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TAPOLCA VÁROS LAPJA

Jelentõs turisztikai beruházásokat is tervez a város

2005. január

A kegyelet koszorúi
Tapolca Város Önkormányzata és a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
szervezésében január 14-én kegyeleti
megemlékezést tartottak a II. Világháborús Katonai Emlékparkban.
Az 1943. január 14-ei doni áttörésnél
elesett magyar katonák emlékét megidézõ dr. Ravasz István hadtörténész arra is
figyelmeztetett, hogy sokáig csak az áldozatok családtagjai emlékeztek meg errõl a tragikus évfordulóról.
/Írásunk a 4. oldalon A Donnál elesett
hõsökre emlékeztek címmel./

Fotó: N. Horváth

Városfejlesztõ munkájáért 2004-ben Hild János-díjat kapott a település
Hagyományos, új év köszöntõre hívta
Ács János polgármester a környezõ települések vezetõit, a városban mûködõ
intézmények, vállalatok, civil szervezetek képviselõit január 4-én a Városi
Mûvelõdési Központba.
A Kinizsi Táncegyüttes kedves hangulatú, újévi népszokást felelevenítõ mûsora után a város vezetõje a 2004. év legje-

lentõsebb eseményeirõl szólt, értékelte
az elért eredményeket.
Az új év feladatai között elsõsorban a
város és intézményrendszerének biztonságos mûködtetését jelölte meg, majd
kiemelte a pályázatokra épülõ fontosabb
beruházásokat.
- Magánerõs beruházásban városi, önkormányzati szerepvállalással a város-

A magyar kultúra ünnepén

központban, a Hotel Pelion melletti területen új élményfürdõ és Aqua-park
építése kezdõdhet meg - mondta. - Ez
várhatóan tovább erõsíti Tapolca és térsége turisztikai vonzerejét. A beruházás
tervezett összege 1,3 milliárd forint.
/Írásunk a 3. oldalon Növekvõ városi
vagyon, pályázatokra épülõ új beruházások címmel./

Csatornaépítés a Kertvárosban
Amíg az idõjárási viszonyok engedték,
jó ütemben haladtak a szennyvízcsatorna építési munkálatai a Kertvárosban.
Ebben a városrészben várhatóan május

Liszt-Heine: A Lorelei címû mûvét Takácsné Németh Magdolna énekelte, zongorán kísért Mózner Miklós
A Járdányi Pál Zeneiskola, valamint a tanárai is felléptek. Fodor Eszter versVárosi Könyvtár és Múzeum közösen mondó irodalmi összeállítása is emelte
rendezte meg a Magyar Kultúra Nap- az est fényét.
jának városi mûsorát.
/Összeállításunk a 7. oldalon A
A zeneiskola hangversenytermében Magyar Kultúra Napja Tapolcán címmegtartott ünnepi programban az iskola mel./

Fotó: Dancs

második felében fejezõdik be a közmû
kiépítése, majd a nyári hónapokban a déliben folytatódik tovább.
/Riportunk az 5. oldalon A csatornázás
törvény által elõírt kötelezettség címmel./

Fotó: N. Horváth

A zavartalan közlekedés biztosítását is szem elõtt tartották az építõk

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Félmilliárdos pályázat a város rehabilitációjára

A 2005-ös év is tartogat jelentõs városfejlesztési terveket. Az ezeket segítõ pályázatokról is kérdeztük Parapatics Tamás önkormányzati fõtanácsadót.
- Az utóbbi évek legjelentõsebb pályázatainak
egyike - a Képviselõ-testület döntését követõen - a Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében benyújtott város-rehabilitációs
pályázat. Ennek akcióterülete az Alsó-Malomtól a Köztársaság térig terjedõ városrészt
foglalja magába. Egy magánvállalkozással
együtt nyújtottuk be. A Kft a Tópresszó épületét kívánja belõle felújítani, a város pedig az
Alsó-Malomtól, a Molnárháztól kiindulva a
Csobánc utcán keresztül az útburkolatcserét, a
Belvárosi Irodaház alumínium homlokzatának cseréjét, a Városi Mûvelõdési Központ
homlokzatainak javítását, festését, a Fõ tér 8,
12. és a Kossuth utca 1. szám alatti házaknak
a homlokzatát, a Kisfaludy utca és a
Köztársaság tér burkolását, utcai bútorok
kihelyezését és egy új fasor létesítését
szeretné megoldani. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor ez olyan mértékû fejlesztést fog
generálni a magán környezetben is, amely új
városfejlõdést indíthat el.
- Mi lesz a Cselleház Kft volt területével?
- Ez a terület nem része a programnak. A
város a legmegfelelõbb beruházót szeretné
megtalálni ennek a hasznosítására. Erre
hamarosan sor kerülhet.
- Ha már ezen a területen járunk. A
Tavasbarlang üzemeltetésével kapcsolatban
történt-e valamilyen elmozdulás?

- A korábbiakhoz képest jelentõs nem történt.
Tapolca továbbra sem tett le arról, hogy
valamilyen módon részt szerezzen a barlang
üzemeltetésében, és az abból származó
jövedelmet turisztikai fejlesztésekre fordítsa.
Több országos hatósággal, szervezettel állunk
jelenleg is kapcsolatban, válaszokat várunk
tõlük. Nyilatkozattételre még nem alkalmas
az idõ, de ha pozitív döntés születik, akkor
akár egy újság különszámot is el tudok
képzelni errõl az örömhírrõl.
- A kórház területén belül is történhet változás
pályázati segítséggel.
- Igen. Mind Tapolcának, mind a környezõ
településeknek jogszabály által meghatározott
kötelezettsége a háziorvosi éjszakai ügyeleti
szolgálat biztosítása. Ez jelen pillanatban a
kórház területén belül, egy kicsi, elavult rendelõben történik, ahol számos mûszaki probléma is felvetõdik. Ez az épület nemigen alkalmas a fenti funkcióra, nehéz lenne az
akadálymentesítést is megoldani. Ezért lenne
a legcélszerûbb az a megoldás, hogy valamennyi település - közel 40 - összefogásával
egy olyan korszerû, akadálymentes, a mostani
elvárásoknak megfelelõ, a kórház bejáratától
balra esõ, az Ady Endre utcával párhuzamos
új épületet létrehozni, amely az esti-éjszakai
órákban ügyeleti rendelõként, napközben
pedig más orvosi célra lenne alkalmas. A
Veszprém Megyei Területfejlesztési Pályázaton nehéz lenne visszautasítani a közösen
benyújtott pályázatot azzal, hogy ez a cél nem
támogatott. Az önrész összeadása nem lenne
megterhelõ az érintett településeknek, a
fejlesztés pedig hosszú távra megoldaná a
problémát.
- Milyen változások várhatók a Köztársaság
téren?
- A Balatoni Fejlesztési Tanács pályázatán sikerült 5 millió forintot nyerni a Köztársaság

tér északi részének rendezéséhez. Vendégfogadó díszpark kialakítása a cél. A parképítési terv szerint sor kerül majd a talajcserére,
új sétányok, játszótér kialakítására, egy ivókút
elhelyezésére is. Ehhez az 5 millió forinthoz
13 millió forint önrészt kell hozzátennie a városnak. Reméljük, hogy a költségvetés teherbíró-képessége ezt majd lehetõvé teszi, és a
régóta szükséges fejlesztéssel nemcsak a szálloda és a Tavasbarlang vendégeit, látogatóit,
de a legújabb kori értékeinket, a Székelykaput
és a Trianoni Emlékhelyet megtekintõket is
méltó környezetben fogadhatjuk.
- A Városi Bíróság épületére is ráférne egy
felújítás.
- A város azt a részt, amely az övé volt - az
udvari lakásokat - térítésmentesen átadta a
magyar államnak, hogy bírói munkahelyek,
irattárak, levéltárak létesülhessenek benne.
Ha megvalósul a rekonstrukció, akkor az az
épületegység a város egyik dísze lehet. De
sajnos, nem biztos, hogy a közeljövõben meg
tud történni.
- A közbiztonság javítása érdekében benyújtott pályázata is sikeres volt a városnak.
- Ezt a pályázatot Tapolca Zalahaláppal
közösen nyújtotta be a Belügyminisztérium
Országos Bûnmegelõzési Központjához. Az
elnyert 4 millió forint felhasználásával nemcsak a térfigyelõ kamerarendszer felújítására,
új állásokkal történõ bõvítésére - Városi Piac,
Belvárosi Irodaház -, új hírközpontok kialakítására kerül sor, de a járõrszolgálat támogatására, valamint egy olyan bûnmegelõzési
oktatófilm elkészítésére is, amely a kistérség
valamennyi televíziójában levetítve hasznos
tanácsokat fog adni a besurranások, a trükkös
tolvajok és egyéb bûnesetek kivédésére. A
film a Tapolcai Média Közalapítvány közremûködésével fog elkészülni.
N. Horváth Erzsébet

AKTUÁLIS

Kéttényezõs vízdíjrendszer
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó víz- és
csatornaszolgáltató részvénytársaságok így a DRV Rt. is - a szakminiszter döntése
alapján az állami tulajdonú vízikõzmûvel
rendelkezõ települések esetében, 2005.
január 1-jétõl áttérnek az úgynevezett kéttényezõs díjrendszer alkalmazására.
A változtatás lényege, hogy a számlán
szereplõ összeget a fogyasz-tástól független
havi rendelkezésre állási alapdíjakra, és a
fogyasztással arányos köbméterenkénti vízfogyasztási és csatornahasználati változó
díjakra osztják. Ez lehetõvé teszi, hogy minden fogyasztó arányosabban vegye ki a részét
a víziközmûvek fenntartási költségeibõl.
Az eddigi egytényezõs díjrendszerben az
állandó költségek az elfogyasztott, köbméterenként fizetett díjba voltak beépítve. A
régi díjrendszer sajátossága miatt, a szolgáltatást idõszakosan igénybe vevõ fogyasztók
kisebb mértékben járultak hozzá a rendelkezésre állás - fogyasztási helyenként
felmerülõ - azonos mértékû állandó költségeihez. A társadalmilag arányosabb teherviselés
érdekében mûködési területûnkön számos
önkormányzat, illetve országos szinten a nem

állami szolgáltatók közül jónéhányan már
korábban áttértek a kéttényezõs díjak alkalmazására. A környezetvédelmí és vízügyi
miniszter a 23/2004. (XII.16.) számú rendeletében döntött arról, hogy a szaktárca felügyelete alá tartozó társaságok - más közüzemi
szolgáltatókhoz hasonlóan - bevezetik ezt az
elszámolási rendszert az állami tulajdonú
víziközmûvel rendelkezõ településeken.
A változtatás legfontosabb eleme, hogy
minden víz- és/vagy csatornahálózatra csatlakozott fogyasztási hely után havonta fix
összegû rendelkezésre állási alapdíjak
kerülnek felszámolásra. Ezek mértéke a DRV
Rt. ellátási területén érintett településeken
(Balaton és Velencei-tó körül) lakossági
fogyasztóknál az ivóvíz - szolgáltatás esetén
havi 150 Ft + 15 % ÁFA, a csatornaszolgáltatás esetében pedig havi 260 Ft + 15 %
ÁFA.
A nem lakossági fogyasztóknál a bekötési
vízmérõ átmérõje határozza meg az alapdíjak
nagyságát.
A számla másik összetevõje a változó díj,
melyet ez igénybevett szolgáltatás menynyisége után kell fizetni. A fent hivatkozott
rendelet meghatározza a felszámítható vál-

tozó díjak 2005. évi mértékét. Közületi
fogyasztóink esetében már januártól kezdve
alkalmazzuk a rendelet szerinti változó
díjakat.
Az állam a lakossági fogyasztóknak továbbra is díjtámogatást nyújt, melynek
mértéke várhatóan csökkeni fog, de továbbra
is mérsékeli a miniszteri rendeletben megállapított változó díjat. Az állami díjtámogatás
ez évi mértéke még nem ismert, az errõl szóló
döntés meghozataláig az alapdíjon felüli változó díjat átmenetileg a 2004. évi víz- és
csatornadíjakon számlázza társaságunk. A
díjtámogatás mértékét miniszteri rendelet
fogja meg-határozni 2005. január elsejei viszszamenõleges hatállyal, A lakossági díjtámogatásról szóló döntést követõen, az elsõ elszámoló számlában alkalmazza Társaságunk a
2005. évi, állami támogatással csökkentett
lakossági víz- és csatornahasználati változó
díjakat, illetve - az elõzõ évek gyakorlatával
egyezõen - visszamenõleg számolja el az
elõzõ és a tárgyévi díjkülönbözetet.
Ügyfélszolgálati irodáink készséggel
adnak további felvilágosítást a díjrendszer
változásával kapcsolatban (www.drv.hu).
Dunántúli Regionális Vízmû Rt.

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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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:
Lukács Ágnes
510-126
Pénzügyi irodavezetõ:
Schönherczné 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

Növekvõ városi vagyon, pályázatokra épülõ új beruházások
A Városi Mûvelõdési Központban megtartott újévi köszöntõben Ács János polgármester nemcsak a 2004-ben elért
eredményeket ismertette, de a városra
váró feladatokról is szólt:
“Mert van valami a világban és világ
fölött, amit megváltoztatni úgysem lehet,
sem tûzzel, sem vassal, sem gyûlölettel... és
ez az élet törvénye, aminek gyökere az
igazságban van.
Kedves Hölgyeim!
Kedves Uraim!
Wass Albert egyik bölcseletével köszöntöm nagy tisztelettel Önöket, és köszönöm,
hogy elfogadták meghívásunkat.
Ismét magunk mögött hagytunk egy esztendõt. Sok szempontból nagy jelentõségû
dolgok, változások történtek az elmúlt
2004-es évben.
Sorsközösséget vállaltunk Európával, így
végre ismét a megérdemelt és kiharcolt
helyünket foglalhatjuk el, immáron a
közepes államok sorában. Nem ismerjük
még minden elõnyét és buktatóját ennek a
nagy családnak, de bízunk benne, hogy az
idõsebb testvéreink majd segítenek nekünk
a beilleszkedésben.
Sajnálatos módon kevésbé sikerülten
tudtuk ezt mi megtenni decemberben,
amikor egy nyelvet beszélõ, egy akaratot és
szándékot keresõ magyar testvéreinknek - a
jelenlegi határokon túl - nem nyújtottuk
közvetlenül segítõ kezünket. Bízzunk
abban, hogy Õk, akik annyi vihart, megaláztatást megértek, lesznek eléggé erõsek
ahhoz, hogy továbbra is kiálljanak magyarságukért.
Elmondhatjuk, bõvelkedett eseményekben az 2004. év, és nem volt unalmas esztendõ. A világ és ország eseményeihez, változásaihoz hasonlóan városunkban is folyt
az élet.
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy
önkormányzatunknak 2004-ben sem kellett
mûködéséhez hitelt igénybe vennie. Igaz,
õszintén el kell mondanunk, hogy nem volt
könnyû az elmúlt év, eredményeket,
fejlesztéseket csak igen fegyelmezett odafigyelõ gazdálkodás mellett tudtunk végezni.
Talán az elmúlt évben a tervezetthez képest
kevesebb elképzelésünket sikerült megvalósítani. Ennek szubjektív és objektív
akadályai egyaránt voltak. Ennek ellenére
elmondhatjuk, hogy megõriztük a város
biztonságos mûködését, növelhettük a
városi vagyont. Ezek a nehézségek adnak
erõt ahhoz, hogy az idén még aktívabban
dolgozzunk, még nagyobb energiát
fordíthassunk arra, hogy tisztességesen
élhetõ városi közösséget tudjunk továbbfejleszteni.
Tisztelt Hölgyeim!
Tisztelt Uraim!
A korábbi évek hagyományainak
megfelelõen kérem, engedjék meg, hogy
szóljak néhány szót Tapolca Város Önkormányzatának 2004. évi mûködésérõl, 2005.
évi terveirõl, különös tekintettel a beruházásokra, fejlesztésekre, pályázatokra.
Az elmúlt évben a költségvetési kiadási
fõösszeg várhatóan eléri majd a 4 milliárd

720 millió forintot. Ebbõl az ismert nehéz
gazdasági körülmények ellenére mintegy
127 millió forintot sikerült beruházásokra
fordítani. S felújítások, intézményi karbantartások összege közel 60 millió forintot
tesz ki.
Valamennyi munkát tételesen felsorolni
nehéz lenne, így csak a legjelentõsebbeket
emelem ki:
- befejezõdött a Városi Szennyvíztelep
nitrátmentesítõ beruházása,
- hosszas elõkészítés után megkezdõdött
a Kertvárosi és déli városrészek szennyvízelvezetésének kiépítése. A mintegy 565
millió forint beruházási összegû munka
jelentõs mérvû pályázati támogatással /állami céltámogatás, területfejlesztési tanácsi
támogatás, környezetvédelmi és vízügyi
alap támogatása - KÕVICE, a Balatoni
Fejlesztési Tanács, valamint a lakossági
Víziközmû Társulás és az Önkormányzat
támogatásával tud megvalósulni 2006-ra.
- az állampolgárok jobb kiszolgálására a
Keszthelyi úti hivatali épületszárnyban az
új Okmányiroda kialakítása fejezõdött be,
- a Városi Rendezvénycsarnokban
klímaberendezést építettünk be a látogatók
és sportolók teljes megelégedésére,
- a Széchenyi István Szakképzõ Iskola a
Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési
Tanácsának közel 30 millió forint összegû
támogatásával új tanmûhellyel bõvült,
- felújításra került az Ady E. utcai
tûzoltószertár homlokzata,
- megkezdõdött a Köztársaság tér
átépítése, felújítása, felállításra került erdélyi testvértelepülésünk, Zabola adománya, a
Székelykapu, valamint a Trianon Emlékhely,
- méltó elhelyezést kapott a Négy évszak
szoborcsoport,
- a Kinizsi utcában 4 bérlakás került kialakításra,
- a turisták és a városunkba látogatók
megelégedésére egységes városi gyalogos
információs táblarendszer került kiépítésre.
Megújult a Fõ tér 4.szám alatti épület homlokzata, és számos városképi jelentõségû
épület és terület díszkivilágítást kapott,
- a városi közlekedés jelentõsen egyszerûbbé vált a kertvárosi utcák egyirányúsításával, új parkolóhelyek kijelölésével,
- új térburkolatot kapott a Templomdombi mûemlék környezet, a Dobó lakótelepen új játszótér létesült, folytatódott a
csapadék - csatorna hálózat, a Klapka
György utcában járda bõvítése,
- pályázati támogatással új szelektív hulladékgyûjtõ gépjármû beszerzése és beüzemelése történt meg,
- a Városi Sporttelep és a Városi Strand
látogatói új járdán közelíthetik meg a
létesítményeket,
- a Batsányi utca és a déli tehermentesítõ
út közötti területen új használtcikk piac
létesült, ahol mind az árusítás, mind a
parkolás megfelelõ körülmények között
történhet,
- az önkormányzati fenntartású oktatási,
nevelési, mûvelõdési intézményekben homlokzati, belsõ festési, világítás és fûtés

korszerûsítési munkák kerültek elvégzésre.
Fontos megemlíteni a Kertvárosi Óvoda
tetõ- és homlokzat-felújítási munkálatait, és
a Városi Könyvtár és Múzeum intézmény
tóparti épületének homlokzat felújítását.
A felsorolás nem teljes körû, az elõzõekben elmondottak mellett nagyon sok más,
kisebb munka is megvalósult. Összességében elmondható, hogy Tapolca Város
Önkormányzata a 2003-2006. közötti gazdálkodásának tervezett ciklusprogramjában
rögzítettek idõarányos teljesítése megtörtént. Minden eddiginél több pályázat került
benyújtásra a rendelkezésre álló források
kiegészítésére. 2003-ban nagyon kevés
eredményt értünk el a pályázatokon, 2004ben azonban jóval több sikerrel szerepeltünk a források megszerzésében.
Külön ki kell emelni, hogy 2004. tavaszán a Magyar Urbanisztikai Társaság Hild
János-díjjal ismerte el a több éven át tartó
tapolcai városfejlesztõ munkát.
Ezúton szeretném megköszönni mindenki munkáját, aki a város életében jelentõs
szerepet vállalt. Munkatársaimnak, az
intézmények dolgozóinak, a városban mûködõ szolgálatot teljesítõ tisztviselõknek,
alkalmazottaknak. A mûvelõdést segítõknek, kulturális csoportoknak, sportegyesületeknek. Azoknak az alapítványoknak,
amelyek mindenkor segítõ kezet nyújtottak
a rászorultaknak. A város hírnevét és jóhírét
öregbítõ kereskedõknek és vendéglátóknak.
Minden tapolcai polgárnak és vendégnek,
akik részt vettek és vállaltak a város
eseményeibõl, rendezvényeibõl.
Köszönet azoknak, akik figyelemmel kísérték munkánkat, és építõ bírálattal segítettek bennünket.
Kedves Barátaim!
Kérem, engedjék meg, hogy röviden
ismertessem az idei év lehetséges terveit.
Továbbra is elsõdleges feladatunk a
város és intézményrendszerének kiegyensúlyozott, biztonságos mûködtetése, melyhez
nagy szükség lesz az intézmények
megértésére és fegyelmezettségére,
- folytatódik a korábban említett környezetvédelmi-csatornázási beruházás kivitelezése, pályázatok benyújtására kerül sor a
még nem csatornázott városrészek és Tapolca - Diszel városi csatornahálózatának
megvalósítására,
- remélhetõleg megnyugtató módon rendezõdik az Észak-Balatoni Regionális
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer központi hulladéklerakójának ügye. A már eddig is
jelentõs összeget felemésztõ beruházás
kivitelezésének elõkészítése kezdõdhet
meg, amelynek keretében a teljes körû
szelektív hulladékgyûjtés mellett Tapolcán
átrakó-válogató-komposztáló kerül kiépítésre,
- a Regionális Operatív Fejlesztési
Program keretei között igen jelentõs, 542,5
millió forint összegû város-rehabilitációs
pályázatot nyújtottunk be. Elnyerése esetén
megújulhat többek között az Alsó-Malom
és Molnárház, rendezõdhet elhanyagolt környezete. Új burkolatot kaphatnak a Csobánc, Arany János, Kisfaludy utcák, meg-
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újulhatnak a Fõ téri, Kossuth L. utcai homlokzatok, megtörténhet a Belvárosi Irodaház környezetbe illesztése, felújítása, a Kisfaludy utca és a Köztársaság tér parképítése, térburkolása,
- intézményfejlesztési pályázatok beadása /Bárdos Iskola tetõépítés, Városi
Könyvtár nyílászáró csere/,
- uniós pályázatok a DRV-vel közösen a
szennyvíztelep további korszerûsítésére,
- út és járda felújítások, a Kossuth Lajos
- Juhász Gyula utcai körforgalom kiépítése,
- magánerõs beruházásban városi, önkormányzati szerepvállalással a városközpontban a Hotel Pelion melletti területen új
élményfürdõ és Aqua-park építése kezdõdhet meg. Ez várhatóan tovább erõsíti
Tapolca és térsége turisztikai vonzerejét. A
beruházás tervezett összege 1.3 milliárd
forint.
Természetesen ezen elképzeléseink megvalósítása sok-sok pályázati összeget igényel, ezért a jövõben is egyik legfontosabb
feladatunknak a pályázati munkát tekintjük.
Ahhoz, hogy terveink sikerüljenek,
továbbra is együttgondolkodásra, együttmûködésre lesz szükségünk a város valamennyi polgárával. Ezt az idei évben is szeretnénk kérni mindenkitõl.
Bizonyosan az idei év sem lesz könnyû,
de a kihívások tesznek bennünket bátorrá és
erõssé. Nem arról van szó, hogy mit
vagyunk hajlandóak és mit vagyunk képesek tenni egymás ellen, hanem, hogy mire
jutunk végre együtt.
Legyen úgy itt Tapolcán ez esztendõben,
ahogyan ajánlotta nekünk Wass Albert.
Kívánom, hogy valamennyi tapolcai polgárnak teljesüljenek vágyai, tervei. Ezek
megvalósításához legyenek elég erõsek,
elég bátrak. Legyen türelmük és megértésük a munkájukhoz és egymáshoz.
Mindez történhessék jó egészségben,
békességben, tisztességben.
Tapolca Város Képviselõ-testülete, valamint a magam nevében kívánok mindenkinek eredményes, békés, sikeres szép új
esztendõt!
Szeretném ha a bevezetõhöz hasonlóan a
költõ gondolatait fogadnánk be:
“...Vízcseppek vagyunk, jelentéktelen
szürke kis parányok mind, mindannyian.
Néha fent vagyunk, néha lesüllyedünk.
Tenger az élet. Mindannyian keresünk
mindig, keresünk egy másik vízcseppet a
nagy, szörnyû óceánban.”
Néha megtaláljuk. Összesimulunk egy
pillanatra, aztán jön egy hullám, és felkap,
vagy leránt a mélybe, és mi keresünk,
keresünk újra tovább.
Isten óvja Tapolcát!
Isten éltesse Tapolca valamennyi polgárát!
Köszönöm, hogy meghallgattak.”
***
Ács János polgármester újévi köszöntõje
után a Kinizsi Táncegyüttes fergeteges
mûsora következett, majd az estet egy
vidám hangulatú baráti beszélgetés zárta,
amelyen Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ mondott pohárköszöntõt.
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A moziból filmszínház lesz
Március 1-jétõl fogadja a most felújítás
alatt álló mozi a látogatókat.
Bár némileg csökkenni fog a nézõtér
befogadó-képessége - 152 ülõhely lesz -,
de a megemelt széksorok, a sorok közti
távolság növelése és nem utolsó sorban a
kényelmesebb székek is segíteni fogják a
filmélmény befogadását.

intézmény újabb pályázatok benyújtásával kíván forráshoz jutni.
Mint Rédli Károlytól, az üzemeltetõ
Kft. ügyvezetõjétõl megtudtuk, az elkövetkezendõ idõszakban nagyobb gondot
kívánnak fordítani a mozi reklámozására,
figyelembe véve annak a lehetõségét is,
hogy a mozihoz vezetõ Fõ téri kapube-

A Donnál elesett hõsökre emlékeztek
Tapolca Város Önkormányzata és a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
szervezésében tartottak kegyeleti megemlékezést a 61 évvel ezelõtti, doni áttörésnél elesett magyar katonák emlékére a II. Világháborús Katonai Emlékparkban január 14-én.
A Himnuszt követõen dr. Ravasz István
hadtörténész alezredes, a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum Hadisír Gondozó Iroda
vezetõjének emlékbeszéde következett.
Elmondta, hogy 1990 óta minden évben
megemlékezünk, de valójában sohasem
lehetett elhallgatni az 1943. január 14-ei
történéseket, amelyek rengeteg áldozatot
követeltek a mínusz negyven fokos hidegben, embertelen körülmények között
vívott csatában.
- Talán nincs is olyan család, amely ne
vesztett volna apát, fiút, fivért a nemzetet

próbáló háborúkban. Magyarország embervesztesége a XX. század elsõ felében a korábbiakhoz képest is - kiemelkedõen
magasnak bizonyult- tette hozzá dr.
Ravasz István.
Csere Sándor kanonok és Szabó György
református tábori lelkész a közös imájukban hangsúlyozták, hogy érezzünk felelõsséget jövõnkért, de kötelességünk emlékezni az elhunyt hõsökre is. A béke egyet
jelent a boldogsággal és szeretettel. - Isten
óvja Magyarországot! - hangzott a fohász
végén.
Ezután a megemlékezõk koszorúkat
helyeztek el, és néma fõhajtással rótták le
tiszteletüket az emlékoszlopnál a hõsi
halált halt magyar katonák emléke elõtt.
A Szózat, majd a magyar Takarodó
hangjaival ért véget az ünnepség.
Dancs István

Amire nincsen szó...
A mozi reklámozására 400.000 forintot nyert pályázaton az intézmény
A három ütemû felújítási munkálatokhoz a város a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumától nyert 10 millió
forintot, ehhez az önkormányzat szintén
10 millió forinttal járult hozzá. A korszerûsítés második üteme a hangtechnika
fejlesztését foglalja magába, míg a 2006ban záródó felújítással az épület is új
arculatot kap. A beruházás összköltsége
közel 40 millió forint lesz. Ehhez az

Január 21-ére virradóra öt Kazinczytéri Y-épületben szerelték le ismeretlen
tettesek a felvonó külsõ táblafedelét.
- Sejtésünk van róla, hogy ezek hová
kerültek, hiszen alumíniumból vannak -

ember él, sokaknak létérdeke, hogy mûködjön a felvonó, ezért is intézkedtünk
azonnal. Ideiglenes táblákat gyártatunk
egy helyi céggel, és még ma (január 21.)
újra megindulhatnak a liftek. A késõb-

járat fölé egy fényreklámot, fényújságot
helyeznek majd el.
A megújult filmszínház magyar sikerfilmekkel fogja várni a nézõket. Az Állítsátok meg Teréz anyut! vetítését követõen
a Nobel-díjas Kertész Imre regényébõl készült, azonos címû Sorstalanságot szeretnék levetíteni. Természetesen a filmvetítések után az alkotókkal történõ közönségtalálkozókra is sor kerülhet.
NHE

Átképzõ tanfolyamon
2004-ben többször is hírt adtunk a
Magyar Honvédség új kiképzési rendszerének a Tapolcai Kiképzõ Központban megvalósuló feladatairól, a szerzõdéses katonák alapkiképzési programjairól, és a kiképzõ központ e területen
végzett tevékenységérõl.
A Szárazföldi Parancsnokság és a
Tapolcai Kiképzõ Központ szervezésében,
2005. január 24-tõl február 17-ig átképzõ
tanfolyam indul a Tapolcai Kiképzõ
Központ állományában lévõ kiképzõ
tisztek és tiszthelyettesek, szakoktatók,
kiképzõ beosztottak, rajparancsnokok és
helyetteseik számára.

A 4 hetes tanfolyam során szerzõdéses
katonák kiképzésével foglalkozó szakemberek célirányos elméleti és gyakorlati képzés keretében készülnek fel az új Alapkiképzés Programjában meghatározott követelmények, illetve feladatok egységes értelmezésére és végrehajtására. Elsajátítják a
beosztásuk magas szintû ellátásához szükséges tervezõi, szervezõi, vezetési fogásokat, módszereket.
A tanfolyam ünnepélyes megnyitójára
január 24-én került sor a Tapolcai Kiképzõ
Központ Csobánc-laktanya rendezvénytermében.
Tabiné Darabos Anna

Az okozott kár több mint 200.000 forint
válaszolja kérdésünkre Csécs Kálmán, a
Kazinczy-téri felvonók üzemeltetõje ugyanis az alumínium felvásárlási ára jó.
Negyvenkilenc külsõ táblát, és egy belsõt
loptak el. A rendõrségen megtettük a feljelentést. A fenti épületekben közel 2000

biekben pedig - ezeknek az eseteknek a
kiküszöbölésére is - egy olyan védelmi
rendszert szeretnénk kiépíteni, amely
megóvja a lopástól a táblafedeleket.
NHE

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése
Mit vár Ön az új évtõl?
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Szollár Lajos

Vigánti Sándorné

Talabér Károly

- A legfontosabb az egészség,
szeretet és a család. Segítséget
várnak a kisnyugdíjasok, hiszen
a minimális anyagi biztonság
sem elhanyagolandó körülmény.
Komoly reformokat várok az
egészségügyben, a közbiztonságban és a határon túli magyarság kérdésében is.

- Elsõsorban egészséget és mellé
egy stabil munkahelyet. A többi már
menet közben kialakul. Legyen
béke a Földön, és szeressék egymást
az emberek, mert e két dologból van
a legkevesebb jelenleg a túlhajszolt,
depressziós világunkban.

- Javuló közbiztonságot, visszaszorítani a fokozódó munkanélküliséget, mert egyre nõ a létbizonytalanság.
Betegcentrikus
egészségügyi ellátást, valamint
humánus és bölcs döntéseket
honatyáinktól.
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Újra van baleseti sebészet a kórházban
Alig néhány hete kezdõdött újra a traumatológiai rendelés. A heti egy napra
visszatérõ, de néhány éve még fõ állásban
Tapolcán gyógyító dr. Szekér Zoltánnal
errõl is beszélgettünk.
- Akkor szûnt meg itt a traumatológia,
amikor a siófoki kórházba mentem dolgozni, és nem találtak utódot a helyemre. Ennek egyszerû oka van. A baleseti sebészet
ma Magyarországon hiányszakma.
- Miért hiányszakma?
- Azért, mert ez a legmunkaigényesebb.
Rengeteg befektetést igényel, és ez a köztudottan alacsony orvosi bérek mellett nem
vonzó egy fiatal, a sebészeti pálya iránt
érdeklõdõ kollégának. A munkafeltételek és
a magyar közalkalmazotti fizetések nagyon
nincsenek arányban.
- Miért jött vissza Tapolcára?
- Valójában el sem mentem, hiszen a tavalyi
évben is visszajártam idõnként, mindennemû térítés nélkül végeztem mûtéteket. Az
okok között pedig azt is megemlíteném,
hogy, bár a régi tapolcai betegeim közül sokan Siófokra is eljöttek utánam, de többen
nem tudták ezt megoldani. Az idei évtõl úgy
alakult, hogy a siófoki és a pápai traumatológus kollégákkal összefogva, a kórházi
szabadnapjainkon Tapolcára jövünk. Naponta egy-egy szakorvos, és így el tudjuk
végezni az itteni baleseti sebészeti teendõket.
- Milyen mûtétek elvégzése lehetséges a
tapolcai kórházban?
- A koponya- és gerincsebészeten kívül
mindennemû ellátást tudunk biztosítani: a
végtagi töréseket, az ínsérüléseket, az
izületi problémákat is meg tudjuk oldani. A
kollégák jól képzett szakorvosok, és a
kórház mûszerezettsége is jó.
- A baleseti sebészet mellé - a XXI. századi
kihívások megfelelõen - plasztikai sebészetet is el tudna képzelni az azt igénybe
venni szándékozó. Lenne arra itt lehetõség?
- A mai magyar egészségügyfinanszírozási

rendszerében ez ilyen kis kórházba nem fér
bele. De már az is szépészeti sebészet, hogy
a hagyományos sebészeti ellátást, ha lehet,
akkor minél szebben oldjuk meg, hogy az a
betegnek kozmetikailag is szépen gyógyuló
sebet eredményezzen.
- Még rövid idõ telt el az ellátás újra
indulása óta. Milyen a betegforgalom?
- Nyilvánvaló, hogy a háziorvosok és a
mentõszolgálatban dolgozók körében is
tudatosodnia kell, hogy újra van ilyen
ellátás, de már elterjedt az emberek között,
hogy itt vagyunk. A mûtétek száma is egyre
inkább emelkedik. Az elsõ héten még csak
néhány mûtét volt, ezen a héten már 10
fölötti lesz a számuk.
- Van éjszakai ügyelet is?
- Traumatológiai éjszakai ügyelet nincs. Az
itt dolgozó sebészkollégák látják el az
ügyeletet. A korábbi évek tapasztalatai
alapján felkészültek arra, hogy a friss
töréseket gipszrögzítéssel, illetve egyéb
módszerrel ellássák a másnapi traumatológus érkezéséig, így a beteg semminemû
károsodást nem szenved. Általában az a
tapasztalatot, hogy a törések 95%-a nem
igényel azonnali mûtétet, a nyílttörés és
néhány töréstípus kivételével. Nyilvánvaló,
ha éjszaka ilyen beteg érkezik, akkor Õt a
kollégák tovább fogják irányítani a
regionális baleseti centrumba. De az, aki
nem ilyen sérülést szenved, az itt marad, és
helyben történik a mûtéti eljárás. Ez a mentõszolgálatot is mentesíti a rengeteg
fuvartól, mert a beteget nemcsak a mûtétre
kell elvinni, de legalább 10 alkalommal
kontrollra is. Nem mindegy a mentõnek
sem, hogy Tapolcáról idehozza a beteget,
vagy mondjuk Veszprémbe. Ezenkívül én
úgy gondolom, hogy a hozzátartozóknak is
könnyebb, ha nem kell - akár naponta - 50
km távolságra utaznia ahhoz, hogy a
beteget meglátogassa. A napi személyes
kapcsolattartás pedig mindkettõjüknek jó.
N. Horváth Erzsébet

A csatornázás törvény által elõírt kötelezettség
A kertvárosi és a déli városrész csatornázási munkálataira kiírt pályázat
nyerteseként a keszthelyi illetõségû Horváth Épközmû Út- és Mélyépítõ Kft. már
2004 novemberének végén megkezdte az
építést.
- A szokatlanul enyhe tél is hozzájárul ahhoz, hogy a kertvárosi szennyvízcsatornaépítés jó ütemben halad - tudtuk meg Egyed
Rolandtól, a munkálatokat irányító mûszaki
vezetõtõl. - Az itt talált sziklatömbök törését
megfelelõ technológiával, törõgépekkel,
forgókotrókkal végezzük. Mindennap
végén 1 útsávot biztosítunk az adott utcákban lakóknak a zavartalan közlekedéshez.
Arról, hogy minden ingatlantulajdonos
belépett-e a Vízközmû Társulatba, Hársfalvi Józsefet, a Vagyongazdálkodási és
Mûszaki Iroda vezetõjét kérdeztük.
- Sajnos, nem mindenki tett eleget a
befizetési kötelezettségének. Nagy baj,
hogy így van. Ugyanis törvényben elõírt
kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy
hajtsa végre azt a jogszabályt, amit a
Balaton-törvény elõír. Ennek értelmében
ott, ahol 2005. december 31-ig nincs
szennyvízcsatorna, ott tilos új épület építése
és a meglévõ bõvítése. Az önkormányzat
nem bújhat ki a kötelezettség alól, és azoknál, akik nem fizetnek be, kénytelen adó
módjára, köztartozásként kezelni a hiányt.
Fel kell szólítania befizetésre az érintetteket. Ha ez nem jár eredménnyel, akkor az

ingatlant kell megterhelni. A szennyvizet
kezelni kell. A zártrendszerû szennyvíztároló a csatornázott területeken nem
fogadható el. Ha mégis abban gondolkodna
valaki, hogy ilyent építene - ez csak feltételezés, mert nincs rá törvényi lehetõség -,
az sokkal többe kerülne, mint a csatornázás
170.000 Ft-ja. Ezen kívül csatornával 260280 Ft-ért lehet 1 m3 szennyvíztõl megszabadulni, a szippantókocsi pedig 1500 Ftért visz el 1 m3-t. Ha valakinek anyagi
nehézsége van, az is kap részletfizetési
lehetõséget, negyedévenként kell kb. 8.000
Ft-ot fizetnie 5 éven keresztül. Ott, ahol
kispénzû idõs ember a be nem fizetõ tulajdonos, ott a hozzátartozó, a leendõ örökös
is segíthet a törlesztésben. Kimutatható - és
vissza is keressük -, hogy az elmúlt években
mennyi volt a nem csatlakozók ingatlanán a
vízfogyasztás, és ennek hány százalékát vitette el - számlával igazoltan - szippantókocsival.
- Mi lesz a diszeli városrésszel és a többi,
még ellátatlan területtel?
- Ezekre is céltámogatást szándékozik kérni
az önkormányzat. A pályázatok leadási
határideje 2005. április 1. Még nem jelentek
meg a kiírások, de olyan anyaggal rendelkezünk - engedélyek, megvalósítási tanulmány, költségvetés stb. -, ha a tavalyi
feltételekkel írnák ki, akkor azonnal be is
tudnánk nyújtani a pályázatokat.
N. Horváth Erzsébet

Szabadvári Miklósné
(Regõs Ilona)
(Szarvas, 1943. április 6. Tapolca, 2004. december 31.)
Vannak tájak, ahol a temetési szokás szerint a
fejfára feliratként csak annyi kerül, amennyi idõt
az elhunyt boldogan töltött az életében. Így írták rá
többre, hogy "élt 3 hónapot, 3 évet, 3 órát".
Szabadvári Miklósné, sokak Ilka nénije nem élt
keveset, mert tudta, mi a boldogság. A boldogság
másokért élni.
Tudta azt is, hogy a világ legnemesebb és egyben legfelelõsségteljesebb munkáját végzi: gyermekeket tanít, nevel az életre. Tudta és
vállalta annak minden szépségét, nehézségét. Azt is tudta, hogy olyan a munkája, amelylyel nem szerez majd vagyonokat, így dologiakban most sem hagy maga mögött szinte
semmit, de annál többet és gazdagabb hagyatékot szellemiekben.
Bõségesen, két kézzel osztogatta és hintette szét a szívébõl, értelmi és érzelmi világának mélyébõl fakadó emberségét, amit még, mint gyermek a szarvasi szülõi házban
szívott magába, és raktározott el tudatában.
Ismerve Õt, önkéntelenül is Váczi Mihály sorai jutnak eszünkbe: "Úgy éltem, mint a
százhuszat verõ szív, úgy gyûlöltem és szerettem: mindenhez úgy fogtam, kívánva, hogy
az legyen a vesztem; Úgy éltem én, ahogy itt élni kell, ahogy érdemes élni! Egy
emberöltõt éltem, de sorsom történelem és ezerévnyi!"
Nehéz a szomorú gyász óráiban átfogni, mérlegre tenni halottunk életét, hiszen pályafutása során - saját bevallása szerint is - csak azt tette, amit tennie kellett, de mi tudjuk,
halálával egy kiváló pedagógust, egy segítõkész, mélyérzésû embert veszítettünk el.
Elment tõlünk. Egy eredményes, szép élet példáját, egy nagyon gazdag örökséget hagyott ránk. Ígérjük, tovább visszük örökségét, most már fájó hiányával, de nem feledve Õt.
Fehér Nándor

A rászorulók megsegítésére
Jó szándékú tapolcai polgárok azzal a
céllal hozták létre az Életértékek Alapítványt, hogy a határon túli és a magyarországi rászorulókat segítsék. A
január 14-én megrendezett jótékonysági bál is ezt a célt szolgálta. A rendezvényt Ács Jánosné kurátor nyitotta
meg, aki rövid áttekintést is adott az
Alapítvány életébõl.
“Kerestem Istent, nem találtam.
Kerestem magamat, nem találtam.
Kerestem testvéremet, benne mind a kettõt megtaláltam.”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Hamvas Béla gondolataival, õszinte
nagyrabecsüléssel és szeretettel köszöntöm
Önöket. Ezt a bált a tapolcai rászoruló
gyerekek megsegítésére szerveztük. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat,
és a belépõjegy megvásárlásával ezt a nemes ügyet szolgálják.
Alapítványunk célja anyagi, szellemi és
természetbeni támogatás nyújtása elsõsorban az elszakított területeken élõ erdélyi,
kárpátaljai, valamint a magyarországi rászoruló fiataloknak, ezek családjainak és
szervezeteinek.
Több mint egy éve mûködünk, sok rendezvényt tartottunk, amelyeken vendégeink voltak: dr. Papp Lajos professzor,
Balczó András olimpiai bajnok, Böjte
Csaba dévai ferences szerzetes, Barsi
Balázs sümegi ferences szerzetes.
Elsõ bálunkat 2004-ben rendeztük. Ezen
alkalommal összegyûjtött adományokból õszinte örömmel - 400.000 Ft-tal a dévai
árvákat segítettük. Karácsony elõtt
500.000 Ft-tal a tapolcai rászoruló gyerekeket támogattuk.
Próbaként meghirdettük a Fogadj örökbe! - programot, amelynek keretében közösségek, magánszemélyek és családok
napi 1 eurónak megfelelõ összegû támogatással hat dévai árvát segítettek 300.000
Ft-nyi összeggel. Köszönet érte.
Szóljon a hála mindazoknak, akik az

Új Tapolcai Újság

Életértékek Alapítványt eddig bármilyen
módon támogatták, és bálunk létrejöttéhez
közvetlen segítséget nyújtottak.
Böjte Csaba mindannyiunkhoz intézett
szavaival szeretném az adományaikat
megköszönni.
"Hiszem, hogy földi sátrunk elõbb-utóbb
ledõl. Testünk, anyagi javaink mind el fognak pusztulni, de teljes bizonyossággal
állíthatom, hogy minden, amit a gyerekeknek adtatok, azt Istennek adtátok, és
úgy ezerszeresen fogjátok visszakapni az
öröklétben."
Kedves Vendégeink!
Újabb programokat szervezünk. Elõadóink között szeretnénk tudni Eperjes Károly
színmûvészt, Ákos énekest és elõadómûvészt, dr. Freud Tamás agykutatót, Csiha
Kálmán erdélyi református püspököt.
A jövõbeni rendezvényeink bevételét a
kárpátaljai gyerekek megsegítésére szánjuk.
Református dicséretünkkel valljuk: "Ha
botlanak a gyöngék, segítsen az erõs.
Hordjuk, emeljük önként, kit gyöngesége
gyõz. Tartsunk jól össze hát! Tudjunk utolsók lenni, a bajt vállunkra venni e földi
léten át.
Ezen gondolatok jegyében kívánunk
Önöknek szeretetteljes együttlétet és nagyon jó szórakozást" - fejezte be megnyitó
beszédét Ács Jánosné, majd a Kinizsi
Táncegyüttes nyitótánca következett.
A szerencsések - köszönhetõen a támogatóknak - nagyon értékes tombolatárgyakat nyerhettek. A díjak között ajándékkosárak éppúgy szerepeltek, mint a lakberendezési tárgyak, vagy a wellnesshétvégék. A fõdíj egy laptop volt.
Régi igazság, hogy a jó bál egyik
alapfeltétele a jó zenekar. Nos, ezen a
bálon ebbõl sem volt hiány. A Koktél
Club-együttes szinte megállás nélkül, hajnalig zenélt, a táncos lábról pedig a fáradhatatlan, közel 200 résztvevõ gondoskodott.
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Szépítsük együtt városunkat!
Tisztelt tapolcai Polgárok! Kedves Barátaink!
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület fordul Önökhöz, hogy támogató segítségüket
kérje. Meggyõzõdésünk, hogy az itt
született, itt letelepedett emberek számára
fontos, hogy milyen környezetben, milyen
közérzettel, hangulattal élik életüket.
A Tapolcai-medence a világ egyik legszebb csodája. A természet kegyes volt
hozzánk, hogy e gyönyörû Pannon-vidék
nagy múltú, kedves és szép városában
élhetünk. Becsüljük meg a természet eme
csodálatos adományát!
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület tagjai
arra szövetkeztek, hogy kutassák és feltárják a város történelmi múltját, ápolják és
õrizzék hagyományait, védjék, óvják természeti értékeit.
Az alapszabályunkban 1983-ban lefektetett elvek és célok ma is érvényesek. Az
egyesület felvállalta, hogy a magyarság
nagy történelmi eseményeinek, a nemzet, a
város hõseinek, mártírjainak, kiemelkedõ
személyiségeinek emlékét megõrzi. A mindenkori városi vezetéssel együttmûködve
tett javaslatokat, és munkálkodott szobrok
állításán, felújításán, emlékhelyek kialakításán, emléktáblák elhelyezésén. A városkép szépítését mindig kiemelten kezelte az
egyesület. Ennek elismeréseként kapta meg
a város vezetésétõl a TAPOLCA VÁROSÉRT kitüntetést.
A városszépítésnek szép hagyományai
vannak, köszönhetõen azoknak a kiváló
személyiségeknek, akik az elismertség
kovácsai voltak, e munkában nekik ma is
meghatározó szerepük van. Tiszteletbeli

elnökünk, Tóth József 2004-ben Podmaniczky-díj kitüntetésben részesült.
Tevékenységünk egyik kiemelt területe a
Batsányi-kultusz ápolása, melyet az egyesület keretein belül mûködõ Batsányi
Emlékbizottság gondoz és szervez, kutatásain, hagyományosan elismert rendezvényein keresztül. Körünkben mûködik a
Nõk Klubja. Programjukban a helytörténet, honismeret, emlékhelyek látogatása
és különféle elõadások szervezése szerepel.
Kezdeményeztük az egyesület ifjúsági
tagozatának megszervezését. Cél az iskolák ifjúságával megismertetni, megszerettetni a városszépítõ programok csodálatos
világát, nemesítõ szerepét és gyakorlati
hasznát. Ismerjék meg városunk értékeit,
múltját, segítsék szebbé tenni a jelent, hogy
a jövendõ - melynek õk a hordozói - még
szebb lehessen.
A dinamikusan fejlõdõ, szépülõ és
gazdagodó város napi gondjai is megoldásra várnak. Ehhez kell a város polgárainak
támogató segítsége.
Az egyesület hasznos tevékenysége,
hogy a sokrétûen feltárt és feldolgozott értékeket kiadványok, könyvek formájában
mindenki számára hozzáférhetõvé teszi.
Eddig 29 kiadvány, könyv jelent meg az
egyesület kezdeményezésére, gondozásában a városvezetés és pályázatok segítségével.
Országos felmérés alapján a Tapolcai
Városszépítõ Egyesület jelenttette meg a
legtöbb helyismereti kiadványt. A Tapolcai
Füzetekben megtestesülõ szellemi városszépítésnek országos elismertsége van.
Az egyesület kapcsolata a város veze-

tésével jó, ennek megerõsítésére törekszik.
Közremûködünk a város mûemlékeinek,
védelem alá vont értékeinek felülvizsgálatában és a még hiányzó értékek rendeletbe iktatásában. Az 1998-as helyi rendelet pontosításához 17, bõvítéséhez 44
javaslatot tettünk, amelyeket jogszabályba
foglaltak.
A városfejlesztés sikerét a 2004-ben
elnyert Hild-díj is bizonyítja.
Az alapszabály módosítása révén 2004
áprilisától egyesületünk un. "közhasznú
szervezet" besorolást kapott. Ezzel felelõsségünk, de pályázati lehetõségeink is nagymértékben megnövekedtek. A tisztújító
közgyûlés az elnökséget is megújította. Az
egyesület új elnöke dr. Zsiray Ferenc lett.
Egyesületünk sikeres pályázatokon nyert
számítógépet, támogatást rendezvényekre
és könyvkiadásra. 2005-ben tervezzük
kiadni a Tapolcai Életrajzi Lexikon III.
kötetét, Tapolca barlangjai II. kötetét,
valamint a szakrális emlékek, templomok,
temetõk történetét. Városfejlesztési, városrész rekonstrukciós pályázatoknál társult
résztvevõként vagyunk jelen.
Célunk az is, hogy a városban mûködõ,
hasonló célokért tevékenykedõ, politikai
tevékenységet nem folytató civil szervezetekkel kapcsolatot teremtsünk. Jó úton haladunk! Fontosnak tartjuk néhány megoldásra váró fontos kérdés napirendre tûzését. A Tapolcai Tájház kialakítását, a
Batsányi emlékszoba megnyitását és több
"elfekvõ érték" közkinccsé tételét. Mindezek a város idegenforgalmi kínálatát
méltán gazdagítanák. Az elmúlt évben részt
vettünk és 2005-ben is részt veszünk a

Apáról-fiúra szállt a hivatás
Sárközi Rolandot, a tapolcai önkéntes
tûzoltók parancsnokát a Veszprém Megyei Tûzoltó Szövetség által alapított
Veszprém Megye Tûzvédelméért kitüntetés
bronz fokozatában részesítették.

- Valójában soha nem is akartam más lenni,
csak tûzoltó. Gyermekkoromban, ifjúgárdistaként a tapolcai csapattal különbözõ versenyeken indultam. A legnagyobb sikert egy
szegedi elsõ helyezéssel értük el.
- Mikor volt az elsõ éles bevetése?
- Tizennégy éves koromban, akkor, amikor
még hivatalosan nem is lehettem tûzoltó. A
Szent György-hegyen oltottunk el egy
erdõtüzet.
- Mikortól fõállású tûzoltó és mióta parancsnok?
- 1999 óta vagyok fõállású, és 2003 nyarán
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neveztek ki a köztestület parancsnokává.
- A zubbonyán lévõ csillagok a rendfokozatot
jelölik?
- Nem. Az önkéntes tûzoltóknak nincs rendfokozatuk. A három csillag a parancsnoki
beosztást jelöli.
- A tûzoltószolgálat 24 órás készültséget
igényel. Hogyan barátkozik meg ezzel a
családja?
- A feleségem elfogadja, hiszen már tûzoltóként ismert meg, és tudja, hogy ez milyen kötelezettséggel jár.
- A mentési munkálatok során volt már
életveszélyben?
- Valójában minden egyes alkalomnál fennállhat ennek a veszélye, de az emlékeimben
egy Raposka alatti tûz oltása maradt meg
legjobban. Akkor is ilyen téli idõszak volt.
Az ingoványos, lápos talajban derékig sülylyedtem, és ha nem segít a kollégám, akkor
nem jövök ki onnan.
- A tûzoltók egymásra utaltsága, csapatmunkája legendás. Keresik egymást a munkaidõn túl is?
- Igen. Olyanok vagyunk, mint egy nagy
család. Közös rendezvényeket tartunk. Legutóbb a leszerelõ polgári szolgálatosokat
búcsúztattunk közösen, illetve a gyerekeink
számára rendeztünk Télapó-ünnepélyt.
- Köztudott, hogy az édesapja, Sárközi János
is évtizedek óta tagja a testületnek. Ad tanácsot, segíti az Ön munkáját?
- Nagyon sokat segít, és azt hiszem, hogy
egy kicsit büszke is rám.
- A gyermekébõl is tûzoltót nevel majd?
- Egy ötéves kislányom van. Annál jobban
féltem, hogy valaha is tûzoltás, a mi veszélyes hivatásunk közelébe engedjem.
N. Horváth Erzsébet

"Falu- és városvédõk Országos Találkozóján, melyet most Sümegen tartanak és
sorban a 24. lesz. Ebben várhatóan mi is
közremûködünk. E sokrétû feladatsor megoldásához kérjük a városunkat szeretõ polgárok támogató segítségét, közremûködését. A mai eldurvult, harsány, erõszakos
világban a városszépítés feladatainak vállalása az, melyet politikai meggyõzõdéstõl,
pártállástól függetlenül mindenki elfogad!
Éljünk a lehetõséggel!
Tisztelettel kérjük Önöket, legyenek a
Tapolcai Városszépítõ Egyesület tevékeny
tagjai!
Célunk, hogy egyre szebb környezetben
élhessük életünket, gazdagíthassuk városunk szellemiségét. Az idelátogatók szép
élményekkel, maradandó emlékekkel gazdagodva vigyék el városunk jó hírét, határainkon túlra is, és szívesen látogassanak
újra vissza egyre szépülõ városunkba.
Legyünk büszkék városunkra!
A csatlakozni szándékozók a Városi
Könyvtár Gyermekrészlegénél kérhetnek
belépési nyilatkozatot keddtõl - péntekig
10 óra után. Fogadó óra minden szerdán 10
órától. Az éves tagdíj - munkában állóknak
- 500 Ft, nyugdíjasoknak 300 Ft, diákoknak 50 Ft.
Címünk: Tapolcai Városszépítõ Egyesület 8300 Tapolca, Batsányi u. 1. Telefon:
412-408; Mobil: 70/618 - 63 - 15
Bízva az Önök segítõ szándékában,
tisztelettel várjuk jelentkezésüket. SZÉPÍTSÜK EGYÜTT VÁROSUNKAT!
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület
Elnöksége nevében
Dr. Zsiray Ferenc elnök

Felhívás
Tapolca Város Polgármestere ezúton hívja fel a városban élõ polgárok figyelmét,
hogy javaslatokat vár az önkormányzat fenntartásában mûködõ, illetve önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által mûködtetett intézmények elnevezése
kapcsán.
Az állampolgárok javaslatait a Városi Könyvtár és Múzeum, a Városi Mûvelõdési Központ, a Városi Rendezvénycsarnok, a Városi Kórház - Rendelõintézet intézmények egyedi
megjelölésére (elnevezés) várjuk 2005. február 20. napjáig.
Az elnevezés igazodjon Tapolca Város történelméhez, illetve jelenéhez.

Meghívó
A tapolcai Boldog Özséb Alapítvány február 3-án 18 órakor tartja a Szent Korona
Szertartás és Fogadalomtétel címû rendezvényét.
Vendégünk: Dr. Hargitay András olimpiai és világbajnok úszó.
Az elõadás helyszíne a Városi Mûvelõdési Központ, Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
Mindenkit szeretettel várunk!
Boldog Özséb Alapítvány

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Bóczi Károly és Szijj Zsuzsanna Emília
Kovács Balázs és Lukács Tímea
Kovács István és Bodor Erika
Kovács Péter és Csóka Bernadett
Kutasi Tamás Iván és Óvári Izabella
Lendvai János és Kertész Gyöngyi
Mihályfi István és Nesztinger Judit
Nagy Imre és Holczinger Olga
Németh József és Tóth Katalin
Pap Mihály és Szél Hajnalka
Román Ferenc és Melkovics Tímea
Tóth András és Karisztl Anikó Mária
Tóth Szabolcs és Simon Diána
Töreky Pál és Polák Renáta
Török Gábor és Lakat Kornélia
Vajda Attila és Szalai Szilvia
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gyermeke: Alex
gyermeke: Fanni
gyermeke: Máté
gyermeke: Péter
gyermeke: Botond
gyermeke: Barbara
gyermeke: Viktória
gyermeke: Koppány
gyermeke: Alexandra
gyermeke: Rebeka Cintia
gyermeke: Leila
gyermeke: Tamás András
gyermeke: Bálint
gyermeke: Csongor
gyermeke: Lili
gyermeke: Kinga
Gratulálunk!

KULTÚRA

A hadak útján

A Magyar Kultúra Napja Tapolcán
A Városi Könyvtár és Múzeum, valamint
a Járdányi Pál Zeneiskola közös rendezésében január 24-én ünnepi mûsorral
emlékeztek a zeneiskola hangversenytermében a magyar kultúra alkotóira, alkotásaira.
Kendeh Gusztáv igazgató bevezetõ
beszédében idézte Kodály Zoltán és a nagy
elõdök szavait, példáját, a Himnusz
alkotóját, Sütõ András gondolatait.
- Korábbi hasonló rendezvényünkön már
elég részletesen beszéltünk a Magyar
Kultúra Napja apropójáról, Kölcsey Ferenc
Himnuszáról, ami 1823. január 22-én
Csekén íródott - mondta. - Most ez ünnepi
alkalommal a Meghívóra írott mottó
megválasztásával máshová szeretnénk a
hangsúlyt tenni, mai aktuális üzenetet
szeretnénk közvetíteni.
Sütõ András írja ezt a szép és biztató
mondatot: "Amíg egy nép énekel, // messzire
hallatszik, hogy létezik."
Én azt hiszem, hogy mindannyian érezzük, itt most nem szó szerinti éneklést kell
érteni, hanem sokkal tágabban, mindenféle
igaz, nemes hagyományokon alapuló
kultúra értendõ. Ennek a megéléséhez ad
segítséget, lehetõséget, hogy ilyen ünnepi
fórumon beszélhetünk kultúránkról, büszkén emlegetve a nagy elõdöket, akik Európa, illetve világszerte hírt, megbecsülést
szereztek e téren a magyar nemzetnek.
Az Õ érdemük, hogy kulturális téren a
világ nagyhatalmai között tartják nyilván
nemzetünket. De arra is jó lehetõség, hogy
ez a hagyományainkban gyökerezõ kultúra
eljusson minden érdeklõdõ gyermekhez
vagy felnõtthöz.
Az ünnepi köszöntõ után magyar szerzõk
mûvei csendültek fel dalban, hangszereken.
A zongorakíséretek biztos, hódoló és fino-

man alkalmazkodó társul szolgáltak a magyar népdalhoz, az igényes Liszt-Heine A
Lorelei bemutatóhoz, a blockflöte szerény
szépségéhez, a cselló szélesívû búgásához,
a harsona majd harsány, majd elhaló halk
dallamához, a klarinét fantasztikus futamaihoz, dallam-, tempó- és ritmusváltásaihoz,
a fuvola nemes játékához.
Román Iván hegedûjátéka a csúcsig kifejlesztett technika és a mûvész finom biztonsága, áhítata - imádság volt.

Január 14-én a Városi Könyvtár adott
otthont Dr. Ravasz István, hadtörténész
alezredes könyvbemutatójának.
A meghívóban szereplõ Magyarország és
a Magyar Királyi Honvédség a XX. századi
világháborúban címû könyvén kívül bemutatásra került a Boldogtalan hadiidõk címû
mûve is.
A történelem iránt érdeklõdõk megtudhatták, hogy az elsõként említett mû célja
tudományos ismeretterjesztõ jelleggel elsõdlegesen Magyarország hadtörténetének,
másodlagosan helyének és szerepének bemutatása és elemzése a XX. századi világháborúban, illetve mindezen ismeretek
összefoglaló jellegû közvetítése. Rendszerezi az eddigi ismereteket, s beépíti az
elmúlt 12 esztendõ új kutatási eredményeit.
A szerzõ mind az 1914-1918-as, mind az
1939-1945-ös periódusban kiemeli a hon-

Pályázati felhívás

Fodor Eszter szövegválogatása figyelemre méltó; elõadása az igényesség és a
finom természetesség ötvözetével hatott.
Dr. G. Takáts Gizella

A Városi Könyvtár és Múzeum József
Attila születésének 100. évfordulójára
versillusztrációs pályázatot hirdet a
következõ korcsoportokban: óvodás, 1 2. osztály, 3 - 4. osztály, 5 - 6. osztály, 7 8. osztály, felnõtt.
József Attila verseihez saját elképzelés
alapján készített illusztrációval lehet
pályázni. Az illusztráció tetszõleges technikával és méretben készíthetõ. A legjobb
pályamunkák országos pályázaton vesznek
részt. A beérkezett pályamûvekbõl március
hónapban kiállítást rendezünk.
A pályázati anyagok leadási határideje és
helye: 2005. február 23., a Városi Könyvtár
és Múzeum Gyermekrészlege. Jelentkezés
és bõvebb felvilágosítás kérhetõ: keddtõlpéntekig 10-18 és szombaton 9-13 óráig a
könyvtár Gyermekrészlegében. Tapolca,
Batsányi u. 1., Tel.: 87/510-788

védek helytállását a frontokon. Áttekinti a
két fegyveres szakasz közötti két évtized
legfontosabb magyar vonatkozású had-,
illetve politikatörténeti eseményeit és Magyarország emberveszteségét is.
Utóbbi könyvbõl, amely három fõ részre
tagolódik, hazánk had- és általános történetét ismerhetjük meg az I. világháborúban.
Globális áttekintést kapunk a háborúhoz
vezetõ útról, illetve az ország akkori helyzetérõl. A második részben a saját csapatokra
koncentrálva sorra veszi a fegyvernemeket,
míg a befejezõ - legérdekesebb - fejezetben
megismerkedünk a harckocsikkal, repülõgépekkel, és gondolatban átélhetjük a szörnyû
hadifogságot is.
Mindkét megjelent könyvben számtalan
képi illusztráció is található.
Dancs István

Stankovics Árpád
Angyalsudár
Tüzes titkom temetõ tél
Puha pihe põre páva
Sóvár sekély sikoly szája
Rideg remegõn rõt rét
Cinkos csellel csókot csahol
Benne bánat búg bõg
Angyal a hold alant ahol
Dunna dáma dél döng
Kiért kényes kedve karmol
néha nála nõ neszel
Miért máma menni még
Lám léha lõn a lét lent leng

Mindig is tanítani szerettem volna
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
az oktatási miniszter Kendeh Gusztávot,
a Járdányi Pál Zeneiskola igazgatóját
Németh László-díjban részesítette.
Kendeh Gusztáv fuvolatanárként már

1973-tól kötõdött a tapolcai zeneoktatáshoz, 1984. augusztus 1-jétõl lett az intézmény igazgatója. Vezetõi megbízásakor fõ
céljaként jelölte meg az iskola önálló épületbe költözését. Több éves elõkészítõ és

A város nevében Marton József képviselõ köszöntötte a kiváló zenepadagógust, Nagy Eörsné könyvtárigazgató pedig Németh László örök érvényû
szavaival gratulált: “Én adtam már egy-két leckét embertársaimnak abból, //
Hogy lehet azt, ami kényszer, örömnek felfogni; // ami a minõség egy cseppje nélkül robot, szenvedéllyé alakítani.”

szervezõ munka eredményeképpen 1988
augusztusában vehették birtokba a gyönyörûen felújított épületet. Az iskola az Õ
kezdeményezésére vette fel Járdányi Pál
nevét.
Az általa megálmodott - pincébõl átalakított - és megvalósított hangversenyterem országos hírû rendezvények színtere. Itt indult útjára 1989 õszén a Veszprém Megyei Négykezes Találkozó, amely
kétévente hívja Tapolcára a megye legügyesebb fiatal zongoristáit.
Kendeh Gusztáv a zeneiskola kiemelt
feladatának tartja, hogy részt vállaljon a
város kulturális életében. Ennek érdekében szervezi a Tapolcai Zenei Napok rendezvénysorozatot. A minden évben megszervezett, több hetes program kiváló
lehetõség az iskolában folyó munka bemutatására, a diákok és tanárok fellépésére, neves vendégmûvészek meghívására, a városban mûködõ amatõr mûvészeti csoportoknak a bemutatkozására.
Intézményvezetõi munkájában a kitüntetett mindig az iskola szakmai munkájának eredményesebbé tételére törekedett.
Ennek köszönhetõen a növendéklétszám
évek óta 400 fõ körüli.
Sokat fáradozott az 1983-ban, az iskola
diákjaiból megalakult ifjúsági fúvószenekar mûködéséhez szükséges feltételek
folyamatos biztosításáért. Vezetése alatt
egy új zenei együttessel, a reneszánsz
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zenét játszó Musica Buffával gazdagodott
a zeneiskola.
1989 óta a nyári hónapokban is zenétõl
hangos az intézmény. Itt találnak otthonra
két hétig azok a fiatalok, akik a szünidõt is
tanulással, gyakorlással kívánják tölteni.
A Baranyi László vezette mesterkurzusok
Európa szinte minden országából vonzzák
a résztvevõket. Bogányi Gergely, Lisztdíjas zongoramûvészünk a kezdetek óta
résztvevõje ezekeknek a különleges élményt nyújtó találkozásoknak.
Kendeh Gusztáv személyes példaadása,
elhivatottsága ösztönzi a kollégákat, az
iskola növendékeit. A tanítványok közül
40 fõ a zenetanári pályát választotta, 17
elõadómûvész lett, 7 zeneszerzõként dolgozik. Az iskola jelenlegi tanárai közül 7
az intézmény növendéke volt.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett helyi ünnepségen Kendeh
Gusztáv nemcsak az országos elismerésért
mondott köszönetet, de a város által adományozott emléklapért is, amelyet Marton
József képviselõ adott át. - Nem akartam
soha mást tenni, mint tanítani, jól tanítani
- mondta az ünnepelt. Majd arról szólt,
hogy bár a kitüntetést Õ vette át, de valójában annak a csapatnak is szól, amely
évtizedek óta töretlenül áll mellette.
A kollégák, a tanítványok és a közönség
hálás tapsa csak megerõsítette: törekvése,
személyes példaadása nem volt hiábavaló.
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Füveskönyvem lapjai 9.

Szólj, síp, szólj!…

A szív leckéje

Az új esztendõ titkokkal teli rejtélyes ház - édes reményekkel, szorongó sejtésekkel.
Lakva ismerni meg. E házban mindenkire vár feladat tehetsége, szakértelme szerint.
Az új esztendõ meghódítandó földrész; sorsunk kocsiján el kell jutnunk oda - az út minden próbáját vállalva.
Az új esztendõ megmûvelendõ talaj; verejtékes munkánk magunkat is mûveli, s a föld
terített asztalunk lesz.
Az új esztendõ általunk is megtöltésre váró mindenki ajándékzsákja. Nem múlhat el
nap, hogy - bármi csekély - ajándékot bele ne tennél. És légy õre! Ha valaki ártó
szándékkal közelíti meg - netán lopni akarna belõle - ne csak kiálts, üss a kezére!
A közös kincset csak gyarapítani szabad.
Dr. G. T. G.

Szíved ha szûk, a világ tágasságának mi
haszna? /Baskír közmondás/
A Kis nagy ember címû filmben az indián
törzsfõnök így búcsúzik nevelt fiától: Meg
akarok halni, mert nem látom népem
jövõjét a szívemmel.
A Biblia szerint a szív nem elsõsorban az
érzelem helye, hanem az ember törekvéseinek központja. Innen indul ki minden
rossz és jó. S ebbõl fakad a rossz és jó látás.
Egy neves szívspecialistával beszélgettem múltkor. Megdöbbentõnek nevezte a
magyar lakosság szív- és érrendszeri
állapotát, és azt jósolta, hogy a depresszió
betegsége mellett ez öli meg legalattomosabban Magyarország népét.
- Egymás szívét öljük minden igazságtalanul kimondott szóval, gyanúsítgatással,
gyûlölködéssel, manipulációkkal, amely
tovább fertõz - mondta.
Az acsarkodásból szívfacsarodás, a
békétlen zajongásból szívzörej, a szûkszívû
méricskélésbõl szívszorító fájdalom lesz.
Ez a rossz út. Mert ezzel önmagunk szívét
is kivéreztetjük. S amikor valódi fizikai
szívbetegség miatt mûtétre kerül sor,
valóságosan is kivérzik a beteg, mert a
belsõ immunrendszer már legyengült.
Ha embertársaink vélt és valós sérelmeit
kilóra át lehetne változtatni, és kupacba
raknánk, akkor nem biztos, hogy elférne a
haraszton. Nagy illúzió azt hinni, hogy

ezeket lehet kívülrõl jóvátenni és meggyógyítani. Ez nem igazságosztás kérdése.
Mindenki saját sérelmei feldolgozásáért
felelõs. Ez a felelõsség fáradságos munka
azért, hogy valódi látásra jussunk.
Elhordani a belsõ szemetet, söprögetni,
tisztítani, ez a szív tágításának útja. A
meszesedett, elkövesedett, hideg, negatív
világlátás átformálásával, az Én görcsös
csomóinak kioldásával gyógyulhat ez a
törékeny törekvésközpont.
Hadd osszam meg Böjte Csaba ferences
testvér példáját a gyógyulásra.
Sok határon túli magyar élte át
sérelemként, pofoncsapásként a magyarországiak magatartását a december 5-i népszavazáson. Csaba testvér összehívta árva
gyermekeit, és megbeszélték, hogy a sok
nemre, egy nagy igen legyen válaszuk.
Ezért nem sebeiket nyalogatták, hanem
játékaikból, édességeikbõl, ruháikból csomagokat készítettek és elmentek az õ határaikon túlra, Csángóföldre, ahol nagy nyomorúságban élnek a gyermekek. És bár kellene a bõvítés Déván és Székelyföldön,
Csaba testvér határon túl, Csángóföldön
épít iskolát.
Az Én váramban, az Én házamban, az Én
szemétdombomon hamis az ének. Csak
akkor hiteles, csak akkor gyógyít, ha
átlépjük határainkat.
Kiss

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.
Február 8. Jézus tanítása az imádságról és böjtrõl; Február 22. Jézus tanítása az
egészséges életmódról.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Január 21.
Ágnes-napra fél órával hosszabb lesz a nap;
Névnapodon süssön rád az örömhozó Nap!
dr. Takáts

Tapolcai életrajzok
KESZLER ALADÁR id.
építõmester, vállalkozó
(Tapolca, 1875. május I. -Tapolca, 1935. március 12.)
A családalapító Keszler Gyula legidõsebb gyermeke
elemi iskoláit Tapolcán, valószínûleg a felsõ népiskolában
végezte, ahol apja is tanított. Ezután építõmesteri képzésben vett részt. Ennek körülményei nem ismertek, de õrizzük
tankönyvnek is beillõ, kézzel írott - jegyzeteit, amely a
tetõszerkezetek fajtáit, készítésük módozatait taglalja szemléletes rajzokkal kísérve. Az építõmesterség gyakorlatát a
századforduló idején kezdhette. Bizonyság erre Felker
János csizmadiamester naplója, aki leírja, hogy a Harangozó-ház alapkõletétele 1904.
április 16-án volt és ugyanezen év október 20-ra elkészült. Az építõ Keszler Aladár volt.
Munkássága elsõ szakasza egybeesett Tapolca növekedésével, fejlõdésének felgyorsulásával. Nevéhez fûzõdik a Fõ utcai üzletház-építkezések jelentõs része. Nagyobb
középítkezései közül említésre méltó az 1914-ben elkészült kórház és részben az 1927ben átadott tüdõpavilon, az 1909-ben felépült osztálymérnökség és fõszolgabírói hivatal,
a mai Földhivatal.
Az ipartestület elnöki tisztét 1906-tól kezdve - kétévi megszakítással - 30 éven át
töltötte be. 1929-tõl a Kereskedelmi és Iparkamara tagja, a helyi érdekeltségû Iparoskört
járási ipartestületté fejlesztette.
Elnöki munkájának eredménye volt, hogy az iparosokat 1926-ban egy új, a közösségi
élet lehetõségeit is nyújtó ipartestületi székházba költöztette, ami késõbb a Tavasbarlang
kisvendéglõ lett. Munkásságának elismeréseképpen az új székházban az Iparoskör és az
Ipartestület tagsága jubileumi ünnepségen köszöntötte húsz éves elnöki mûködése alkalmából, és leleplezték a róla készült festményt.
Az 1910-ben megalakult Barlangfeltáró Társulat munkájában tevékenyen részt vett,
elkészítette a feltárt szakaszok rajzait, és megépítette a 96 lépcsõs lejáratot. A képviselõtestület nagy tekintélyû tagjaként több középítkezésnek volt kiharcolója (osztály-mérnökség, vasúti vendéglõ, barlangfeltárás, stb.) és sok, késõbb megvalósultnak ötletadója
(vízvezeték, modern vágóhíd, jéggyár, stb.).
Még édesapja kezdett el foglalkozni a rézkénpor házilagos gyártásával. A
szõlõsgazdák kedvezõ visszajelzései alapján az õ ösztönzésükre a Tapolcai Leszámítoló
Bank anyagi segítségével Keszler Aladár 1921-ben egy üzemet létesített. A készítmény
Badacsonyi Rézkénpor néven vált ismertté.
Kertész Károly
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Vízszintes:
1. Szívesen idézett mondás. (Zártb: I Y N
N)
5. Az elõkutya, melyet családias farkas
névvel, latinul is nevezünk (Zb: ISI)
9. A kiütés jele.
10. Az õsember a kutyát ettõl az állattól
szelídítette maga mellé.
12. Román pénz, kiejtve.
14. Május hava, részben!
16. E kettõs házasságot büntetik: …mia.
17. Dél-afrikai harcias benszülött törzs.
(indián)
18. Végek nélkül: úttalan!
20. Kérem, … ide!
22. A … szélesre tárja!
23. Csúszópénz, idegen szóval.
24. A kutya domesztikációjának magyar
megfelelõje.
26. Hold, mint égitest, latinul.
27. Apátlan-anyátlan!
28. A rendõr-kutyák betanítása másképpen.
30. Római ötven.
31. A végén kell állnia!
32. Öletlen, karo…!
33. Latin és.
34. Informatika, röv.
36. Oxigén.
40. Kar, mint testrész, németül.
41. Építési anyag.
42. Hatalmas korallzátony.
43. Szállítás, fuvarozás németül: … dition.
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45. Vissza: hangtalan forma!
29. Totóztam!
46. Híg sár (+')
32. Ez a tulajdonsága az emberénél éle48. Szép nõi név, de lehet növény is.
sebb sötétben.
50. Ez a hamis.
35. Egyik érzékszervünk.
53. Angolna, németül.
37. Ez a tulajdonsága viszont harminc54. Páratlanul ellenálltál!
szorosa az emberének.
55. Tó nélküli nézõtér!
38. Csapadék pászta.
58. Maratással alakított fémlemez. (ez 39. Mililiter röv.
helyett két s-el)
44. Esõ ellen is, nap ellen is véd.
60. Tiszteld a rend õrét, keverve.
47. "A" szovjet gépkocsimárka.
61. Tölcsérbõl eszem a fagylaltot.
49. Káté!
51. Felvigyázó, röv.
Függõleges:
52. Iráni település: …bad.
1. Konrad Most-nak 1911-ben megjelent 54. Rövidesen bevezetésre kerülõ új nyugati
könyvébõl olvastam e megállapítást.
pénznem.
2. Jugoszláviában e felrobbantott hidat a 56. Hangtalan kanál!
magyarok építették újjá.
57. Fejés vége!
3. Igekötõ.
59. Latinul: ego.
4. Ákos St…, volt táncdalénekesnõ.
62. Ittrium.
5. A barack vége!
Készítette: Tóth Gyula
6. Egyforma magánhangzók.
7. Házas, de hangtalanul!
Kellemes idõtöltést!
8. A parancsot maradéktalanul teljesítõ
kutyának ez jár meg.
A októberi helyes megfejtés: Vízsz.: 16.
11. Hanghordozó.
Ellehetetlenül, 25. Kellemetlenség, 51.
13. Már nem érdekli.
Tomori Pál Függ.: 13. Lelkipásztor, 14.
15. A leendõ kiskutyák kihordási ideje. (- Kettestalálat, 20. Legügyesebb.
/)
Nyertesünk: Markos Mária, 8300 Tapolca,
16. Belga, osztrák, magyar gépkocsik. jelei. Ady Endre u. 8/2.
17. Futása szállóigévé vált.
19. Luxemburgi gépkocsi jele.
A könyvjutalmat a Fõtéri Könyvesbolt
21. Hölgyek, németül.
ajánlotta fel. A nyeremény személyesen
25. A végén a ruháit!
ott átvehetõ.

TAPOLCAI KÖTÕDÉSEK

A tapolcai szál - kutatások Fekete István író életérõl
Fekete István, ez a név ma fogalom! Nincs
írni-olvasni tudó ember széles e hazában,
aki ne tudná, ki is volt Õ. Az író szellemi
értéke felbecsülhetetlen, hiszen mûvei
1937 óta több, mint 20 millió példányban
keltek el.
A természet íróját ezer szál fûzte
Somogyországhoz, de életének volt egy
olyan idõszaka, amely a Balaton északi
partjához kötötte. A fiatal házas Fekete István
1941 májusáig Ajkán élt. Itt született
kisleánya, Edit 1930-ban és kisfia, István
1932-ben. Ajka akkor még falu volt.
Egyik rokonának, Horváth Sándornak
édesapja, Horváth Gyula Tapolcán született
1884-ben, majd 1921-ben nõül vette Fuller
Ilonát. Az esküvõt Pusztakovácsiban tartották, ahol az egyik tanú az író volt.

Gyula bácsinak négy gyereke született. A
férfi Öreglakon volt magándetektív, miközben dolgozott, felesége Somogyfajszon nevelte a gyerekeket. A legfiatalabb, Horváth
Sándor Marcaliban született 1931-ben, õ
elõször 1947-ben találkozott az íróval.
Fekete István családfájának ezen száláról a
régi könyvekben csak annyit lehet olvasni,
hogy éltek rokonai Somogyfajszon is. A
tapolcai szálról sohasem volt említés.
Pedig…1918-ban Tapolcán hunyt el Horváth
József, Sanyi bácsi nagyapja, aki az egyik
csatában a hátán cipelte ki a csatamezõrõl a
súlyosan sérült Ferenc Józsefet, Ausztria
császárát. Szolgálataiért késõbb egy sereg
kitüntetést kapott az uralkodótól.
Ma Horváth Sándor bácsi Somogyfajszon
és Tapolcán is "lakik", hiszen ha itt van váro-

sunkban, Zsuzsa nénivel él együtt nagy
szeretetben.
Éppen huszonöt éve, hogy Ajkán felállították Fekete István bronzszobrát, és a Városi
Mûvelõdési Központban megnyitották az
emlékkiállítást. Ma már külön múzeumban
láthatók használati tárgyai, és a tóparton állnak kilenc ismert állatfiguráinak kõmásai. Ha
a tapolcaiak arra járnak, nem mulasztják el
megcsodálni a nem mindennapi látnivalókat.
A közelmúltban feldolgozták könyv formájában néhai Csermely Ottóné volt veszprémi lakos Fekete Istvánnal kapcsolatos levelezését, amelyben az 1962-63-ban leírtakat
lehet olvasni. Már kapható az "Egy szem
kukorica" címû regényének új kiadása. Sõt,
Lettországban és rövidesen Németországban
is olvashatók lesznek Fekete István regé-

nyei. Dr. Bajor Gábor orvos gyerekeinek német nyelvre fordította a Tüskevár címû regényt.
2005-ben van az író születésének 105.,
halálának 35. évfordulója. Göllén, születésének helyszínén természetesen megemlékeznek róla. A Somogy Megyei Közgyûlés
határozata értelmében megkapja posztumusz
"Örökségünk Somogyország Kincse" elnevezésû díjat.
A tapolcaiak pedig rövidesen kézbe
vehetik az "Édesapám Fekete István volt"
címû könyv folytatását, amelyben ifjú Fekete
István apja szerelmeirõl, életérõl, leveleirõl
és Isten-hitérõl ír.
A Koppányi Aga Testamentuma, illetve a
Tüskevár címû mûveit 2005-ben újraforgatják.
Nagy Péter János

SPORT

Tapolca Sportja

Végleg elment Misi bácsi
Igazi sportembert, sportbarátot búcsúztattak a közelmúltban Tapolcán. Magyar
Mihály, mindenki Misi bácsija végleg távozott közülünk hatvanhét esztendõs korában.
Ennyi rendeltetett számára, azonban a sport iránti elhivatottsága, szeretete alapján
sokkal több is lehetett volna. Jómagam legalább húsz éve ismertem személyesen,
mindig csodáltam energikusságát, hihetetlen munkabírását. Most is elõttem van, ahogy
az önvédelmet oktatja a sorkatonáknak, vagy éppen a Honvéd- (korábban Mereszjev-)
pályán intézkedik verseny elõtt, közben, utána.
Kõkemény, ugyanakkor nagyon is hasznos testnevelés órákat tartott a laktanyában,
fontosnak érezte a megfelelõ szintû edzettséget még a nem sportolók számára is.
Az egykori Dobó laktanya sporttisztje volt, kiváló munkáját két atlétikai hadseregbajnoki gyõzelem igazolja fényesen. A Tapolcai Honvédnél vállalt feladatköre szinte felsorolhatatlan, hiszen egyebek között volt õ szertáros, gyúró, pályagondnok. De meg
kell említeni a városi sportszervezésben kifejtett tevékenységét is. Szervezett, lebonyolított õ atlétikai rendezvényeket, de ha fociról, vagy éppen asztaliteniszrõl volt szó;
akkor is számíthattak rá.
Elment Misi bácsi, mindenki Misi bácsija. Most valahol máshol szervez, igazgat, de
a szíve, a lelke itt maradt velünk. Az otthonában, a családjában, a Honvéd pályán, a
Városi Sporttelepen, Tapolcán.
Szíjártó János

(95 éves a TIAC)
Egy-két emberöltõvel ezelõtt, szerte Magyarországon egyre jobban tért hódított
a sport és a testnevelés. A fõvárosban és a
munkások lakta településen sorra alakultak a sportegyesületek és klubok.
Tapolcának a vasútvonal kiépítése rohamos fejlõdést jelentett, s az akkor még Zala
megyei kereskedelmi centrumban egyre
pezsgõbb lett az élet.
Így nem véletlen, hogy 1910-ben mega-

A TAC-ban egy szakosztály mûködött,
melyben a labdarúgók - és patrónusaik tevékenykedtek. Meglehetõsen mostoha
körülmények között játszogattak, a játéktér
a Haraszton kijelölt pálya volt. Különösebb
eredmények nem születtek, de akkor már
maga a lehetõség is sokat jelentett!
Az elsõ világháború a sportéletet is
megszakította. Az emberek figyelme másra
irányult és csak a Tanácsköztársaság idején

Sportolj velünk!
Január 21-én, drogprevenciós elõadással
egybekötött sportnapot szerveztek a Tapolcai Kiképzõ Központban.
A két program összekapcsolása nem
véletlen. A rendszeres sportolás - kedvezõ
élettani hatásain túl - fontos eszköz a
szenvedélybetegségek megelõzésében.
A sportnapon résztvevõ, közel 100 szerzõdéses katona kispályás futball, kosárlabda-, katonai jellegû sorverseny, kézigránát
célba-dobás, asztalitenisz számokban mérhette össze tudását és erejét. A szellemi
sportot ûzõkre is gondoltak a szervezõk,

akik számára darts, és sakkversenyt szerveztek.
A Tapolcai Kiképzõ Központ vezetése
nagy gondot fordít arra, hogy biztosítsa a
megfelelõ körülményeket a napi sportoláshoz. Jelen idõszakban az állandó személyi állomány számára már mûködik egy
kondicionáló terem, de az igényeknek
megfelelõen kialakításra kerül egy további,
amelyet a kiképzésen lévõ állomány is
használni tud majd a munkaidõn túli szabadidõs sporttevékenysége során.
Tabiné Darabos Anna

Tehetségeink
E rovatunkban Tapolca ifjú sportolóit
kívánjuk bemutatni, azokat a fiatalokat,
akik az elkövetkezendõ években -, ha fejlõdésük töretlen marad - hírnevet szerezhetnek városunknak.
Halász Dávid 16 éves, a Batsányi János
Gimnázium diákja, a TIAC - HONVÉD ifj.
csapatának oszlopos tagja. A család 4 éve
költözött Komlóról Tapolcára. Dávid ott
kezdett focizni és természetes volt, hogy
elsõ útja itt is a labdarúgó pályára vezetett.
Támadó középpályás, csapata irányítója és
gólkirálya. Edzõje Hanczmann László.
Büszke arra, hogy 1 éve tagja a nagycsapat bõ keretének, s a felnõttek között

csiszolgathatja tudását.
Vannak álmai: híres és jó labdarúgó
szeretne lenni. Az angol foci a kedvence,
odavágyik. Magyarországon Fradi-drukker,
külföldi csapata a M. United. Beckham és
Zidane a példaképei. Számára a foci az
elsõ, mindent ennek rendel alá. Kevés
szabadidejében szívesen számítógépezik. A
sportolás mellett a tanulást sem hanyagolja
el, és sportpályafutása befejezése után
jogászként szeretne dolgozni.
A sportot és a tanulást nem könnyû öszszeegyeztetni, de akaraterõvel és kitartással
semmi sem lehetetlen. Sok sikert, Dávid!
K. Lelkes Katalin

Régi idõk focija
lakult az elsõ tapolcai sportegyesület, a
Tapolcai Atlétikai Club, azaz a TAC.
Az akkori viszonyoknak megfelelõen ez
a tehetõsebb, vezetõ réteg sportköre volt, s
mert itt a lakosság elenyészõ része sportolhatott, még ebben az évben megalakult a
munkás sportegyesület, a Tapolcai Vasas
Sportkör. Hamar rájöttek azonban, hogy az
anyagi lehetõségek végesek, az erõket
egyesíteni kell.
Rövidesen egyesült a két klub…

Bronzérem vívásban
Békéscsabán rendezték meg a kadett
korosztályú vívók országos válogató
versenyét január 15-16-án.
A fiúknál bronzérmet szerzett 62 induló
közül Hanczvikkel Márk, és 8. helyezést
ért el File Mátyás. A leányoknál szintén 8.
lett Krár Zsófia 56 induló közül. Valamennyien a Balaton Isover Vívóklub
tapolcai versenyzõi.
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került újra elõtérbe a testi nevelés. Ebbõl a
kezdeményezésbõl fejlõdött ki 1920-ban Márton Gyula vezetésével - az új erõre
kapott egyesület, Tapolcai Ifjak Atlétikai
Clubja néven.
A fõ szerepet ismét a labdarúgás vitte.
Ekkor azonban már rendszeressé váltak az
edzések, a mérkõzések, s az ezeket követõ
baráti összejövetelek.
(folytatjuk)
K. Lelkes Katalin

Sakkozóink sikere
A Tapolca-Rockwool VSE a Lenti TE
csapatával mérte össze erejét az NBI/B
osztályban.
A 8,5:3,5-ös biztos gyõzelem pontszerzõi a következõk: 1-1 pont: Juhász
József, Kosztolánczy Gyula, Nagy
Zoltán, Jáchym Dorina, Horváth Ádám.
Fél pontot szerzett: Párkányi Attila, Bodó
Norbert, Szelényi Norbert, dr. Lehmann
Zoltán, Pásztor Ferenc, Jurácsik József és
Heiligermann Gábor.
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KÉPES HÍREK

A lélegzõ városért

Értékmentés felsõfokon

Megújulásra várva...

Sokan emlékeznek még arra, hogy a
Kistó partján lévõ forrás vizébõl valamikor inni lehetett, de mára olyanokká
váltak ott a körülmények, hogy ezt
senki sem teszi.
A helyzet hamarosan változni fog tudtuk meg Hársfalvi Józseftõl, a
Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda
vezetõjétõl. - Az önkormányzat is úgy
gondolta, hogy a forrás akkora érték,
hogy meg kell becsülni. Ezért is nyújtott
be pályázatot annak helyreállítására. A
sikeres pályázat birtokában egy csodaszép terv készült az odavezetõ Zrínyi
utca rekonstrukciójára is. A kialakítandó
kispark közepén Tapolcára, mint a Szõlõ
és Bor Városára utaló képzõmûvészeti
alkotás fog állni, amelynek elkészítésére
a Tapolca Város Épített és Természeti
Értékeiért Alapítvány írt ki pályázatot.

Ki ismeri a történetét?

Fotó: N. Horváth

A szép környezet is minõsít
Az elmúlt napokban érkezett a hír,
hogy a város sikeresen pályázott õshonos fafajták telepítésére.
A pályázaton nyert 3 millió forinthoz a
település még ugyanannyit biztosít, így

tavasszal már meg is kezdõdõdhet ezek
kiültetése. A növekvõ zöldfelület segítségével - szó szerint - újabb légvételhez
jut a közterületeinek parkosításáról eddig
is híres Tapolca.

Mi lesz veled Tópresszó?
- Nem lesz akvárium és halkiállítás a
Tópresszó helyén - tájékoztatott bennünket Mezõssy Zoltán, a tulajdonos
MZ/X Kft. ügyvezetõje.
- A hír téves információn alapult.
Mivel a Gabriella Szálló elõtti teret
béreljük az önkormányzattól, ezért is

gondoltunk arra, hogy a még ma is
érvényben lévõ építési engedély alapján a
Tópresszót átalakítjuk, egy téliesített,
kerthelyiséggel rendelkezõ, a fiatalokat is
vonzó vendéglátó-egységet hozunk ott
létre. A felújításra benyújtott pályázatunkat márciusban bírálják el.
NHE

Fotó: N. Horváth

A természet lassan újra visszanyeri birodalmát. Gyõz a végtelen idõ...
A bozóttal benõtt, alig megközelíthetõ épületromra valaki, valamikor távoli népek üzenetét festette.
Kérjük mindazokat, akik ismerik e különös mûalkotás történetét, és tudják, hogy hol
található, írják meg a szerkesztõség címére.
Ismert zenekarok, énekesek fellépését is tervezik az új tulajdonosok

A XXI. század Ikarosza
Az emberiség õsi vágya, hogy a
madarak útját követve a magasba
szálljon.
A szabadság, a Földtõl való elszakadás
semmihez sem hasonlítható élményének
keresése is késztette az ókori görög mondahõst, Daidaloszt és fiát, Ikaroszt arra,
hogy viasszal összeragasztott szárnyakkal meneküljenek Krétáról.
Az ifjú - atyja intelmeinek ellenére - a
perzselõ Nap közelébe szállt, a viasz
megolvadt, és Õ a tengerbe zuhant.
Alakja a vakmerõen nagy teljesítményre vállalkozás szimbólumává vált.
A 2005 januárjában készített fotó is
ékes bizonyítéka annak, hogy a magasság
és mélység legújabb kori megszállottjai
miként hódolnak szenvedélyüknek.
A látvány bennünket is elragad.
A Csobáncról útra induló paplanernyõsök a XXI. század Ikaroszai

10

2005. január

Darvalics Bianka

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Az Iskola utcában parkoló Audi típusú
személygépkocsi rendszámtábláját alkalmi lopás módszerével eltulajdonították.
- A Liszt Ferenc utcában egy hírlapkézbesítõt megtámadott egy kutya. A
sértett kerékpárjával elesett, és 8 napon
túl gyógyuló kéztörést szenvedett.

TVSE Természetjáró
Szakosztályának
február havi túrája
2005. február. 05.
Káptalantóti - Salföld - Ábrahámhegy
február 12.
Sümeg - Uzsabánya
február 19.
Tapolca - Csobánc - Gyulakeszi
február 26.
Badsacsonytomaj - Badacsonyhegy Badacsonytördemic - Szigliget
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