottak. Nõi labdarúgás kate-
góriában Barkácsi Nikolettet jutalmazták.
Páhi Karolát a csapat szállításáért díjazták.
Szabadidõsportban Dobai Henrietta és
Novák Zoltán tájfutók fogadhatták a gra-
tulációkat.

Busa László alezredes a rendezvény
befejezõ részében kiemelte, hogy szûkös
anyagi körülmények között kellett ered-
ményesen szerepelni a sportolóknak. A
Kiképzõ Központ lehetõségéhez mérten
támogatta az egyesületet, és ezt teszi a
jövõben is. Gratulált a kiemelkedõ teljesít-
ményekhez, és sikeres esztendõt kívánt.

Dancs István

Eredményes évet zárt a THSE

A jövõ könyvtára

I. Tapolca Farsang Kupa férfi kézilabda-torna
Nagyszerû mérkõzésekkel és hajszál
híján tapolcai sikerrel zárult a hétvégi,
elsõ alkalommal kiírt Farsang Kupa férfi
kézilabdatorna, ahol a Tapolca VSE
játékosai NB II csapatokkal mérték össze
tudásukat. 

A meghívásos tornán élénk érdeklõdés
(150 nézõ) mellett a helyiek remek játékkal
bizonyítottak magasabb osztálybeli ellen-
feleikkel szemben. A döntõben a végig
vezetõ TVSE ellen az NB III harmadik

helyén álló ajkaiak csak az utolsó percben
lõtt góllal nyerték meg a mérkõzést és a
vele járó vándorserleget.

A torna végeredménye:
1. Le Belier Ajka
2. TVSE
3. Várpalota
A legjobb mezõnyjátékos: Kurusta

Sándor Keszthely; Legjobb góllövõ:
Pavelka Zsolt Le Belier Ajka; Legjobb
kapus: Sárfi Béla TVSE

Császár László alpolgármester a város nevében üdvözölte a résztvevõket



Szávay Eníd festõmûvész A csend hangjai
címû kiállításának megnyitójára február
1-jén került sor a Városi Mûvelõdési
Közponban.

A festõnõ szép balatoni aquarelljeinek
bukéját ízlelgettem, amikor valaki megérin-
tette a karomat.  Kedvesen kérdezte egy
hölgy, hogy én vagyok-e én. Aztán bemu-
tatkoztunk. A mûvésznõ volt.  Megköszönte
látogatásomat kiállításán. - Igen kérem, ez
már stílus - gondoltam.

Többször végigmentem a kiállított anyag
elõtt, és egyre jobban megragadott a
tökéletes technikai  tudás, az alkotó
intellektus, valamint az ábrázolt képek
érzelmi harmóniája. Aztán összegeztem
véleményemet, mondván: Kérem, Ön tud
festeni és erõssége az ég. Meglepõdött,
valószínû,  hallotta már, eléggé kíméletlen
vagyok a rosszal szemben. Ez az anyag
azonban kiváló.

A képek horizontja alacsony, távlata a
végtelenség. A magas ég a hangulatos fel-
hõkkel jelzi, nem  a földi vonzza, hanem a
szellemiség. E képek földöntúlian nyugod-
tak. Aztán másokon, drámaivá  változik az
ég, hûen tükrözve, érzelmek sem mindig
szunnyadnak. A valódi aquarellek a

legszebbek, amiket akkor látott, amikor
elmondása szerint, a puszta ég alatt
merengett. Amikor  kikeverte hangulatának
színeit a lelkében, festés elõtt. Egyes képek

bátor kísérletek a  legszélesebb szín-
skálákkal. A Csobánc alkonyatkor éppen
ilyen. Hát igen, nekem most könnyû jó,
szép dolgokról írni.                       Dr. Sáry
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Elõzõ lapszámunkban képes felhívást tet-
tünk közzé. Kerestük annak a képnek a
festõjét, amelyre a diszeli kõbánya volt
területén bukkantunk rá. A felhívásra
meglepõen sokan reagáltak, segíteni akar-
tak. Köszönet érte. Az összegyûjtött infor-
mációkat most közreadjuk. 

A képen látható épület a bánya osztá-
lyozója volt, a rajta lévõ lyukakon engedték
le az elõttük várakozó teherautókra a követ.
Ez a "surrantó" akkor szûnt meg, amikor
megépült a tapolcai kõosztályzó. 

A '80-as években Tóth Gyula - a ma már
Franciaországban élõ - festõmûvész gyakran
kirándult ezen a vidéken, és eközben
bukkant rá erre, ahogy õ mondja, mozivá-

szonszerû betonfelületre. Két nyáron át -
1986-87-ben - festette a falat. Az eredetileg
azték - motívumnak hitt ábrákról azt is meg-
tudtuk, hogy valójában az akkori élet-
érzésének kifejezõi. Apokaliptikus képet fes-
tett a bennünket körülvevõ világról. 

Az idõvel oly módon kívánt dacolni, hogy
egy különleges festéket készíttetett az ezzel
foglalkozó ismerõsével. 

A festõmûvész, bár messze él, még ma sem
tudott elszakadni a tájtól. Amikor hazalátogat
a Magyarországon élõ édesanyjához, a mûvét
is felkeresi. Így tesz majd 2005-ben is.

Ha tehetik, tekintsék meg Önök is ezt a
XX. századi mûvészi üzenetet. Érdemes. 

NHE

Egy rejtély nyomában

A Boldog Özséb alapítvány meghívására
február 3-án a VMK-ban elõadást tar-
tott dr. Hargitay András állatorvos,
világ- és európabajnok úszó.

Témája: a Szent Korona-szertartás és
fogadalomtétel. Bevezetõ mondatában
kifejezésre jutott életének vezérlõ motívu-
ma: Legyen fény! - Ez a fény hívta a
sportolót test- és lélekedzõ próbákon át a
csúcsokig; csiszolta az értelmet az egyete-
mi tanulmányokon át a szenvedést enyhítõ
élethivatásig: Budapesten a Lehel úti
Kisállat Kórház orvosa. Hálával emléke-
zett az "elindítókra": az áldozatos anyára,
tanáraira, Széchy Tamás edzõre, Pap Gá-
bor történészre. Ilyen alapokon egyenes -
fényes út vezetett történelmünk értékeinek
kutatásához, különösen a Szent Koroná-
hoz.

Ezeréves történelmünk egységbe foglaló

ereje, szakrális - jogi értéke, a közhatalom
megtestesítõje: a Korona.

A nemzet egységéért tenni akaró hazafi-
ak, szervezõk kidolgoztak egy szertartást -
csillagváltó, várakozó történelmi idõkben:
a közismert koronaforma felhasználásával,
a rajta lévõ alakok megszemélyesítésével.
A megidézett koronaalakokhoz szól a szer-
tartás szövege egyenkint: "Szent Mihály,
…, …. jelenj meg, és hozzál fényt
elsötétült világunkba! A hívó mondatokat
bibliai idézetek és népköltési szövegek-
énekek kötik össze. Szólt az elõadó a szent
idõkrõl és szent helyekrõl: Pilisben van az
ország szíve, a föld szíve."

A Fogadalomtétel szövege minden be-
csületes ember számára elfogadható,
hazánkért érzett felelõsségbõl vállalandó:
"…dicsõ õseink iránti tiszteletbõl és utó-
dainkért érzett felelõsségtõl vezérelve…

fogadom, hogy hazám jogrendjét figye-
lembe véve életemet a Szent Korona által
sugallt isteni törvényekhez igazítom…
embertársaimra testvérként tekintek a
szeretet törvényének betartásával.

… családom, nemzetem és az emberiség
fölemelkedésén munkálkodom.

Tiszteletben tartom az élet szentségét,
földi élõ környezetünket segítem meg-
õrizni utódaink számára. 

Õseink reánk bízott hagyatékát, nemze-
tünk gazdag élõ mûveltségét igyekszem
megõrizni és gyermekeinknek átadni."

Az est üzenete nagyon is elkél eszme-
gúnyoló, környezetpusztító világunkban:
becsüljük meg õseinktõl kapott értékein-
ket, érezzünk felelõsséget egymásért és
utódainkért. 

G. dr. Takáts Gizella

Hozzál fényt elsötétült világunkba!

Egy év kimaradása után újra hallgathat-
tuk a Járdányi Zeneiskola hallgatóinak
újévi koncertjét Péni  Béla karnagy veze-
tésével a Helyõrségi Klubban. 

Ha zenehallgatás közben ismerõs dallam
üti meg fülünket, jó érzés tölt el bennünket.
A dallam  lelkünkben tovább folytatódik és
ez a jó eredete. Azonban a dallam is
valamely forrásból  származik. És itt kérem
a kedves olvasó figyelmét. Péni Béla kitûnõ
zenét fedezett fel, a mûsort  uraló amerikai
Alfred Reed számaiban. És erre nagyon
érdemes figyelmet szentelni. Megvilágít
egy fontos zenei törvényszerûséget.

Az orosz zenészek Glinkától kezdve,
mûzenéjükbe következetesen szívták fel az
orosz zenei múlt  dallamait, a népzenéét és
a liturgia dallamanyagát. Ez a zene szigo-
rúan diatonikus, nélkülözi a  nyugati vezér-
hang kiemelten szerepeltetését és változó,
szabálytalan a ritmusa. Muszorgszkij
ennek a zenének legnagyobb alakja, zenéjét
a Kiállítás képei jól jellemzik. Szerzõtár-
saival együtt,  akiket az "ötöknek" hívnak,
következetesen használták fel az orosz
népzenét és az ortodox  egyházuk dallamait.

Így az orosz mûzene sajátos hangulatú, ezt
mindnyájan érezzük, és ez  nagyságának
titka. Amikor felcsendültek a Reed-mû dal-
lamai, azonnal megjelentek a végtelen
orosz síkságok, a Moszkva folyó feletti haj-
nal hangulata, az aranyló hagymakupolás
templomok  harangjai, Saltan cár története
és a nyírfaerdõk. Eredetük a népdal, amit a
nagyok feldolgoztak,  Reed pedig ezekbõl
remek zenét állított össze. Rimszkij-
Korzakow Nagy orosz húsvétja,
Muszorgszkij Hovanscsina elõjátéka a Haj-
nal a Moszkva folyó felett, a Kiállítás
képeinek kijevi  nagykapuja sorra feltûnt,
majd tovább zsongott lelkünkben. 

Ugyanúgy az Örmény táncokból sem
hiányozhatott Hacsaturján zsenije. A többi
zene is szép volt. És hatásos, ami a teltházas
hallgatóság õszinte, frenetikus tetszésnyil-
vánításán látszott. 

Végsõ, nem zenei megjegyzésem. Szép,
okos gondolat, a régi zenekari tagokkal való
folyamatos  kapcsolattartás. Õket a barátság
és a mûvészet kettõs kapoccsal köti össze
egy kedves közösséggé. Tanulhatnának
belõle politikusaink.                      Dr. Sáry

Újévi ajándék a zeneiskolától

Húsdaráló
A Tapolcai Városi Televízió tisztelettel

értesíti Kedves Nézõit, hogy a kommuniz-
mus áldozatainak emlékére 2005. március
1-jén 18.00 órától mûsorra tûzi a Hús-
daráló címû színdarabot. 

Továbbá felhívja a nézõk figyelmét ar-
ra, hogy - rendezõi kérésre - nem áll mód-
jukban az adást megismételni, valamint
arról másolatokat készíteni.

Könyvtári hírekTávlata a végtelenség

Meghívó
Az Életértékek Alapítvány meghívásának eleget téve március 9-én (szerdán) 18 órakor a

Városi Mûvelõdési Központban "Az igazat mondd, ne csak a valódit", címmel vall  életérõl,
pályájáról, hitérõl Eperjes Károly színmûvész. A program helyszínén megvásárolhatók a vele
készült interjúkötetek. Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk. 

Az Életértékek Alapítvány kárpátaljai gyerekek tapolcai nyaraltatását szervezi. A helyszí-
nen lehetõség nyílik arra, hogy anyagi támogatással segítsék kezdeményezésüket.

Ezúton szeretnénk felhívni Tapolca város
érdeklõdõ lakosainak figyelmét, hogy
2005. február 1-jétõl új szolgáltatással
várunk mindenkit. 

- Ismerve a folyóiratok magas árát,
könyvtárunk vezetése úgy döntött, hogy a
mintegy 150-féle folyóiratát kölcsönözhetõvé
teszi. A kölcsönzés feltételeirõl érdeklõdjenek
részlegeink olvasószolgálatánál. Felnõtt ol-
vasószolgálat: 87/412-328; Gyermekrész-
leg: 87/510-788

- 2005. február 28-án Kísérlet az iskolák és
a kistelepülések könyvtári tevékenységének
összehangolására Tapolcán és környékén
tematikájú konferencia záró napja.

- 2005. március 21-én (hétfõn) 17 órakor
Dr. Sáry Gyula: Szabadkõmûvesség, avagy
királyi mûvészet címû új könyvérõl beszélget
a szerzõvel Kertész Károly nyugalmazott
könyvtárigazgató.

- Bõvítettük uniós tájékoztatási szolgáltatá-
sainkat is! 2005. február 16-tól közvetlen
telefonkapcsolatot biztosítottunk az EU
Tájékoztató Szolgálattal. A felnõtt olvasó-
szolgálat olvasótermében elhelyezett tele-
fonon - nyitvatartási idõben - felteheti kérdé-
seit. A szolgáltatás ingyenes.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves

családját és barátait a “Látók, szóljatok!”
címû bibliai elõadássorozatra Tapolcára a
Batsányi János Mûvelõdési Központba.
Kéthetente, kedden 17.30 órai kezdettel.
Március 8. Hogyan küzdött Jézus
Pilátusért?; Március 23. Hogyan lett
Júdásból áruló?

A Balaton-felvidék legszebb arca bontakozik ki a szemlélõ elõtt

Fotó: N. Horváth



Õszidõ
A Tapolcai Honvéd Nyugállományúak
Klubja január 31-én évértékelõ beszá-
molót tartott. 

A 2004-rõl készített visszatekintést
követõen a tagság a 2005. évi költségvetés-
sel, valamint a várható programokkal ismer-
kedett. A résztvevõk megtudták, hogy az
MH Szociálpolitikai Alapítvány segélyezési
programja ebben az évben is támogatni
kívánja az idõs katonákat, a negyed-
évenként összeülõ kuratórium döntése
alapján.

Vízszintes:
1. Ennek az uralkodónak volt a 7 hétalvó
testõre. (i.e. 447- i.e. 251-ig).
14. Benevez a versenyre.
15. Csík ………, erdélyi nagyváros.
17. Szerbül, nagynéni.
18. Tizenkét egyiptomi fáraó neve volt.
21. TV. adó-rendszer
22. Ez az istennõ hajított almát a többi isten-
nõ közé. (aranyalma)
23. Silány, nem jó minõségû.
25. A gyakorlás eleme!
26. Ilyen a bokáig érõ víz.
28. A reálkollégium eleje! (+')
30. Ha a végén ad, akkor kártékony állat.
31. Hangos Odett!
33. A szobanövények fejlõdéséhez elenged-
hetetlenül szükséges. (+')
35. A szélein avat!
36. Félig feszül!
37. Hétalvó I.
40. Igeképzõ.
41. Az erdõrengetegben sétálsz.
44. Hatalmas kiterjedésû korallzátony.
46. 743 m. magas hegy Jeruzsálemben, itt
áll Salamon temploma.
47. Vajon hirtelen mozdítsa-e? a végén!
49. Tanulóvezetõ.
50. Ha nagyobb test esik a vízbe, akkor ezt
csinálja, a víz.
52. Német bányavidék.
53. Balek, hibbant elme!
55. Német filmek vége!
57. U-val az elején Egyesült Államokbeli.

59. Ledöbben.
62. A pénznek nincs szaga: pecunia non …!
64. Német motormárka.
65. Hétalvó II.
66. Színdarab címszerep: … Mici.
69. Kis Andrea.
70. Vajon kétélû vágószerszám?
71. Esküvõ.
Függõleges:
1. Hétalvó III.
2. Ha régen esni kezdett az esõ.
3. Aki eszmények nélkül, kiábrándultan
mindent kigúnyol, megvet.
4. A szakmát tanuló fiatalember esz-
tendõibõl egy.
5. A végén nem tud!
6. Szalmazsák, de a végén írják é-vel is.
7. Cassius…, box világbajnok.
8. Dolgozz a kertben!
9. Hétalvó IV.
10. Persze a végén!
11. Folyók áradásakor mindent elsodor.
12. Képrõl készült reprodukció.
13. Rálelt.
16. Hetenkénti folytatásos IV. sorozat hely-
színe, több éven át.
19. Hétalvó V.
20. Ilyen föld van a Káli-medencében.
…föld.
24. Stáb, angol szóval.
27. Római ötven.
29. Hétalvó VI.
32. Teljesen, az utolsó fillérig, latinul.
34. Nyakba vethetõ.

36. Mindenki egyformán ropta a lagziban,
… - öregje.
37. Hétalvó VII.
38. Argon.
39. Tapolcától nyugatra fekvõ településre
való.
41. Orosz költõ, Alexander Alexandrovics,
(1880-1921.)
42. Ápoló.
43. Kötõszó.
45. Oleánderben van.
48. Ízes, zamatos.
51. Szén vegyjele.
54. A függõleges 45. sz. alkotóeleme.
56. Egyik budapesti egyetemünk.
58. Szósz szélei!
60. Toi et …, neked és nekem.
61. Luxemburgi gépkocsik jelzése.
63. Német személyes névmás.
66. Kutya- és disznólakás.
67. A függõleges 34. sz. szélei.
68. Libahang.

Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!

A októberi helyes megfejtés: Vízsz.: 1.
Amilyen a gazda, olyan a kutyája, 5. Canis
lupus familári, 10. Farkas, 24. Háziasítás,
28. Idomitás. Függ.: 1. A kutyának lelke
van, 8. Jutalomfalat, 15. Hatvanhárom nap,
32. Látás, 37. Hallás. Nyertesünk: Várnai
Péterné, 8300 Tapolca, Szent György u. 19.
A könyvjutalmat a Fõtéri  Könyvesbolt
ajánlotta fel. A nyeremény személyesen
ott átvehetõ.

Szólj, síp, szólj ! . . .
Az ókor klasszikusai szerint mindennek alapja a mérték. Ezt az állat be is tartja: õsztöne

nem lázad az élet, az egészség ellen.
A mértéktelen ember azonban vétkezik a saját és embertársai épsége, egészsége ellen.

Játéka is életpusztító, nem tiszteli sem az írott, sem az iratlan törvényeket.
Tanulj az állatoktól! A hangyáktól demokráciát, a méhektõl szorgalmat, a póktól pon-

tos céltudatosságot, a kutyától hûséget, a haszonállattól önzetlenséget, a kotlóstól türel-
met, a mókustól mértékletességet, elõrelátást, a vadállatoktól célszerû fegyelmet, a hódok-
tól pontosságot, a vándormadaraktól tekintélytisztelõ engedelmességet s mindegyiktõl
bölcs alkalmazkodást. Mindegyik életpárti, összetartó.

Csak a természet ura, az ember vágja maga alatt a fát. Mert híres törvényei csak
ennyire hatékonyak.

Dr. G.T.G.
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Kedves kötelességének tesz eleget az
újságíró, amikor hírül adja, hogy 1938-
ban - 67 évvel ezelõtt - az akkor tizenhat
éves, polgárista Deli Ferenc a tapolcai
Levente Egyesület tagjaként járási
kerékpárversenyt nyert. 

Az akkori eseményeket magával a
gyõztessel idéztük meg. Feri bácsi csillogó
tekintettel beszélt arról, hogy nemcsak a
bizonyítványa volt színjeles, de sportolni is
nagyon szeretett. Különösen a futás és a
kerékpározás érdekelte. Ez utóbbiban aztán
azon a bizonyos versenyen barátjával, Hegyi
Lacival nagyezüstérmet szereztek, mivel -
mint mondja - a kormányt elengedve, egymás
kezét fogva egyszerre értek célba úgy, hogy a
harmadik helyezett csak 15 perccel késõbb

érkezett be a megadott helyre. Negyvenöten
indultak.

A fiatalokat Koncz József tanító-leven-
teoktató nevezte be a 30 km-es versenyre.
Mivel Feri bácsinak nem volt kerékpárja,
bátyja, Gábor megengedte, hogy az övével
induljon. Nagy értéke volt ám akkor egy jó
biciklinek - bizonygatta beszélgetõpartnerem
- 100-120 pengõbe, egy tehén árába került.
Kiváló gép volt, Csepel - gyártmányú.

Majd barátjáról beszélt - még ma is meg-
hatottan és szomorúan - az akkori bajnok.
Szólt arról, hogy a verseny után felhevülten
ivott a mézesbábosok hideg márcából, lefor-
rázta a tüdejét, és néhány nap múlva meghalt.

Azóta sok-sok év telt el, de Deli Feri bácsi
annak az emlékét még ma is õrzi, amikor a
széllel száguldva, együtt kerékpároztak a
tapolcai leventék dicsõségéért.             NHE

Az emlékek vonzásában

Színházi ajánló
Március 4. (péntek) 14 óra
Petõfi Sándor: János Vitéz

Idõszaki kiállítás
Március 4. - március 25.
Vargha László "Balatoni séták…" címû
olaj, akvarell kiállítása. Megnyitó: március
4-én (péntek) 17.30-kor. 

Komoly
Március 12. (szombat) 19.00
Gyõri Filharmonikus Zenekar ünnepi hang-
versenye "Magyar képek"
Vezényel: Medveczky Ádám

Minden más
Március 1. (kedd) 
Civil szervezetek szerepe a Közép-
Dunántúli Régióban címmel szakmai kon-
ferencia

Programajánló
Tapolca Városi Mûvelõdési Központ

Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk nyugdíjas tár-
sainkat 2005. március 8-án 15.00 órakor
a Városi Mûvelõdési Központban (Kis-
faludy u. 2.) tartandó nõnapi ünnepségre.

Nyugdíjas Egyesület Vezetõsége

A tanév során elszórtan megtartott pre-
venciós tanórák helyett a Bárdos Lajos
Általános Iskolában is egészségfejlesztési
célú iskolai egészségnapot tartottak
február 10-én.

Az iskola már második alkalommal vett
részt a programban. Õsszel lehetõség nyílt
arra is, hogy az alsó tagozatosok is bekap-
csolódjanak. Most az 5-6. osztályosok
számára tartottak elõadásokat, de a tervek
között szerepel a 7-8. évfolyam és a szüleik
bevonása is. A programsorozatot a megyei
iskolai vetélkedõn való részvétel zárja.

Az egészséges táplálkozást bemutató
órán a gyerekek a védõnõkkel közösen
készítették el a reggelijüket. Nagy sikere
volt a gyümölcsbõl, joghurtból, mézbõl,
kõrözöttbõl és a barna kenyérbõl összeállí-
tott étrendnek. A drogveszélyrõl szóló
elõadások során nemcsak a nehéz dro-

gokról, de az alkohol és a cigaretta veszé-
lyeirõl is szó esett. A megbetegedések
gyakoriságának és súlyosságának ismer-
tetése után az elõadó szemléletesen mutatta
be a "nikotin útját" egy üres ásványvizes
palack segítségével. A szituációs játékban
elhangzott érvek - ellenérvek is a
dohányzás egészségkárosító hatásáról szól-
tak. Az elõadások közti szünetekben tartás-
javító torna várta a gyerekeket. Nagy sikere
volt az önismereti foglalkozásoknak is. A
tanulók pszichológus vezetésével társaikról
és önmagukról alkottak képet. 

A 6. Z osztály programjain részt vett
Horváthné Németh Edit önkormányzati
képviselõ is, aki hasznosnak és tartalmas-
nak ítélte meg a napot. Hangsúlyozta, hogy
az ilyen rendezvények nagymértékben se-
gíthetik az egészségtudatos magatartás ki-
alakítását a 10-14 éves iskolások körében.

Egészségnap a Bárdos iskolában

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Benczik Lajos és Sáfár Éva gyermeke: Dávid Máté
Egerváry Krisztián  és Tölli Ivett gyermeke: Noel
Gergely Róbert és Nemes Andrea gyermeke: Dániel
Giczi Krisztián és Németh Márta gyermeke: Dániel
Kovács Roland és Szücs Krisztina gyermeke: Bianka
Novák Zsolt és Szalay Anikó gyermeke: Zsombor Zsolt
Orsós Ferenc és Kovács Irén gyermeke: Ferenc Miklós
Páhi Tamás és Balázs Andrea gyermeke: Boglárka Lilla
Peterdi Péter és Dus Gyöngyi gyermeke: Fruzsina
Simon Csaba és Mohos Éva gyermeke: Zsófia
Tóth Zoltán és Szabó Rita gyermeke: Donát

Gratulálunk!

Mihályfi Gyula és Kovács Katalin

Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:
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Áttörést az 1927-es esztendõ hozott.
Lelkes sportemberek új sportágak alap-
jait rakták le a városban. Mind  nagyobb
igény merült fel az atlétikai, a vívó- és az
ökölvívóélet meghonosítására. 

Az ökölvívás nagy szerelmese,  Löwinger
Kálmán edzõ irányításával kezdõdött meg a
bunyósok helyi pályafutása. A csapat tagjai
különféle  versenyeken, kupákon indultak.
Közülük Nagy Oszák (Oszkár?), valamint
Buza Pál dunántúli bajnok volt. Sokat
lendített a sportágon, hogy Tapolcán készült
fel az 1932-es Los Angeles-i olimpiára a ké-
sõbbi bajnok Énekes István.

A vívás tapolcai szülõatyja Budavári
József volt. Versenyzõi ugyan különösebb
eredményeket nem értek el, de  egy újabb
testgyakorlati ág alapelemeit ismerhették
meg a helyi fiatalok.

1930-ban alakult meg az asztalitenisz-
szakosztály. Elsõ vezetõje Somos István lett.
A lelkes, fiatal gárda  nagy erõfeszítések árán
egyre szebb eredményeket ért el. Egy alka-
lommal Barna Viktor világbajnokot is
vendégül  látták bemutató mérkõzéssoroza-
ton.

Ugyancsak ebben az idõszakban kezdték
meg munkájukat az úszók és vízilabdázók.
Bauer Gyula - medence  akkor sem lévén - a
Malom-tóban vezette az edzéseket. A vízi-

labdás csapattagok (mint az úszók) verse-
nyeztek is. A legtehetségesebbek között
említhetõ Turnovszky György, Marx Viktor,
Õry Gyula, Pécsvári László és Szende
Ferenc. Itt pólózott Csik Ferenc is, aki
késõbb a berlini olimpián a százméteres
gyorsúszás bajnoka lett.

Az említett sportágak képviselõi sok
kellemes élményt szereztek Tapolca sport-
szeretõ közönségének.

Az idõleges fellendülést azonban ha-
nyatlás követte. Gazdasági és szervezési
gondok jelentkeztek, és az 1935. évi köz-
gyûlés már a MÁV védnökségét kérte az
egyesület további mûködéséhez. A bázist
jelentõ vasúthoz igazodva az egyesület neve
Vasutas Atlétikai Clubra változott. A VAC
labdarúgói 1937-tõl a második osztályú
bajnokságban indultak, s megnyerték a

Balaton Bajnokságot... A sikerek hatására új
pálya építését határozták el. Helyét a város
északi szélén jelölték ki. Az építéshez
Tapolca város - a sok-sok társadalmi munka
mellett - tízezer pengõt ajánlott fel! Végül
sikerült egy új, szép sporttelepet létesíteni. A
focipályát atlétikai kör övezte, s itt vala-
mennyi szakág otthonra  lelt. Az újra pezs-
dülésnek induló sportéletet azonban a
második világháború kitörése törte meg. 

/folytatjuk/                   K. Lelkes Katalin

95 éves Tapolca sportja 
Vizilabda a Malom-tóban

Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy
hosszú évek utánújra leült az edzõi
padra. 2004 szeptemberében fél szezonra
elvállalta az NB II-es nõi kézilabda csa-
pat edzõségét.

Lakos Dezsõ matematika- testnevelés
szakos tanár, ajkai születésû. Iskoláit is ott
végezte úgy, hogy életében mindig fontos
szerepet játszott a sport. Már általános
iskolás korában úszott, atlétizált és asztali-
teniszezett. Ez utóbbi sportágat olyan
magas szinten mûvelte, hogy 16 éves
korában az NB II-es Ajkai Bányász játé-
kosa volt, és a tapolcai Kovács Károllyal
együtt bekerültek az Ifjúsági Válogatott
keretébe is.

1970 óta él Tapolcán A III-as iskolába
jött tanítani és rögtön edzõséget is vállalt a
városi atlétikai szakosztályban. 1977 és -86
között, kisebb megszakításokkal, õ volt az
edzõje az -ezen idõszak alatt- remekül
szereplõ NB II-es majd NB I/B-s férfi kézi-
labdacsapatnak. Irányításával az NB II -ben
3., 4-ek, az NB I/B-ben pedig 4.-ek lettek.
A sokak által ismert okok miatt 1986-ban
megszûnt a férficsapat, és Lakos Dezsõ
edzõként - ettõl kezdve - "parkoló pályára"
került…

Igaz, iskolájában keze alatt továbbra is
rengeteg tehetséges diák edzett és csiszoló-
dott, megyei bajnok atlétika, kézilabda és
labdarúgó csapataiban.

20 év után -2004 szeptemberében- újra
edzõséget vállalt. A nõi kézilabdásoknál,

minden ellenszolgáltatás nélkül! Munkája
során, legfõbb feladatának a csapatépítést
tartotta. és áttértek egy nyitottabb
védekezésre. Csodákat Õ sem tudott tenni,
mert a nõi csapat kerete szûk, és edzésláto-
gatása is végig gyenge volt, de az addig
bukdácsoló csapat sorra aratta gyõzelmeit,
és jelenleg 12 pontjával a 6. helyen áll a
bajnokságban. (az elõzõ bajnoki szezonban
összesen 8 pontot szereztek) És elköszönt
újra, helyét volt tanítványának adva át.

Arra a kérdésre, hogy mostanában hogy
él, azt válaszolja, hogy fõleg matematikát
tanít, ping-pongozik, sakkozik a barátjával,
nyáron teniszezik, túrázik és úszik, és
figyeli a kézilabdások eredményeit. Druk-
kol. hogy végre legyen gazdája a város
sportjának!

Büszke volt tanítványaira, azokra, akik
jelenleg is a nõi - és férfi kézilabdacsapatok
tagjai, és azokra, akik általa szerették meg
a sportot.

Boldog a családjával. 28 éves Zalán fia a
közelmúltban ajándékozta meg Luca uno-
kájával. Niki Szombathelyen él, háromszo-
ros magyar bajnok, olimpiai 5-6. helyezett
csapattag, jelenleg is OB I-es sakkozó.

Életem így volt jó, ahogy volt - mondja.
Megtanultam szeretni, hogy a magam ura
vagyok! Nincs hiányérzetem, nincsenek
bennem tüskék, várom a boldog, nyugdíjas
éveket!

K. Lelkes Katalin

Tapolcai karatésok - országos sike-
rek
Az országos fudokan karate utánpótlás
bajnokságon szép tapolcai sikerek szület-
tek. Az Ercsiben megrendezett viadalra tíz
hazai versenyzõ nevezett. A formagyakor-
latban nyújtott teljesítménye alapján König
Henriett második helyezést ért el. Horváth
Norbert, Horváth Enikõ, Ihász Vivien és
Dan Zsanett pedig bronzérmes lett. A
közdelem során Horváth Norbert szerzett
ezüstérmet, míg Horváth Enikõ és Dan
Zsanett harmadik lett.
Nonstop labdarúgás
Több éves hagyomány a Széchenyi István
Szakképzõ Iskolában, hogy 24 órán át tart a
fiú terem-labdarúgótorna. A január 28-án
kezdõdött viadalt Horváthné Szalay
Gyöngyi alpolgármester nyitotta meg. A
nonstop tornára tíz csapat jelentkezett. A
lejátszott negyvenöt mérkõzésen 537 gól
született. Eredmények.
Sakkeredmények
NB I/B. osztályban: (7. forduló)
Tata Géniusz SE - Tapolca - Rockwood
VSE 1,5 : 10,5
Kiütéses tapolcai gyõzelem a Sakk NB -I/B

osztály 7. fordulójában. A hazai csapat
ezúttal nem volt egy súlycsoportban az
igen jó napot kifogó vendégekkel.
NB II. osztályban (7. forduló)
Lövõi SE - Tapolca VSE - Varjú Fogadó 
5 : 7
Bravúros idegenbeli gyõzelem a jó erõkbõl
álló lövõi csapat ellen. A tapolcai csapat
kiemelkedõen legjobb versenyzõje Adrián
Róbert volt, aki 300 értékszámmal maga-
sabb ellenfelet gyõzött le. A fiatal tapolcai
csapat a 7. forduló után a 6. helyen áll az
NB-II-ben.
Városi - Körzeti Sakk Diákolimpia Tapolca,
február 5. 
Elsõ helyezettek az egyéni versenyszámok-
ban:  I. kcs. leányok: Szabó Dorina
Kazinczy F. Ált. Isk. 3p.; I. kcs. fiúk:
Hoffmann Roland Gyulakeszi 4p.; II. kcs
leányok: Horváth Brigitta Bárdos L. 3p.; II:
kcs. fiúk: Sági Máté Kazinczy F. 3p.; III.
kcs. leányok: Koczka Jázmin Kazinczy F.
3p.; III. kcs. fiúk: Libárdi Norman Bárdos
L.; IV. kcs. leányok: Vizeli Mária Bárdos
L.; IV. kcs. fiúk: Horváth Márk
Bárdos L. 3,5p.

Megtanultam szeretni, hogy a
magam ura vagyok ...

Sportról - sportra

Széplábi Fülöp 14 éves, a Kazinczy isko-
la nyolcadikos diákja. Tehetséges fiatal,
aki 2004-ben felnõtt megyei bajnoki
címet szerzett sportágában - lovaglás-
ban.

Családjuk 3 éve költözött Tapolcára,
azóta a Tapolca VSE lovas szakosztályának
igazolt versenyzõje. A lovak szeretetét
otthonról hozta magával, hiszen már nagy-
papája is híres volt lószeretetérõl. Fülöp 6
évesen ült elõször lóra, s akkor még apuká-
ja tartotta edzéseit. Kedvenc lova Magellán
- egy 16 éves kisbéri félvér - (az A/1-es
kategóriában 130 cm-en versenyzett).

Legjobb eredményei: Õ a 2003-2004-es
év ifjúsági megyei bajnoka. 2004-ben

pedig a felnõttek között szerezte meg a
bajnoki címet - 14 évesen a díjugrató kate-
góriában. Lova a kiváló képességû Zwack
Óbester Franciaországból származik (és
150 cm-es akadályokon is versenyzett
már).

Fülöp a lovastusa szakágban is ver-
senyez (ez egy 3 napos összetett verseny,
amely díjlovagló, díjugrató és tereplovagló
számból áll.) 2004-ben Fantom nevû lová-
val (amely tapolcai tenyésztésû állami
fedezõ mén) az ifj. kategóriában 3. helyen
végzett a megyei bajnokságon.

De nemcsak a lovasversenyeken reme-
kel. Kiváló focista is, 10 éves korig a
Góliát-program aktív játékosa volt.
Kedvenc csapata a Barcelona, játékosa T.
Henry.

Jelenleg több edzõvel dolgozik: Her-
czegfalvi Tibor olimpikon, Szász Attila
Világ- és Európa Bajnokságok szereplõje,
Hargitai János megyei bajnok - tõlük tanul-
ja sportága és a versenyzés apró titkait,
fortélyait, hogy segítségükkel még na-
gyobb feladatok megoldására is képes
lehessen. Azt mondja: neki a military szak-
ág a kedvence, mert ott várnak rá a na-
gyobb kihívások. Szereti a lovait, csodálja
szépségüket és okosságukat. Tudja, ha
bajban van, számíthat rájuk egy elrontott
ugrásban, egy rosszul indított mozdulatban
- lovai mindig korrigálnak helyette.

Tudja -, amíg él, lovagolni fog!
Fülöp! Légy bátran óvatos, kellõen meg-

fontolt a versenyeken, és maradj mindig
hûséges a lovaidhoz! Szurkolunk neked,
hogy valóra váljanak álmaid.

K. Lelkes Katalin

Tehetségeink

SPORT



A Batsányi János Galamb- és Kisállat-
tenyésztõ Egyesület január utolsó nap-
jaiban kiállítást szervezett a Szász
Márton iskola tapolcai épületében. 

A kiállításon közel háromszázhúsz ga-
lambban gyönyörködhettek a látogatók.
A háromtagú zsûri kilenc kiállításgyõztes
és ötvennyolc kiváló címet adományozott
oda. 

Negyven tenyésztõ hat településrõl -
Zalaegerszeg, Csabrendek, Ajka, Nemes-
vámos, Keszthely és Tapolca - hozta el
erre a rangos megmérettetésre a galamb-
jait.

A zsûri a súlyon és az álláson kívül a
küllemet, a tollak szépségét és a hosszú-
ságát is pontozta.

Örvendetes, hogy egyre több tapolcai
fiatal kap kedvet a költséges és szakértel-
met kívánó, de mindenképpen hasznos és
értelmes galambtenyésztéshez.       NHE

Új Tapolcai Újság  
Tapolca város lapja

Felelõs szerkesztõ: N. Horváth Erzsébet

Szerkesztõség: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

Telefon/fax: 06-87/510-044

E-mail: tujsag@mail.balatone.hu

Internet: www.tapolca.net/tujsag 

Szerkesztõségi fogadóóra: kedd 10-12

Kiadja a Tapolcai Média Közalapítvány

Felelõs kiadó: Kiss Katalin

A megjelent írások és levelek mindenkor a

szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem

feltétlenül egyezik a szerkesztõség 

véleményével. Az olvasói leveleket általában

szerkesztett formában közöljük.

Fotókat és kéziratokat csak külön kérésre 

küldünk vissza.

Megjelenik 7000 példányban. 

Engedélyszám: ISSN 1589-5866

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca

Felelõs vezetõ: Kölcsey Norbert

Tördelõszerkesztõ: Muzsi Tamás

A Városi Könyvtár és Múzeum február
14-én bemutatóval egybekötött tanács-
kozást tartott. 

A bemutató során a résztvevõk megis-
merkedhettek az olvasószolgálat és a
helyismeret, valamint a gyermekrészleg
munkájával. Ezt követõen Thék György,

"a rendszer atyja" mutatta be a TextLib
integrált könyvtári rendszert, majd a
helyi sajátosságokról, a hozzáférhetõsé-
gekrõl és a lehetõségekrõl esett szó. 

A számítógépek segítségével mód nyílt
arra, hogy egyéb szolgáltatásokkal is
ismerkedjenek a jelenlévõk.           NHE  

Már csak néhány nap, és a Városi Mozi megújult nézõtérrel újra várja a mozi-
kedvelõ közönséget.

A nyitás napján az Állítsátok meg Terézanyut! címû filmet vetítik. Az elõadás után
lehetõség nyílik az alkotókkal való beszélgetésre is.
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KÉPES HÍREK

A következõ lapzárta idõpontja: 
2005. március 17.

Ebben az évben is a szlovákiai Martinban
síeltek a Batsányi János Általános Iskola
tanulói. 

Akiváló sípályák, a jó idõjárási viszonyok

nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy minden
gyermek megkaphatta a sídiplomát. 

A síoktató Hanczmann László, Csank
Péterné, Vers Csilla és Schneider Zsolt volt.

Már csak a székek beszerelése van hátra

Közkedvelt a könyvtár internetes szolgáltatása

A téli sportok kedvelõi

A Bárdos Lajos Általános Iskolában
február 10-én megtartott Egészségnapon
a dohányzás veszélyeire is felhívták a
tanulók figyelmét.

A képen látható szituációs játékban a 6.
Z osztály tanulói azt a jelenetet mutatták be,
amikor az elsõ cigaretta elszívására próbál-
ja rávenni az egyik gyerek a másikat.

Kezdõ lépés a függõséghez

Nyitás március elsején

Ismét bokszgála
Tapolcán

Március 19-én este ismét az ökölví-
vásé lesz a fõszerep a Városi Rendez-
vénycsarnokban. 

A Félix Promotion által szervezett
rendezvényen sérülése miatt nem tud
ringbe lépni Nagy "Csonttörõ" János,
nem teszi kockára a Julio Pablo
Chacón ellen megszerzett világbajnoki
övét. 

Az átalakított program is kínál "cse-
megét" a boksz kedvelõinek. Itt védi
meg világbajnoki címét Miló Viktória,
de szorítóba lép dr. Csábi Bettina és
Nagy "Hóhér" József is. 

Szépek és szelídek

Integrált könyvtári rendszer


