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Tapolcáról indultak
Különleges zenei élményben volt része
július 24-én este a közel kétezres
közönségnek a Malomtó partján.
A víziszínpadon a városból indult, de
már országos ismertségre szert tevõ
énekesek dallal köszönték meg azt a
támogató bíztatást, amellyel Tapolca az
útjukat kíséri. A színpadon Domján
Tamást az Unikum együttes követte,

2005. július

Értékmentõ városvédõk találkoztak

majd Postás Józsi után Tóth Gabi hangja
töltötte be a teret. Az est meglepetésvendége Tóth Vera volt, aki a testvérével
két duettet énekelt.
Ezen az estén nemcsak az égbolton és
az azt visszatükrözõdõ vízen ragyogtak a
csillagok.
/A Tóth-lányokkal készített riportunk az 5.
oldalon Már több százezer ember... címmel/

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

A hálás közönség többször visszatapsolta a lányokat

Ünnepelt az egészségügy
- Nemcsak a naptárnak vannak piros
betûs napjai. Az élet elhoz másféle,
láthatatlan ünnepeket is - idézte Márai
Sándor gondolatait Horváthné Németh
Edit önkormányzati képviselõ ünnepi
beszédében július 1-jén a Városi Mûvelõdési Központban.
- Ilyen élethozta ünnep az egészségügyben dolgozók Semmelweis-napi köszöntése is - mondta -, amelyet különlegessé ebben az évben az tesz, hogy a
névadó halálának 140. évfordulójára is
emlékezünk.
/Összeállításunk a 3. oldalon Fõhajtás
az egészségügyben dolgozók elõtt címmel./

A találkozó résztvevõi megtekintették a Trianon Emlékhelyet is
A Város- és Faluvédõk Országos nagyon jó dolog, mert Önök azokat a
Szövetsége nemrég Sümegen tartotta 3 híreket és információkat tudják közvetíteni a településük vezetésének, amenapos XXIV. országos találkozóját.
A találkozó résztvevõi programjuk lyeket nem egy hivatalnok szemével látnak, hanem a városért, a faluért aggódók
során kirándulást tettek Tapolcán is.
A vendégeket Ács János polgármester szemével. Nagy tisztelettel vagyok az
a Városi Mûvelõdési Központban fogad- Önök munkája iránt - mondta.
/Írásunk a 2. oldalon A Balatonta.
- Az Önök munkája nagyon fontos és felvidék összeköti a... címmel./

II. Balaton Filmfesztivál

Megemlékezõ tisztelgés

- Nagy lépés és ritka öröm számunkra, hogy idén nyáron immár második alkalommal kerül megrendezésre városunkban a Balaton Filmfesztivál.
Nagy öröm, mert azt jelenti, hogy e jelentõs eseménysorozat - úgy tûnik - végleges
helyet talált nálunk, gazdagítja nemcsak városunk, de a Káli-medence, valamint
szélesebb értelemben a Balaton-part valódi kulturális kínálatát.
A fenti szavakkal Ács János polgármester ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe a
július 21-tõl tíz napon át tartó filmfesztivált, amely elsõsorban magyar filmek bemutatását tûzte ki céljául. /Írásunk a 7. oldalon Mûvek és alkotók címmel./

A Magyar Olimpiai Akadémia által
szervezett csopaki tábor résztvevõi a
közelmúltban látogatást tettek Tapolcán.

Merjünk álmodni és örülni!

Fotó: N. Horváth
Fotó: N. Horváth

Fotó: PT

Várnai Sándorné védõnõ a Tapolca
Egészségügyért kitüntetést Ács
János polgármestertõl vette át

Nyisztor Ilona pedagógus és kis tanítványai csángóföld üzenetét dallal, tánccal és mesével varázsolták a színpadra
A jótékonysági esten Böjte Csaba,
A Városi Mûvelõdési Központ adott
otthont annak a Csángó-estnek, ame- dévai ferences szerzetes, a Béke királynõlyet a Moldvai Csángómagyar Iskola je elnevezésû iskolaközpont megálmodóKözpont létrehozásának támogatásá- ja már ismerõsként, jó barátként köszönra, valamint a Keszthelyen nyaraló tötte a tapolcaiakat.
/Riportunk a 4. oldalon Nagyon
csángó gyerekek megsegítésére renboldog vagyok... címmel./
dezett a város július 4-én.

A fiatalok elsõ útja a régi temetõbe,
Csermák József kalapácsvetõ olimpiai bajnok síremlékéhez vezetett
A küldöttséget Horváthné Szalay
Gyöngyi és dr. Nádori László fogadta.
A kirándulás során a táborozók megtekintették a Városi Rendezvénycsarnokban
található Csermák-kiállítást, majd dr.
Nádori László elõadásán keresztül a helsinki olimpia elõkészületeirõl, az akkori
magyar sport színvonaláról kaptak képet.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Korszerû technikával a lakosság szolgálatában

Dr. Lampert Mónika belügyminiszter
Budapesten, a Hõsök terén adta át azt a
korszerû Mercedes típusú gépjármûfecskendõt, amelyet a tapolcai önkormányzat az önkéntes köztestületi tûzoltósággal közösen benyújtott pályázaton
nyert.
Az átadási ünnepségen a tapolcai
küldöttség tagjaként részt vett Horváthné
Szalay Gyöngyi alpolgármester, valamint
Sárközy János, a köztestületi tûzoltóság
elnökhelyettese is. A város 18 millió forintos önrésszel járult hozzá a világszínvonalú, százmillió forint értékû, középkategóriás jármû beszerzéséhez.
Az ünnepélyes tapolcai átadásra a
Szentháromság-szobor elõtti téren került

sor.
Dr. Zöld János, a Veszprém megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
az ünnepségen példaértékûnek nevezte az
összefogást. - Magyarországon összesen 3
önkéntes tûzoltóságnak van ilyen gépjármûve, és nagy örömömre szolgál, hogy az
egyik Tapolcán van - mondta -. Ehhez
azonban arra volt szükség, hogy a város
Képviselõ-testülete - a környezõ településekkel együttmûködve - felismerte, hogy
hatékonyan és jól dolgozni csak ilyen technikával lehet, és maximálisan támogatták
az ügyet.
Ács János polgármester is örömének
hangot adva köszönte meg a tûzoltók
áldozatos munkáját, és a közremûködés
elismeréseként dr. Zöld Jánosnak, valamint
Parapatics Tamás önkormányzati fõelõadónak is emléklapot adott át. - A mai nap
nemcsak a tapolcai tûzoltóknak nagy öröm,
de Zabola testvérváros lakosságának is hangsúlyozta. - Az eddig használt, IFA típusú, jó állapotban lévõ tûzoltóautót a

Elkészült szennyvízcsatornák
Tapolca város Önkormányzata értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy a város kertvárosi részében az alábbiakban felsorolt
utcákban a szennyvízcsatorna elkészült:
- Semmelweis u., Munkácsy M u., Glázer
S.u., Darányi I u.,Bartók B u., Ley J. u.,
Ady E. u., Úttörõ u., Víztorony u., Pacsirta
u., Béke u., Batthyány u., Lehel u., Sümegi
u., Erkel u., ( a Semmelweis és a Bartók B.
u. közötti szakasz).
Kérjük, hogy a házi bekötések rendezéséhez keressék fel a DRV Rt. helyi
üzemét (Tapolca, Dózsa Gy. u.. 30. Tel.:
87/510-273). A DRV Rt. által átadott
nyomtatványt a Tapolcai Szennyvízberuházó Víziközmû Társulatnál (Tapolca,

Kossuth u. 2.) a hozzájárulás kifizetésérõle
igazoltatni kell.
A leigazolt nyomtatványt vissza kell juttatni a DRV Rt. részére a házi bekötések
átvétele, szolgáltatói szerzõdéskötés céljából.
A DRV Rt. helyszínen ellenõrzi az új
csatornára való rákötés módját, a meglévõ
gyûjtõaknáról történõ lekötést, leolvassák a
vízmérõ óra állását, és a helyszínen átadja a
szolgáltatói szerzõdést, melyet ezen alkalommal kell aláírni a tulajdonosok részérõl.
A közmûüzemeltetõ helyszíni ellenõrzésének idõpontjáról kérjük, tájékozódjanak a DRV Rt-nél.

Forgalmirend-változás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2005. június 21-tõl egyirányú forgalmi
rend lépett érvénybe a Hunyadi János és
a Jókai Mór utcákban.
A Hunyadi János utca forgalma a Szent
László utca felõl haladhat a Petõfi Sándor
utcából, a Jókai Mór utca forgalma pedig a
Petõfi S. utca felõl a Szent László utca
irányába.
Az utcában egyúttal kialakításra kerül-

tek az utca forgalmát nem akadályozó
parkolóhelyek is, melyek nem tartoznak a
fizetõ parkolóhelyek közé.
2005. június 30-tól az Iskola utcából a
Kossuth L. utca felé, baloldali irányban is
ki lehet kanyarodni.
A balesetveszély elkerülése érdekében
az érintett útszakaszokon fokozott
óvatosságra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság
figyelmét.

város odaajándékozta a zabolai tûzoltóknak.
Az ünnepélyes átadás után a tizenöt tonnás, hatszemélyes gépjármûfecskendõvel
ismerkedtek a jelenlévõk.
Sárközy Roland parancsnok még nem
vezette, de Budapestrõl Tapolcáig a pilótafülkében ülve tanulmányozta a vészhelyzet elhárításához minden technikával
felszerelt tûzoltóautót, amely négyezer liter
víz szállítására alkalmas és teljes terhelés
mellett 115 km/óra sebességgel is képes
haladni.
Sárközy János elnökhelyettes a kétévi
elõkészítõ munkáról szólva elmondta,
hogy megnyugvás is ez a nap. - Sokkal
nagyobb az öröm, mint amit el tudunk
mondani. Arra a kérdésre, hogy mit érzett
akkor, amikor a fia vette át az autót, így
felelt. - Természetesen örültem neki, de
megmondom õszintén, nálunk, az egyesületben olyan családias a légkör, hogy ha
bármelyik gyerek vette volna át, akkor is a
fiamként lennék rá büszke.
NHE

Pályázat
Tapolca Város Önkormányzata pályázatot hirdet: I. A Tapolca belterület
1954/4. hrsz-ú (1147 m2) ipari terület
megnevezésû ingatlanának értékesítésére.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Mûszaki Irodája ad ( 87/511-154),
ahol a vételi ajánlatok 2005. augusztus
15.-én 12.00 óráig leadhatók.

A köztisztaságért
A városi hulladékkezelõ telep nyitvatartási idejének széleskörû közzétételével
kívánjuk segíteni környezetünk tisztaságának megóvását.
Nyitvatartási idõ: Hétfõ - Péntek
7.00 - 18.00 Szombat 8.00 - 12.00.
Vasárnap ZÁRVA. A telep nyitvatartási
ideje alatt magánszemélyek az ingatlanon
keletkezett települési szilárd hulladékot évi
1 m3, illetve 500 kg mennyiségig saját
gépjármûvel a telep bejáratánál lévõ 2 db
konténerbe
kiszállíthatják,
és
ott
DÍJMENTESEN elhelyezhetik.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy közös
összefogással teremtsünk tisztább, kulturáltabb környezetet.

A Balaton-felvidék összeköti az itt lévõ településeket
A Város- és Faluvédõk Országos Szövetsége Sümegen tartotta a XXIV. országos
találkozóját. A találkozó résztvevõit a
Várcsárdában megtartott ünnepségen
Ráday Mihály elnök köszöntötte, majd
díjakat adott át mindazoknak, akik az
épített és természeti környezet védelmében kiemelkedõ munkát végeztek.
Papp Zoltán Tamás, Sümeg és Tapolca
fõépítésze az épített környezet megóvásáért és megismertetéséért Podmaniczkydíjat vehetett át ezen a találkozón.
A szövetség tagjainak programjában egy
tapolcai kirándulás is szerepelt.
A vendégeket Ács János polgármester
fogadta. Köszöntõjében szólt a Balatonfelvidéken lévõ települések közös fela-

datairól is. - Minden településnek megvan
a sajátos, egyéni arculata. Mindegyikõnknek más és más az elképzelése
arról. hogy miként ápoljuk a hagyományokat, miként építsük a jövõt. De
van közös vonásunk is. Az, hogy itt élünk,
ezen a gyönyörû Balaton-felvidéki tájon,
ebben a hegyek koszorúzta völgyben.
Azért is fontos, hogy megtaláljuk az
összhangot, hogy egymásban a segítõkész
települést lássuk, mert a természeti és
épített értékek az itt lévõ településeknek
fontos turisztikai bevételi forrást is jelentenek, segítik a polgárok jövõbeni boldogulását. A partnerkapcsolatra Tapolca
maximálisan fogadókész - hangsúlyozta a
polgármester.

Majd az elmúlt 7 év értékteremtõ és értékmentõ tapolcai idõszakáról, a rendelkezésre álló forrásokról és a tervekrõl is
beszélt. A települések önrendelkezési
jogairól szólva leszögezte: - Akkor építjük
az igazi demokráciát, ha a 65 lelkes Kékkút
kistelepülésnek olyan jogai lesznek, mint a
2.100.000 lakosú Budapestnek. Egyforma
jogok kellenek az élethez mindenütt. A
Nemzeti Park szerepvállalása egy kicsit
szigorítja az itteni életet. Védeni kell a természetet, de fontos lenne, hogy a Park
elsõsorban az emberrõl szóljon.
Végezetül azt kérte a polgármester a
vendégektõl, hogy vigyék hírét a Hild-díjas
városban látottaknak, tapasztaltaknak.
NHE

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:
Benczik Zsolt
510-126
Pénzügyi irodavezetõ:
Schönherrné Pokó Ildikó
511-161
Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil
511-159
Vagyongazdálkodási és Mûszaki irodavezetõ: Hársfalvi József
511-154
Építéshatósági csoportvezetõ:
Ihász József
511-155
Általános Igazgatási irodavezetõ:
Décseyné Raposa Mária
511-153
Hatósági csoportvezetõ:
Szakács Judit
511-151
Okmányirodai csoportvezetõ:
Ughy Jenõné
511-150
Anyakönyvvezetõ:
511-152
Gyámhivatal vezetõ:
Mátyás Endréné
511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési
irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna
511-157
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Szikszai János
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 1314-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ
8300
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: Szerda: 7.30-9.00, 13.3015.30
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

KRÓNIKA

Akik a beteg fölé a szívükkel hajolnak
A tapolcai Semmelweis Nap szakmai
konferenciával kezdõdött a Városi Mûvelõdési Központban.
Az ünnepségen résztvevõket Ács János
polgármester köszöntötte. - Külön öröm
számomra, hogy ebben az évben elõször
nemcsak Tapolca, de a kistérség is összefogva, együtt ünnepli azokat az embereket,
akik ezt a nem könnyû, de szép szolgálatot
vállalták.
Szencz Lajosné, a Tapolca Többcélú
Kistérségi Társulás elnöke is megosztotta a
hallgatósággal az üneppel kapcsolatos gondolatait, méltatva a névadó érdemeit.
Dr. Bujdosó László országos tiszti fõorvos a tapolcai egészségügyi helyzetet példaértékûnek nevezve arról szólt, hogy el
kell jönnie annak az idõnek, amikor a társadalom értékként, értékteremtõként kezeli
az egészségügyet és az egészségügy
kovács jánosait, nemcsak egy napon, egy
kézfogással ünnepli majd. - Az egészségügy igenis termelõágazat, igenis értékteremtõ ágazat, és óvni kell. A helyzet
javítása alapvetõen nem a szándékon,
hanem a lehetõségeken múlik - hangsúlyozta.
Horváthné Németh Edit ünnepi beszédében Semmelweis Ignácot idézte: - Ha az
embert szolgálod, nemes célt szolgálsz. Ezt teszik az egészségügyben dolgozók is.

Csángóföld üzenete
- Nem szeretem, ha az emberek
keseregnek, elõre kell nézni - mondta
Böjte Csaba ferences szerzetes a csángó
iskolaközpont létrehozásának támogatására rendezett jótékonysági esten.
- Ha két könyvtárt rendeznénk be, és az
egyikbe a múltat - Mohács-Trianon - '56 helyeznénk el, a másikba pedig a jövõt,
hamar kiderülne, hogy mennyivel
vékonyabb kötetekbõl áll a második.
Merjünk összefogva együtt álmodni, jövõt
akarni.
Nyisztor Ilona pedagógusnak és 10 tagú
kis csapatának a mûsora nyomán a távoli
táj elevenedett meg. A magyarul beszélõ,
de írni és olvasni csak most tanuló csángó
gyerekek szájából különleges zamatot
kapott a szó. Nagy sikert aratott a mesemondó, de vastaps jutalmazta az énekeseket és a táncosokat is.
Látszott a gyerekeken, hogy örömmel
és önfeledten adják át magukat ezeknek a
közösségi élményeknek. A tanárnõ kedvesen bíztató szava bátorrá tette õket. Sok
mindent megtudtunk tõlük. Szó esett a
"visszakapott" magyar névrõl, a tanulásról, a játékról és az otthoni életrõl is.
A projektoron kivetített képeken nemcsak arcok és helyszínek villantak fel, de a
közönség megismerkedhetett az iskolaközpont tervrajzával is.
A mûsort követõen Ács János polgármester - méltatva Böjte Csaba áldozatos tevékenységét - arról szólt, hogy
nem volt neki elég Déva, fele Erdély,
Székely-föld, még továbbmegy, és a legelesettebbeken, a csángómagyar gyerekeken is próbál segíteni. Végezetül iskolaközpont létrehozásához a város nevében
500.000 Ft-ot ajánlott fel.
A felajánláshoz - szintén fél millió
forinttal - az Életértékek Alapítvány is
csatlakozott.

Olyan területen tevékenykednek, ahol
egyszerû az értékrend, ahol csak az élet
számít. Ez az ünnep azoké, akik a beteg
fölé a szívükkel hajolnak, akik gyakran állnak a sajtó kereszttüzébe, akiknek a legnagyobb kincsük a szaktudáson túl a
mosolyuk, amelyet nem lehet megvenni,
csak önként odaadni.
Végezetül egy 73 évvel ezelõtt megje-

lent Tapolczai Lapok kórházról szóló írásának üzenetét tolmácsolva mondott
köszönetet a felelõsségteljes, önfeláldozó
munkát végzõ egészségügyi dolgozóknak
az ünnepi elõadó.
A program további részében Ács János
polgármester a Tapolcáról nyugdíjba vonuló egészségügyi dolgozókat búcsúztatta.
A kórházból vonultak nyugdíjba: dr.

Fotó: PT

A tapolca-diszeli kitüntetettek: Bakos Györgyné, dr. Piedlné Horváth Katalin és dr.
Piedl Endre

Ézsely Ferenc; dr. Fülöp László; dr.
Gyarmati György; dr. Hegedüs Mihály; dr.
Lódner Nándor; dr. Mészáros István; dr.
Mórocz József; dr. Németh Erzsébet; dr.
Sáry Gyula; dr. Stenszky Gyula; dr. Török
Bálint; Csaba
Istvánné; Golobár
Lászlóné; Illés Attilláné; Jenet Lászlóné;
Kapronczai Istvánné; Krédics Istvánné;
Kutasi Iván; Major Károly; Németh
Jenõné; Szalay Vilma; Tibol Miklósné;
Tomasek Mihályné; Vöröskõi Árpádné;
Zentai Gáborné.
A Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézet nyugdíjasai: dr. Bölcsházy András;
Dr. Bölcsházyné dr. Antus Sarolta; dr.
Vörös Erzsébet; Godóné Kisteleki Teréz;
Horváth Jánosné; Kiss Tivadarné; Németh
Ottóné; Ságvári Gáborné; Simon Istvánné.
Ezt követõen az ünnepségen jelen lévõ
környékbeli polgármesterek adtak át jutalmakat, elismeréseket településeik egészségügyi dolgozóinak.
Tapolcai Egészségügyért és Szociális
Ellátásért kitüntetést adományozott a
város a tapolca-diszeli egészségügyi körzet
kollektívájának, valamint Várnai Sándorné
iskolavédõnõnek.
Az ünnepség záróakkordjaként Érdi
Tamás zongorajátékában gyönyörködhettek az ünnepeltek.
NHE

Egy reneszánsz ember a XXI. században
Akik elõször találkoznak Papp Zoltánnal,
Tapolca város fõépítészével sokkal inkább
gondolnák, hogy egy sokszínû mûvésszel
van dolguk, mintsem mérnökemberrel.
Megjelenése is erre predesztínálja Õt. Így
óhatatlanul az elsõ újságírói kérdés is arra
vonatkozik, hogy mûvészet-e az építészet,
és ha igen, mennyire mûvész az építész. A
Podmaniczky-díjas építész így válaszolt.
- Jó kérdés, sokszor foglalkoztam már vele,
és éppen olyan ügyek kapcsán, amikor valaki "verte a mellét", és azt mondta, hogy Õ
"építõmûvész". Ilyenkor mindig azt szoktam
mondani, amit kedves tanárom, a többszörös
Ybl-díjas Gulyás Zoltán. - Józan paraszti
ésszel kell foglalkozni ezzel a szakmával, és
majd a közönség és az utókor eldönti, hogy
mûvész voltál-e. Ebben a szakmában három
értékkategória van: a funkcionális, a tartósságérték és a harmadik, ami a mûvészet felé
vezet.
- Reményei szerint melyek azok az Ön által
tervezett épületek, amelyeket az utókor majd
a harmadik kategóriába fog sorolni?
- Reményeim szerint a budapesti szemétégetõ erõmûvet, amelyért Ybl-díjat kaptam, a
tapolcai kórház épületegyüttesét, amely
áttörés volt, mert azt tartottam fontosnak,
hogy az esztétika maga is gyógyít. Bízom
benne, hogy a kórházra úgy néz majd az
utókor, hogy ez egy kedves, emberközpontú
épület, amely részt vett az emberek gyógyításában, és ugyanakkor talán az elvemet is
megjeleníti, hogy nem másodlagos ember a
beteg ember. Kedves visszajelzést kaptam,
amikor a radiológia épület átadása volt.
Odajött hozzám egy idõs hölgy, és
megköszönte, hogy ilyen épületet terveztem,
mert mint mondta, már 80 éves, de ilyen szép
helyen még nem lakott. Fontosnak tartom a
Penny Markett épületét is. A multik istállószerû áruházai mellett ez is emberléptékû.
Nem véletlenül mondják róla a tulajdonosok,

hogy a legszebb kelet-európai Penny
Markett. Kedves épületem az, ahol most
vagyunk, a Városháza. Egy régi szálloda
képezi a fõ tömeget, és két modernkori,
kevésbé sikerült épület csatlakozik hozzá. A
felújítás során ezeket rokon elemekkel sikerült egységbe fûzni, harmóniát teremteni,
egyszerû, nem pénzes eszközöket találni
hozzá. Nagy örömöm a Fõ tér együttese, a
bontás nélküli átalakítás, a tapolcai tópart,
ahol nemcsak a vizet sikerült megmenteni, de
a mediterrán hangulatot is megõrizni. Persze
ezeken kívül rengeteg olyan kisebb-nagyobb
épület is van, ami tetszik, ami a szívemhez
nõtt. A köveskáli Kõvirág-panzióval az
organikus építészet nagyjai - Csete György és
Makovecz Imre - befogadtak a "csapatba",
nemcsak, mint tanítványt, de kollégát is. Az
egyik legkedvesebb munkám a sümegi
Várcsárda és Múzeum. Nagyon jó érzés volt,
hogy 2004-ben, az Országos Fõépítészi
Konferencián, mint Sümeg fõépítésze és a
rendezvény szervezõje a Várcsárdában kalauzolhattam Kárpát-medence 200 fõépítészét,
és közülük az egyik kedvesen megjegyezte:
“ugye, milyen jó nemcsak fõépítésznek, de
építésznek is lenni.”
- Köztudott, hogy egy másik mûvészeti ágnak,
az irodalomnak is elkötelezettje. Miért
építész lett mégis?
- Az a helyzet, hogy az irodalmi
elkötelezettségemet otthonról hoztam. Több
generációs pedagóguscsalád gyermeke vagyok. Nyelvész szüleim a magyar nyelv,
szeretetét és a szép beszédet is megkövetelték otthon. Nagyon örülök ennek, mert fontos, hogy az építész ne csak a ceruzával, de a
gondolati eszközével is tudjon élni. Nagy
ideálom volt a reneszánsz. Jó ideig zongoráztam, festettem, sõt ezt még ma is megteszem,
ha van egy kis idõm. Az irodalom pedig
mindig is olyan volt nekem, mint egyfajta
menedék. Feltöltõdöm tõle. Nagyon sok ver-
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set tudok, és néha társaságban az aktuális
vicc helyett én az aktuális verset mondom el.
- Csak a kérdésem felére kaptam meg a
választ. Miért lett építész? Ha az irodalom
menedék, akkor az építészet a kitárulkozás?
- Az az igazság, hogy az építészetben az vonzott, hogy az olyan világ, ahol nagy a
felelõsség, ahol az ember olyan alkotó, aki
másoknak adja meg azt a mozgásteret, ahol
élni tudnak. Ha sikerül egy olyan keretet tervezni, ami emocionálisan is megfogja az
embereket, akkor tulajdonképpen elértem
azt, amit akartam. Mert az a kitárulkozás,
amire utalt, azt jelenti, hogy szeretném
magam megmutatni, hogy “látva lássanak” és ezért talán egy kicsit szeressenek is. A
kérdés második felére válaszolva, már kiskoromban sokat rajzoltam; házakat, benne
embereket. Késõbb pedig arra lettem kíváncsi, hogy miként lehetne a mûvészetet; az irodalmat, a zenét és festészetet harmóniában
illeszteni mindezzel. Ezt felvetettem édesapámnak, és õ azt mondta, hogy jó, ne legyél
mérnök, hanem legyél építész. Így vállaltam
fel ezt a nagyon humán, abszolút emberi
pályát. Nagyon hálás vagyok neki ma is.
Mert a hivatásom a hobbim is. Az a fajta
szerencsés ember vagyok, aki meg tud élni
abból, amit szeret. Egy olyan teljesség-pillanatot ad egy-egy épület átadása, mint
amikor egy mûvészi alkotás megszületik.
- Van olyan a családban, aki folytatni akarja
ezt a pályát?
- A lányom nagyon tehetséges, vizuális
alkotó ember. Örökölte tõlem a reneszánsz
alapállást, mert rajzol, zongorázik, manökenkedik, nyelveket tud. Õ nagyon szeretett
volna építész lenni, de féltettem egy kicsit a
pályától. De nem mondott le végképp róla.
Éppen ezért brit építészetet tanul angolul az
egyetemen, és az a vágya, hogy valahol,
valamilyen szinten munkatársam legyen az
építészetben.
N. Horváth Erzsébet
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A tervek között egy Gondozóház létrehozása is szerepel
Nem könnyû manapság munkahelyet
szerezni. Különösen annak nehéz, aki a
fogyatékossága miatt hátrányos helyzetbõl indul.
Tapolca városa arra is példát adott, hogy
miként lehet és kell felkarolni a sérült embereket. A volt középiskolai kollégium épületében kialakított munkahelyen a Sanyi
Kft. megváltozott munkaképességû embereket foglalkozat. Horváthné Somogyi
Ildikó, az ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú
Egyesületének elnöke az ott folyó munkáról nyilatkozott lapunknak.
- Azzal, hogy Ács János polgármester úr
és Parapatics Tamás úgy állt hozzá ehhez a
kérdéshez, hogy helyiséget, lehetõséget és
szakembert biztosított jelenleg 60 embernek tudunk munkalehetõséget adni. Amikor
átadtuk az új részleget, akkor 45-50 új helyet ígértünk, és alig telt el egy hónap, sikerült növelni a létszámot.
- Kiket foglalkoztatnak?
- Megváltozott munkaképességû embereket. 45-50 % közülük fogyatékos: látás-,
hallás-, mozgás-, vagy értelmi fogyatékos.

- Milyen munkát végeznek az itt dolgozók?
- A Toplán Kft részére készítenek
autóalkatrészhez szükséges eszközöket,
illetve a tápkocka gyártásba dolgoznak be.
Szerencsére van ülõ- és állómunka. Van
olyan dolgozónk, aki a gépeket tudja kezelni, míg másoknak csak a kézügyességére
van szükség. Egy autista kislány például
csak vág. Az a jó, hogy minden területet ki
tudunk használni.
- Hány éves kortól vállalhatnak itt munkát?
- 18 éves kortól, de van egy 56 éves dolgozónk is.
- Igény lenne több munkahelyre is?
- Igen. Tapolca és vonzáskörzetében
jóval száz fölött lenne azoknak a száma,
akik szeretnének itt dolgozni.
- Lesz lehetõség a bõvítésre?
- Igen. A Toplán Kft nagyon elégedett a
munkával, és újabb feladatok elvégeztetését tervezi. A terveink között szerepel egy
Gondozóház létrehozása is, ahol a súlyosabb eseteknek is tudnánk terápiás munkát
biztosítani.
NHE

Tapolcai Ünnepi Napok 2005

Programok:
Augusztus 17. (szerda) Fõ tér
19 óra Az ünnepi napokat megnyitja
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ
19.30 óra Tápiógyörgyi Ifjúsági
Fúvószenekar mûsora
Augusztus
18.
(csütörtök)
Víziszinpad
19 óra Cigány nemzetiségi mûsor
Augusztus 19. (péntek) Fõ tér
18 óra Német nemzetiségi mûsor; 20

óra Utcabál a Fantasy Együttessel,
Sztárvendég: Csepregi Éva
Augusztus 20. (szombat)
8 óra Zenés ébresztõ a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekarral.
Hõsök tere: 10 óra Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással ,
díszsortûzzel. Az ünnepség résztvevõi
felkísérik a Szent Korona másolatát a
Római Katolikus Templomba
Szent István-szobor: 11.30 óra Kenyérszentelés;
Víziszinpad: 20 óra A Tapolcai
Musical Színpad és a Kinizsi
Táncegyüttes ünnepi mûsora.
Ünnepi köszöntõt mond: Császár
László alpolgármester
Zenés tûzijáték
Augusztus
21.
(vasárnap)
Köztársaság tér
10 óra VII. Tapolcai Pörköltfõzõ
Verseny és Népmûvészeti Vásár; 11
órától zenés programok 15 óra A
"Virágos Városért" pályázat eredményhirdetése
Víziszinpad: 20 óra Népszerû Beatlesslágerek

Nagyon boldog vagyok, hogy Isten ezt a feladatot adta nekem

Az újság hasábjain már többször hírt
adtunk Böjte Csaba ferences szerzetesrõl,
aki Erdélyben arra kötelezte el magát,
hogy olyan otthonokat alakít ki, amelyekben a nehéz sorsú, árva és az utcán kolduló gyerekeknek szeretetbõl és törõdés-

bõl megteremti a vágyott világot. Eddig
kilenc otthont alapított. Most Moldvába,
a csángómagyarokhoz indult, hogy a
tizediket ott építse meg. Olyan küldetéses
ember Õ, aki miközben elmondja nagy
álmát, bennünket is arra késztet és bíztat,
hogy merjünk álmodni, örülni és szeretni.
- Egy össz-kárpát-medencei gyermekvédelmi hálózatot álmodtam, hogy ne legyen
egyetlen gyerek sem, aki elkallódik. Isten a
maga ajándékait gyermekbõrbe szokta csomagolni. Olyan jó lenne, ha mi, magyarok
ezeket a kis ajándékokat mind kibontanánk,
és elõhoznánk belõlük a szép dolgokat.
Vannak olyan gyerekek, akik verset írnának,
szobrot faragnának, míg mások a tudománynyal foglalkoznának. De ha mi, felnõttek
nem fogadjuk õket szeretettel, ha nem
adunk nekik hitet, reményt, akkor nem
merik elmondani, amit Isten általuk üzent.
- Hogyan született meg a Moldvai Csángó
Iskola Központ gondolata?
- Engem nagyon meghatott, amikor ott jártam, és láttam azt az életerõt, lendületet és

azt a bátorságot, amellyel ott élnek. Nagyon
egyszerû körülmények között, de vidáman,
jókedvûen. Moldvában - hála Istennek - van
gyerek. Az egyik csángó településen, amelynek 3.400 a lakosa, 4 párhuzamos 5. osztály
van, de mégis nagyon kevés fejezi be a nyolcadik osztályt, és még ennél is sokkal
kevesebb azoknak a száma, akik továbbtanulnak. Õket is szeretnénk segíteni az iskolaközpont létrehozásával.
- Az iskolaközpontnak a Béke királynõje lesz
a neve.
- A moldvai csángókat és az erdélyi magyarokat a csíksomlyói Szûz Mária évszázadok óta összeköti. Az utóbbi évtizedekben
talán ez volt az egyetlen élõ kapcsolat, mert
minden hidat, szálat elvágtak a hatóságok.
Úgy gondolom, ha a Szûzanyának szenteljük az iskolaközpontot és a Béke királynõje nevet adjuk neki, az egy jelképes
üzenet is a románok felé, hogy nem háborúzni akarunk, nem ellenséges szándékkal
közeledünk, hanem békével.
- Milyennek álmodta meg az iskolaközpon-

tot?
- Hát, olyan kicsinek, amely aztán szép
nagyra nõ. Erre az intézményre azért is
szükség van, mert a 60 csángó falunak nincs
egy városa sem. Jó lenne, ha mellé egy
kisváros is fejlõdne. Jó lenne, ha az
intézménynek önálló élete lenne, s talán
majd egyszer én is csodálkozni fogok másokkal együtt -, hogy mivé fejlõdte ki
magát. Ez lesz a 10. központunk. A Szent
Ferenc Alapítványnak 9 mûködõ otthona
van már. Több mint 500 gyerek fejezte most
be a tanévet.
- Az Ön útja küldetéses út. Mennyire nehéz a
feladat?
- Nem nehéz, mert azt csinálom, amit
szeretek. Nem érzem azt, hogy ez munka, ez
kötelesség. Ilyen nagyszerû emberek között,
mint amilyenek a tapolcaiak is, ne lenne
öröm itt lenni? Nagyon boldog vagyok,
hogy Isten ezt a feladatot adta nekem, hogy
azt a sok gyereket rám bízta. A feladatnak
nem a terhét, hanem az örömét érzem.
N. Horváth Erzsébet

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése
Mi a véleménye a Tapolcai Nyár
rendezvényeirõl?
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Németh Árpád

Németh Gyöngyi

Havasi Gábor

- Az alapötlet jó, azonban mérlegelni kellett volna a környéken
élõk szempontjait is, a mediterrán környezetbe nem illik ez a
hangerõ. A távoli színpad azt
eredményezte, hogy az elõadó és
közönség közötti kontaktus
annyira minimális, hogy több
mûvész szóvá is tette mindezt.

- Örömmel tölt el, hogy e rendezvény lehetõséget biztosít arra,
hogy ismert elõadókat és feltörekvõ
tehetségeket láthatunk, hallhatunk
minden nyáron. A program színvonalát pedig ékesen bizonyítja az a
tény, hogy nem egy hírességet
visszatérõ vendégként köszönthet a
Tópartra látogató polgár.

- Értékelendõ a már tradicionális
program, hiszen évek óta nem volt
olyan kulturális rendezvényráadásul szabadtéri-, amely ilyen
komoly érdeklõdésre tarthatna
számot. Lehetõséget kaptak(nak)
amatõr társulatok is, hogy a helyi
közönségnek bemutassák mûsorukat. Ez feltétlenül pozitív.
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Már több százezer ember elõtt énekeltem, de így még nem izgultam soha
Tóth Gabival a sztárságról, a felnõtté válásról és az értékek rendjérõl
Július 24-én este a tapolcai énekeseké
volt a Malomtóban felállított víziszínpad.
Az est fénypontja kétségkívül a
Megasztár legszebb nõi hangjának, Tóth
Gabinak a fellépése volt. A vadóc rockerlány ingyen fellépéssel mondott köszönetet
a városnak a támogatásért, a sok-sok
szavazatért. Nem jött "üres kézzel".
Meglepetés vendégként magával hozta
nõvérét, Verát is. A fellépés után a
lányokkal és az édesanyjukkal is beszélgettem.
- Gabi, fáradt vagy?
- Hát, egy kicsit igen. Az elmúlt napjaim
nagyon húzósak voltak. Minden hétvégén
turnéállomások vannak a Megasztárral és
reggeltõl estig forgatnak. Hajnali háromkor
még azt forgatták, hogy hogyan teszem le a
párnára a fejemet, azaz már valóságshowszerû lett a mûsor. Három órát aludtunk,
majd hatkor ébresztettek bennünket
kamerával.
- Milyen érzés sztárnak lenni?
- Nem érzem magam annak. Az igaz, hogy
benne vagyok a tévében, az újságokban,
megismertek az emberek, de nem lettem
sztár. A Madonna, Õ sztár.
- A sztárságot úgy értettem, hogy Téged
sztárolnak. Tudják Rólad, hogy miért vagy
szomorú vagy vidám, ki a szerelmed,
miként viselkedsz a koncertek alatt és, hogy
sikerült-e a Kresz-vizsgád.
- Jaj, az holnap lesz újra! Az elsõ nem sikerült. Nagyon keveset tudtam készülni rá
most is. Feszült is vagyok emiatt. Meglátjuk, mi lesz. Szorítsanak nekem!
- Azért sikerélményed is van a vizsgákat
illetõen.
- Igen. Felvételt nyertem az Operett
Színház Musical Stúdiójába. Sajnos, nem
tudom elvállalni, mert szeptembertõl
iskolába fogok járni Pesten. Érettségire

készülök, nyelvet szeretnék tanulni. Nem
akarok sokat bevállalni, inkább azokkal a
dolgokkal foglalkozom majd, amelyek a
legfontosabbak, csak azután próbálom ki
magam. Bízom benne, hogy ilyen lehetõség késõbb is kínálkozik majd.
- Jó dolog, hogy a szüleid minden pillanatban ott vannak Veled.
- Nagyon jó. Nélkülük nem tudnám végigcsinálni ezt. Õk, a testvérem és a Palcsó
Tomi azok, akikre számíthatok. Most senki
más nincs az életemben. Õk mindig velem
vannak. Az igazi barát az, aki nemcsak
akkor van velünk, ha nevetünk, ha sok
pénzünk van, és nem utazik arra, hogy
fizessünk helyette a kocsmában. Velünk
van, ha sírunk, ha magányosak vagyunk,
akkor is.
- Csalódott a hangod és a kijelentésed.
Milyen a kapcsolatod a Megasztárosokkal?
- Megmondom õszintén a tapolcaiaknak,
hogy én nagyon rosszban vagyok a csapattal. Elkezdõdtek a féltékenységek, az irigységek. Mindenki letámadott, hogy nehogy
elszálljak most magamtól. Meg sem fordult
ez a fejemben. Egy bizonyos emberi tartás
lett bennem, ami azt jelenti, hogy most már
nem hagyom magam. Megerõsödtem, és
azt - sajnos - félreértik.
- Milyen szerep jut Palcsó Tamásnak az
életedben?
- Az életem eddigi legnagyobb szerelme.
Még soha nem éreztem ennyire jól magam.
Annak ellenére, hogy még csak 17 éves
vagyok, már rengeteget szenvedtem "pasi
téren". Most megtaláltam azt az embert, aki
úgy fogad el, amilyen vagyok, olyannak
szeret, amilyen vagyok. Elfogadja a természetemet, a rigolyáimat és a legfontosabb, hogy bízik bennem és én is
benne. Szeretjük egymást, és ez a legfontosabb.
- Tûz és víz?

- Egyáltalán nem. Õ laza, nyugis, én pörgõs
vagyok. Õ kinyílt mellettem, én pedig
megkomolyodtam. Jobban kezelek bizonyos szituációkat. Ebbõl a szempontból is
jó Vele.
- Milyen érzés volt a szülõvárosodban fellépni?
- Csodálatos. Már több százezer ember
elõtt léptem fel, de így még soha nem
izgultam. Ez a szülõvárosom, ezt soha nem
felejtem el. Mindig vissza fogok térni ide,
mert itt vannak azok az emberek, akik elõtt
felnõttem, és most itt engem hallgattak.
- Ma este a húgom volt a sztár - veszi át a
szót nevetve Vera. - A közös fellépésünket
meglepetésnek szántuk. Számomra mindig
felüdülés itthon énekelni, bár most nem
láthattam a közönséget, de ezt másképp
nem is lehetett volna megoldani. Így volt
szép és jó. A tesóm maximálisat nyújtott,
olyan volt, mint egy kis díva, nem látszott
rajta az elmúlt hetek fáradtsága.
- Te viszont ragyogsz! Csupa derû vagy,
mosolyog még a szemed is! Mi történt
veled?
- Ennek oka van, de nem mondom el!
- Köztünk marad, "csak" a tapolcaiak
tudják meg a titkod.
- Jó, akkor itthon elmondom, csak a bulvársajtónak nem. Van egy "pasim". Nagyon
szerelmes vagyok. Németországban dolgozik, basszusgitáros. De többet nem mondok!
- Merre jársz mostanában? Hol lépsz fel?
- Az ország minden pontjára hívnak.
Nagyon boldog vagyok, hogy nem felejtettek el.
- Meddig maradsz most itthon?
- Csak egy-két napig, aztán egy baráti társasággal, szintén egy-két napot a Balatonon töltök, aztán újra kezdõdnek a fellépések.
- Kívánom, hogy ez a boldogság, derû
kísérõd maradjon!

Változások a kábeltelevíziós rendszerben
Örömmel tájékoztatjuk, hogy kiépítésre
került Tapolca város egyes területein a
meglévõ 300 MHz csillagpontos rendszer 860 MHz-re való átalakítása, amely
magas színvonalú technikai megoldásoknak köszönhetõen kiváló képminõséget, kiemelkedõ üzembiztonságot
nyújt és széleskörû, változatos mûsorkínálat kialakítását tesz lehetõvé a szélessávú Internet biztosítása mellett.
Jelenleg bekapcsolt területek: Május 1
u.: 8, 9; Ady E. u.: 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18,
22; Deák F. u. 13. 15. 17., ahol lehetõség
van a szupergyors szélessávú Internet szolgáltatás igénybevételére. Az átalakított
területeken üzletkötõink minden háztartást
személyesen felkeresnek, amennyiben
igénylik a bõvebb tájékoztatást, úgy kérdéseikkel kapcsolatosan készséggel állnak
rendelkezésükre.
A ZELKANet Internet kapcsolat során a
számítógéphez csatlakoztatott kábelmodem segítségével, a kábeltévé hálózatán
keresztül éri el a világhálót. A ZELKA Rt.
szakemberei otthonában beüzemelik az

Internet szolgáltatást, havi fix díj
ellenében folyamatosan szörfölhet akár
napi 24 órán keresztül telefonköltség
nélkül. A kábeltévén való internetezés
kiemelkedõen nagy sebessége mellett
további elõnye, hogy nincs szüksége telefonvonalra és internetezés közben családja
továbbra is zavartalanul nézheti a televíziót. A szélessávú technológiának köszönhetõen az analóg telefonvonalon elérhetõ
letöltési sebesség többszörösével juthat
egységnyi idõn belül lényegesen több
információhoz.
A jövõben szeretnénk újabb televízió
programcsomaggal bõvíteni a kábeltelevízió szolgáltatásunk kínálatát, mely
színvonalas mûsorokat tartalmaz. Célunk,
hogy programkínálatunkban minden elõfizetõnk megtalálja az érdeklõdési körének
legjobban megfelelõ csatornákat! Az
optikai hálózat átépítését folyamatosan
végezzük, hogy mielõbb mindenki
számára elérhetõvé váljanak új szolgáltatásaink.
A kábeltelevízió és az Internet szolgál-

RENDÕRSÉGI HÍREK
- A Tapolca-Sümeg közötti útszakaszon 6
db közúti jelzõtáblát tulajdonítottak el
oszloppal együtt, melyeket kifûrészeltek.
- A Lidl áruház parkolójában nyitott állapotban parkoló Lada személygépkocsi ablakán

benyúlva eltulajdonítottak 1 db Samsonite
autóstáskát a benne lévõ iratokkal, igazolványokkal.
- A Kiránykuti utcában lévõ kertben 2 db 15
m hosszúságú fóliasátrat megrongáltak.

- Köszönöm. Én is nagyon szeretném, hogy
így legyen.
- Erika! Sikerült már egy kicsit kívülrõl,
nemcsak édesanyaként nézni magatokat, és
arra gondolni, hogy mekkora dolog
megérni azt, ami Veletek történt?
- Nekünk erre még nem volt idõnk. Egy
pörgés az életünk. Sokat vagyunk Pesten.
Gabi lemezszerzõdése is kialakulóban van,
ott kell, hogy legyünk. De segítünk
másképp is. Vezetem a háztartást, mosok,
vasalok rájuk. Budapesten belül is szállítjuk õket a párommal, így nem kell taxizniuk. Dolgoznak, keresnek, de nincs az a
pénz, ami, ha nem figyelnénk oda, ne fogyna el Budapesten.
- Ti is felköltöztök majd?
- Nem. Nekik is megvan a saját életük, a
szabadságukban sem akarjuk akadályozni
õket. Úgy, mint eddig, néhány napot fenn
leszünk, aztán hazajövünk.
- Mit szóltok a Palcsó Tomihoz?
- Nagyon meglepõdtünk. De nagyon
kedves, szimpatikus fiú, és jó hatással van a
Gabira. Nagyon örülünk, hogy így alakult.
- Gondolom, hogy megnyugvás a számodra
az is, hogy a Vera is párra lelt.
- Boldog vagyok, hogy Õ is megtalálta a
társát. Nem "fehér lovon érkezett", de egy
nagyon aranyos fiatalember. A Vera is nagyon boldog, és egy szülõnek ez a legfontosabb. Mert a siker az egy dolog, de ha
nincs mögötte lelki béke, akkor az mit sem
ér. Jó, hogy sikere van a fogyókúra terén is.
23 kilót fogyott, az további eredményre
sarkallja. Nõnek érzi magát, és úgy is kezelik. Lubickol a szerelemben. Mindkét lányomon látszik, hogy boldog. Büszkék vagyunk rájuk. A mi sikerünk az, ha
egyengetni tudjuk az útjukat azon a nehéz,
de szép pályán, amit választottak.
N. Horváth Erzsébet

Meghívó az emlékversenyre

tatások mellett a hálózatok korszerûsítésével a késõbbiekben egyes
hálózatainkon megteremtjük a kábelen
keresztül történõ telefonálás lehetõségét is,
mely jelentõs megtakarításokat jelenthet
Önnek a telefonálás területén.
Bízunk benne, hogy hamarosan Ön is
meggyõzõdik a ZelkaNet Internet adta
lehetõségek elõnyeirõl, és elõfizetõink
között köszönthetjük!
Érdeklõdni és jelentkezni lehet Tapolca
Ügyfélszolgálati Irodában, Kossuth L. u.
2., vagy a 87/413-449 telefonszámon,
illetve www.zelkanet.hu honlapunkon.
Jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánunk Önnek és kedves
családjának!
Üdvözlettel: DECIBEL BT.

A Dr. Papp Pál-Csermák József Nemzetközi Atlétikai Emlékverseny ünnepélyes megnyitójára július 30-án 9 órakor
az Alsó-Tóparton kerül sor.
Ünnepi beszédet mond: Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ.
A verseny 10 órától a Városi Sporttelepen (Tapolca, Sümegi u. 40.) tekinthetõ meg.

Házasságot
kötöttek:
Lamberger Péter és Balogh Márta
Mayer Gyõzõ és Tóth Edina
Süle Zoltán és Töreky Krisztina
Gratulálunk!

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Csipszer Richárd Miklós és Polánszki Krisztina
Csizmadia János és Molnár Eszter
Dóczi Péter és Városi Lívia
Domján Tamás és Nagy Eszter
Feke Tibor és Kovács Andrea
Györkös Tamás és Réz Zsuzsanna
Pimper Gábor és Németh Katalin
Székely Ferenc és Szalma Lilian Mariann
Szennyai Szabolcs és Szalma Anikó Ildikó

Új Tapolcai Újság

gyermeke: Laura
gyermeke: János
gyermeke: Bálint
gyermeke: Sebestyén
gyermeke: Márk
gyermeke: Barnabás
gyermeke: Kristóf
gyermeke: Kíra
gyermeke: Kinga
Gratulálunk!
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A szeretet és összefogás hete
Így jellemezte Kiss Katalin, az
Életértékek Alapítvány elnöke azt a
hetet, amelyen tíz - Kárpátaljáról,
Dercenbõl érkezett - gyereket vendégül
láttak, nyaraltattak.
- Nagyon sok jó ember van ebben a városban - mondta -. Annyi felajánlás gyûlt
össze, hogy akár 3 hétig is itt maradhattak
volna a gyerekek. Az Alapítvány 1 évig
készült a fogadásukra; elõadásokat,
bálokat szerveztünk, de valójában a lelki
felkészülés volt a legfontosabb, az, hogy
miként tudunk ennyiféle gyereket úgy
vendégül látni, hogy életre szóló
élményük maradjon. Személy szerint
nekem az volt a legcsodálatosabb, hogy az
alapítvány tagjai még jobban összekovácsolódtak ebben a szép feladatban, sokszor fél szavakból is értettük egymást.
Kollárné Szollár Zsuzsa kérés nélkül
összeszedte a gyerekek ruháját, kimosta,
kivasalva hozta vissza másnap. Míg másvalaki egy kosár gyümölcsöt hozott, vagy
éppen ruhát a gyerekeknek.
- Ki döntötte el, hogy kik jöjjenek?
- Nekünk az volt a szempontunk, hogy
rászorulók legyenek és még nem jártak
Magyarországon - veszi át a szót Tihanyi
Zoltánné Sarolta. Fontos volt az is, hogy a
szülõk vállalják az útlevél beszerzését,

ami nem könnyû. Vannak a gyerekek
között félárvák, olyanok, akiknek a szülei
munkanélküliek, illetve sokan vannak
testvérek.
- Milyen programokat állítottatok össze a
számukra?
- Vasárnap érkeztek Budapestre vonattal.
Hétfõn megnézték a Parlamentet, Vidámparkban voltak, a Mátyás-templomban, az
Állatkertben - mondja a színes és gazdag
összeállítást Sólyom Károlyné Marika. Kedden Tapolca nevezetességeivel ismerkedtek, de szerdán strandoltak, majd Kehidakustyánba mentek, de a sümegi - és a
szigligeti vár is szerepel a programban. A
hetet nálunk, a Szent György-hegyen zárjuk.
- A sümegi túra vezetõje Lasztovicza Erzsi
volt - mondja Zsuzsa. - Nagyon örültünk
mindannyian, hogy vendégül fogadhattuk
õket. Úgy vártuk õket, mint a saját
gyerekeinket.
A kísérõ tanár felelõsségteljes szerepét
az egy évig a tapolcai gimnáziumban tanító, szintén derceni születésû Sebestyén
Natália vállalta magára a férjével együtt.
Mint mondta, a nehéz, de szép feladat körvonalai egyre jobban kirajzolódtak, amint
beállt egy bizonyos ritmusra a program.
- Akkor született meg a nyaraltatás gondo-

Kiegészítés

Egy a hídépítõk közül
Igaza volt Böjte Csaba ferences szerzetesnek, amikor azt mondta, hogy a csángómagyarok vidámak, jókedvûek. A messzi
Moldvából jött Nyisztor Ilona pedagógus
erre élõ példa. Mosolya, kedvessége,
csodálatos énekhangja és különleges
zamatú beszéde a riportert is fogva tartja.

- Mi csángók - sajnos - csak beszélni
tudjuk a nyelvet, írni, olvasni nem. Több
mint 250 ezren vagyunk, de már csak 60
ezren beszéljük a nyelvet. Kezdtünk aszszimilálódni, mivel nem volt iskolánk sem.
Harmadik éve indult be a magyar anyanyelvû oktatás. '90 után több aláírást is
gyûjtöttek a szülõk, kérték az oktatást, de
mindig az volt a válasz, hogy hamisítottak
az aláírások. A fordulatot az hozta, hogy
tõlünk is többen jöttek dolgozni Magyarországra, illetve külföldre, õk bátrabbak lettek, rájöttek arra, hogy több nyelvet tudni köztük az anyanyelvet - milyen nagy dolog.
Így aztán már, mivel õk is aláírták a
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lata, amikor Kiss Katalin és Tihanyi
Zoltánné Sarolta kint járt az esküvõnkön
tavaly Dercenben. Az Magyarországon
szerzett élmények bizonyára egy életre
szólnak, hiszen nem valószínû, hogy valaha is ilyen messzire el tudnak jönni annak
a kis falunak a gyerekei, amilyen a miénk.
Mindenre rácsodálkoztak: a határállomásra, a Tiszára, a Balatonra. Köszönöm a
szülõk nevében is ezt a lehetõséget.
- Vannak terveink a jövõre nézve is - veszi
vissza a szót Kiss Katalin. - Ez nekünk is
egy próba volt. Köszönet a városnak a
segítségéért, az összefogásért. Külön
köszönet Ács János polgármester úrnak a
szálláshely biztosításért, Lasztovicza Jenõ
képviselõ úrnak, hogy Budapesten egy
barátjával értünk jött a vasútra, és a pesti
program során szállítottak bennünket, az
idegenvezetõink voltak.
Természetesen a gyerekeket is megkérdeztük errõl az egy hétrõl. Egymás szavába vágva, örömmel mondták, hogy nagyon jól érezték magukat, sok szépet láttak. Kinek a Balaton, kinek a Vidámpark
tetszett legjobban, míg mások a Parlamentre, a Mátyás-templomra csodálkoztak rá. Egy biztos: a tarsolyukban hazavitt
élménybõl sokáig meríthetnek majd.
NHE

kérvényt, 13 faluban már folyik anyanyelvû
oktatás Moldvában.
- A gyerekek szeretik tanulni a magyart?
- Akik oda jöttek, nagyon. Könnyû az
ilyen gyerekekkel dolgozni. Vidáman
énekelnek, táncolnak, mesét mondanak.
Sajnos, amikor én '88-ban elõször jártam
Magyarországon, itt jobban tudták a moldvai énekeket, mint én, mert mi az iskolában
románul tanultunk. Akkor döntöttem el, ha
hazamegyek, gyûjteni fogok. Az édesanyám azt mondta, nem kell messzire
menned, mert én is sokat tudok. Három
kazettát meg is töltöttem az én szép hangú
édesanyám énekével. De megkerestem az
öregeket, az idõsebbeket is, õk is sokat
segítettek az énekek felkutatásában. Sajnos,
már csak egy-kettõ él közülük. Az énekekre
már megtanítottam a gyerekeket is.
- Csodálatos estet szereztek ezzel mindannyiunknak. Hogyan született meg a gondolat, hogy a csángó gyerekekkel Magyarországra jöjjön?
- Két éve volt egy karácsonyi koncertem
a keszthelyi karmelita templomban. Ott azt
kérdezték tõlem, hogy miként tudnának
segíteni nekünk. Mondtam, hogy úgy, ha a
gyerekeinknek segítenek, mert õk a jövõnk.
A következõ évben már Keszthelyen olyan
családoknál nyaraltak a gyerekeink, ahol
hasonló korúak vannak, mert úgy megy
legkönnyebben a kultúra átadás, ha a
gyerekek "cserélik" egymás közt. Örömmel
jöttünk Tapolcára is.
- Miként érintette Önöket Csaba testvér
szándéka, célja?
- Nem is tudjuk, hogy miként vegyük.
Annyira meg voltak félemlítve a csángók a
magyarságukért, hogy nem is mernek gondolkodni arról, hogy mi is ez. A gyerekeink
nagyon örülnek annak, hogy lesz egy iskolaközpont, lesz hová menni tanulni.
- Ilonka, ha elkészül, tanítani fog benne?
- Ha ez az álom megvalósul, akkor én is
ott leszek.
N. Horváth Erzsébet

Az Új Tapolcai Újság júniusi számában a
Pedagógusok köszöntése címû cikkbõl
kimaradt Marton Istvánné neve, aki
aranydiplomát kapott. Elnézést kérve
gratulálunk a kitüntetéshez.

Köszönet
Az Életértékek Alapítvány köszönetet
mond a szegény sorsú kárpátaljai
gyermekek tapolcai nyaraltatásához
hozzájáruló támogatóknak:
Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ, Ács János polgármester.
Balassa Balázs Szigliget polgármestere; Barai Róbert, tapolcai strand
üzemvezetése; Bisztray György; Dombi
Zsuzsa; Donászi Franciska; Dr. Takáts
Gizella; Dr. Varga Ottó; Fõtéri Könyvesbolt; Fõvárosi Állatkert; Fõvárosi
Vidámpark; Györei Marina Marina
Shop; Horváth Tihamér Kehidakustány
termálfürdõ; Ifj.Papp Imre várkapitány;
Kálomista Imre Varjú étterem Tapolca;
Kollár László; Kollár Tihamér; Kolontári
Gyula; Kovács Viktor; Kövessy Sándor;
Közétkeztetõ Kft; Kulcsár Zoltán Scotty
udvarház Sümeg; Labovszky Imre lángossütõ; László Zsolt; Mátyás templom;
Mezõssy Zoltán Gabriella Hotel; Patrona
Hungariae szerzetesrend; Remete József
Kisfaludy étterem Sümeg; Starcsevics
Tibor; Szatmári Gábor Don Pepe
étteremhálózat; Széchenyi István Szakképzõ Iskola; Tapolca város diákotthona;
Tapolca város önkormányzata; Tapolcai
Városi Televízió; Új Tapolcai Újság;
Városi Könyvtár és Múzeum Tapolca;
Vinczéné Varga Mária Kikötõ étterem,
Szigliget; Vöröskereszt tapolcai szervezete és sok névtelen adományozó.

Olvasótábor Diszelben
Taplca-Diszelben, a Kultúrház mögötti
téren július 22-én sátrat vert egy lelkes kis
csapat. A Fábián Zoltán Olvasótábor itt
kezdte meg a 33. tábori évét.
- A csodálatos környezet maximálisan alkalmas arra, hogy itt újabb irodalmi
ismereteket szerezzenek a hatvani fiatalokból
és Kézdivásárhelyrõl érkezett fiatalok - tudtuk
meg Kocsis István táborvezetõtõl, a hatvani
könyvtár nyugalmazott igazgatójától.
- Minden évben kiragadunk egy központi gondolatot, amelyre aztán felfûzzük a tábori létet.

Ebben az évben József Attila élete, munkássága és kora került erõtérbe, elõadókat hívunk.
- Kik lesznek azok?
- Itt lesz Berecz András népdalénekes és mesemondó, de elõadást tart Praznovszky Mihály
irodalomtörténész is. Fülöp Eszter egy József
Attila szerkesztést hoz a magával.
A táborlakók az utolsó esten, augusztus 1jén számot adnak az itt elsajátított ismereteikrõl az általuk összeállított József Attila
szerkesztéssel. Mindenkit szeretettel várunk
az estre..

Múltidézõ
A fenti címmel induló rovatunkban régi
tapolcai újságokból tallózunk. Olyan
témákat keresünk, amelyek ma is közérdeklõdésre tartanak számot. Bizonyára
érdekes lesz összevetni az ugyanarról, de
évtizedekkel elõbb írt cikkeket a mai
helyzetképpel, a mai közgondolkodással.
A következõ írásra a Tapolczai Lapok
1932. január 31-án megjelent számában
bukkantunk.
Vélemény a kórházunkról
“A helyi szükségleteknek megfelelõ gondozó intézményekkel van ellátva Tapolca
kicsiny, de mintaszerû közkórháza… Meg
vagyok gyõzõdve, hogy különösen kisebb
városokban, ez lesz a jövõ kórházának
typusa. Ily módon válik majd a közkórház
az egészség ügyének minden vonatkozásban legerõsebb bástyájává.”
Ezek Schollz Kornél dr.-nak, a népjóléti
államtitkárnak, városunk díszpolgárának
szavai, amelyek a klinikák és kórházak
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szövetségének elsõ elõadó ülésén, 1931.
december 19-én hangzottak el, a szövetség
elnökének a szájából. (Lásd Magyar
Kórház 1932. januári száma)
Mi elsõsorban köszönetünket jegyezzük
fel ezért a nyilatkozatért és örömünknek
adunk kifejezést, hogy díszpolgárunknak
olyat tudtunk adni, ami bizonyára minden
díszoklevélnél kedvesebb neki: az õ élete
célkitûzéseinek megfelelõ és mintaszerûnek elismert közintézményt.
Ez a leghozzáértõbb nyilatkozat
elégtétele lehet a kórház volt és jelenlegi
vezetõinek, ez az objektív vélemény
egyedül elég ahhoz, hogy a helyi érdekeken
és egyéni szimpátiákon és antipátiákon
nyugvó kritikáknak élét vegye és végül
ezen legfelsõbb helyrõl jövõ megelégedettség kifejezését városunknak mindazon polgárai köszönetként könyvelhetik el,
akik minden idõkben munkaerejükkel,
befolyásukkal, hozzáértésükkel, egyszóval
szívvel-lélekkel a kórházunk fejlesztése
körül tevékenykedtek.

KULTÚRA

Különleges élmény, rendkívüli mûvészektõl
Tizenhatodik alkalommal adott otthont a
tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola a
Baranyai László Liszt-díjas zongoramûvész által vezetett nyári mesterkurzusnak.
A kurzus nyitóhangversenyén Baranyai
László játékában gyönyörködhetett a hálás
közönség. Beethoven C-moll Patéthigne
szonátáját követõen Dohnányi Ernõ, majd
Prokofjev mûvei hangzottak fel. A koncertet két Liszt-darab zárta.
Rák Csaba jóvoltából egy gyönyörû
Bösendorfer Imperiál zongorán adhatta elõ
a mûvész a hatalmas vastapsot kiváltó,
maradandó élményt nyújtó játékát.
- Önök hihetetlen pillanatoknak lehetnek
tanúi - mondta Petrovics Emil Kossuth-

díjas zeneszerzõ, Bogányi Gergely zongoramûvész Hemoban megtartott koncertjén ücsörög az ember Tapolcán, és egyszerre
leszáll egy angyal.
És a hallgatóságnak ezen az esten sem
volt más feladata, mint átadnia magát annak
a csodának, amellyel a kivételes tehetségû
mûvész nem elõször ajándékozta meg a
tapolcai közönséget.
A mesterkurzust a hallgatók hangversenye zárta. A résztvevõ 11 hallgató
között nemcsak hazánkból, de Svédországból, Ausztriából, Szlovéniából, sõt a
Felkelõ Nap országából, Japánból érkezettek is voltak, bizonyítva azt, hogy a zene
határok nélküli.
NHE

A zene varázsával - az integráció jegyében
Tapolca Város Önkormányzata és a
Fabini Teofil János Alapítvány meghívására érkezett és adott nagysikerû
hangversenyt július 23- án este a Városi
Mûvelõdési Központban az UNGARIA
zongoranégyes.
A rendezvény fõ célja az épek és fogyatékkal élõk integrációjának elõsegítése
volt.

Mi, akiknek megadatott, hogy minden
nap láthatjuk a felkelõ Napot, vagy az
éjszakai csillagos égboltot, nem is sejthetjük, milyen érzés örök sötétségben élni.
Ezen az estén az UNGARIA kvartett

töltötte meg a termet és lelkünket fénnyel és
ragyogással örömzenélésükkel.
Repertoárjukból
ismert
dallamok
csendültek föl. Többek között, Rossini,
Bizet, J. Brahms mûvei. Elõadás közben
folyamatos helycseréjükkel bizonyították,
hogy mind dallamjátékban, mind kíséretben
maximálisat nyújtanak.
Négy zongoratanár hozta létre 1991- ben
e szokatlan társulást. Elõtte a Vakok
Homérosz kórusában énekeltek együtt. Az
elmúlt közel másfél évtizedben hazánk 40
településén és a környezõ országokban
adtak sikeres hangversenyeket.
A formáció mûvészeti vezetõje és
alapítója Németh Tamás a fõvárosi Bartók
Béla Konzervatóriumból. Farkas Mátyás
szegedi, Lakatos Tamás mosonmagyaróvári, Magyar Csaba a budapesti Vakok
Iskolájának tagozatvezetõ tanára.
Szívbõl jövõ, õszinte és csodálatos
muzsikájuk elismeréseként meghívást kaptak a Japánban megrendezett zongoristaparaolimpiára, ahonnan a legfényesebben
csillogó éremmel térhettek haza..
Tapolcai
fellépésükön
is
bebizonyosodott, hogy ez a nemzetközi elismerés megérdemelt, mert emlékezetes és
maradandó élményt nyújtottak. A hálás
közönség két alkalommal is visszatapsolta a
négy zongoravirtuózt.
Reméljük, a jövõben is megtisztelik a
helyi hallgatóságot az UNGARIA zongoranégyes tagjai!
Dancs István

Jáki Szaniszló Tapolcán
A Boldog Özséb Alapítvány és az
Életértékek Alapítvány meghívására
érkezett városunkba.
2005. július 15-én különleges elõadó,
különleges téma vonzotta a rendkívül
nagyszámú
közönséget
a
Városi
Mûvelõdési Központba. - Jáki Szaniszló
Amerikában élõ magyar tudóst, egyetemi
tanárt, bencés szerzetest, Templeton-díjas
fizikust-teológust Barsi Balázs ferences
szerzetes mutatta be rövid bevezetõjében.
Az elõadó KRISZTUS-TEREMTÉSTUDOMÁNY
címen
az
egzakt
tudományok és a filozófia-teológia
párhuzamát, szerepét boncolgatta.
A téma természetébõl adódóan mûvelt
közönséget feltételezett; tudományos
mûszavak felhasználásával bontotta ki
érveit, igazolta következtetéseit. - Az egzakt tudományok: fizika-kémia-csillagászat
csak a mérhetõ, mozgásban lévõ valóságot
kutatják, magyarázzák; nem mérhetik az
okságot, a véletlent, céltudatot, szabad
akaratot. A semmibõl a létezõig való

Mûvek és alkotók
Második alkalommal ad otthont a Városi
Mozi a Balaton Filmfesztiválnak.
A július 21-ei megnyitón Benkõ Lászó, az
Omega-együttes billentyûse házigazdaként
üdvözölte a jelenlévõket. Mint mondta, óriási szükség van a Balaton partján az ilyen
típusú rendezvényekre, hiszen bizonyos
szórakozási típusok megszûntek, kiürültek
a mozik, holott a fiatalokat is meg kell
ismertetni a filmmûvészet maradandó alkotásaival.
Császár László alpolgármester megnyitójában a mozi átalakításának történetét
megidézve mondott köszönetet mindazoknak, akik ebben a folyamatban részt vettek.
Majd örömmel jelentette be, hogy a város 8
millió forintot nyert pályázaton. Ebbõl az
összegbõl a hangtechnika felújítására kerül
majd sor.
A megnyitót követõen Réz András filmkritikus Illés Györgyrõl, a 93 éves operatõrrõl tartott élvezetes elõadást. - Õ már a
világ kezdete óta létezett és a világ végéig
létezni fog. 93 esztendõs, de még mindig
úgy gondolkodik errõl a szakmáról, hogy itt
dolga van, össze kell fogni az operatõröket
a dilletánsok ellen. Ha egy gyerek papája
elég gazdag, hogy vegyen neki egy
kamerát, akkor az filmet fog csinálni, pedig

Látványtári levél az Olvasóhoz!
"Csak az olvassa versemet, aki ismer és
szeret…" írta József Attila. Nagyon el
tudom képzelni, hogy Sáry Gyula
bátyánkat eltiltotta volna versei
olvasásától ez a kivételes poéta!
Gondolatnélkülisége és befogadóképessége csõdjét produkálta megint a Látványtár új kiállításáról írván e lap elõzõ
számában.
Ízlésrõl vitatkozni botor dolog lenne, viszont hadd közöljek egy tényt. A kiállított
mintegy 240 mûalkotás túlnyomó többségét bármelyik modern, illetve kortárs
mûveket is gyûjtõ hazai múzeum boldogan
tulajdonolná !
Felkészületlen, felületes és kihûlt szívû
ember írása az övé, aki értetlensége
tégláiból, elõítéleteinek fedezékében várat,
s templomot készül építeni, illetve épít
évek óta, de lesznek-e lakói, s miféle

lények, e szellemtelen építménynek?! És
miféle hit vallói töltik majd meg azt a templomot?!
Elolvasni egy verset és megérteni azt:
nem ugyanaz. Így van ez a képekkel is, a
kiállításokkal is. Nézni, vagy valóban látni
és megérteni a látottakat, nem ugyanaz.
Sáry doktor nagyon szereti a zenét. De
tudjuk, a szerethetõ zene óriási terjedelmû
és sokféle. (Miként a szerethetõ képek és
szobrok világa is az.) Felteszem, hogy nem
szereti az összes zenét. Bartókot például
nem szereti. Tõle tudom. (Apám sem
szerette.) Ez Bartók zsenialitásából semmit
nem von le. Sáry Gyula bátyánk zenekritikusi tekintélyét is csak akkor tépázná meg
ez a "fogyatékossága", ha elmarasztaló kritikára ragadtatná magát Bartók zenei
képességeit illetõen. Nos, erre talán még
nem szánta el magát. (Még megérhetjük…)

átmenethez Teremtõ kell. Hogy ezt lássuk,
metafizikai szemlélet szükséges, a célra
mutató vallásos igény.
Szólt a panteizmus tételérõl, kritikájáról,
a természetes kiválasztódást valló darwinizmusról, az evolutio állításáról, mely szerint
minden véletlen, csak az anyag létezik.
Jelenünk jóléti szemléletét kritizálta:
"Semmi sem zavarja meg annyira az értelmet, az erkölcsöt, mint a jólét". - A gyermek
értelmi jövõje 2-3 éves korában dõl el; halle értelmes beszédet, lát-e pozitív mintát. Minél több memoritert tanuljon! A ma
divatos jelszó: "kreatív legyen" - káros és
alaptalan, hisz kiiktatja az értelem csiszolásához vezetõ tanulás útját.
A Magyar Köztársaság Elnöki Érdemérmével kitüntetett 81 éves tudós nagy érdeklõdéssel várt elõadása érthetõbb és
élvezetesebb lehetett volna, ha mondanivalójában és magatartásában közvetlenebb
az elõadó, hisz a gazdag életút tapasztalatai
igazolják, amit a tudomány érveivel állított.
G. Dr. Takáts Gizella

Eljátszom a gondolattal, hogy Gyula
bátyánk Bach, vagy Mozart kortársaként,
még róluk is leszedte volna a keresztvizet…
Visszatérve a jelenbe, a Sáry doktor tollából megjelent írás, az önmagát kritikátlanul szemlélõ ember kinyilatkoztatása.
Egy ilyen szélsõségesen elmarasztaló írás a
világ sok pontján a kiállítás legjobb reklámja lenne. (Mindenki tudja, a "botrányos"
recenziók nagy közönségtoborzók..) Lehet,
hogy Gyula bátyánk annyira szereti a
Látványtárat, hogy így próbál a hóna alá
nyúlni?!
Most mindenesetre úgy látom, hogy Dr.
Sáry lett az Elsõ Magyar Látványtár Horger
Antala és ebbéli minõségében hallja meg,
hogy bizony a Látványtár egész népét tanítja, nem középiskolás fokon: látni.
Vörösváry Ákos
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operatõrnek lenni mesterség - mondta a
filmkritikus.
A méltató szavak után Nádasy
Lászlónak, a Képekbe varázsolt élet címû,
Illés Györgyrõl készített portréfilmjének a
vetítésére került sor, majd a rendezõvel Réz
András beszélgetett. Illés György a filmfesztiválnak szánt üzenetét - egészségi
állapota miatt - videoszalagon küldte el.
A július 31-én záródó fesztiválon a szakma számtalan jeles képviselõjével találkozhatnak az érdeklõdök. Megtisztelte jelenlétével a Temetetlen halott címû film kapcsán Mészáros Márta rendezõ, valamint
Jancsó Nyika, operatõr. Az Egy hét Pesten
és Budán címû film vetítésére pedig Makk
Károly érkezik a Városi Moziba.
A tíz napig tartó, elsõsorban magyar
filmeket bemutató II. Balaton Filmfesztivál
producere, szervezõje Szigethy Pál. NHE

Táboroztak az ifjú
muzsikusok
A zenemûvészeti szakközépiskolába,
valamint zeneiskolába járó fiatalok
részére ebben az évben is rendezett
vonóstábort a Járdányi Pál Zeneiskola.
A tábor résztvevõit a badacsonytomaji
iskolában szállásolták el - tudtuk meg Õri
Jenõtõl, a zeneiskola igazgatóhelyettesétõl.
- Próbalehetõségekre az ottani római katolikus templomban és az iskola aulájába is
nyílt lehetõsége Kováts Péternek, a
Dohnányi Ernõ Zenemûvészeti Szakközépiskola igazgatójának és Román Ivánnak, a
tapolcai zeneiskola tanárának mûvészeti
vezetésével. A próbák mellett természetesen jutott idõ strandolásra is.
Az egy hétig tartó tábort nagy sikerû
tapolcai, illetve badacsonytomaji koncert
zárta.
NHE

Helyesbítés
Az Új Tapolcai Újság júniusi
számában A Trianon igazságtalansága
napjainkban is kísért címû írásban
tévesen jelent meg a fellépõ kórus neve.
A mondat helyesen így hangzik: A
megemlékezés fényét a Török Attiláné
vezette Tapolcai Kamarakórus… emelte.
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Szólj, síp, szólj ! . . .

A gyakorlat során jöttem rá, hogy ez a legszebb hivatás

A Védõnõi Szolgálat kilencven éves fennállásának országos ünnepét július 13-án
tartották Budapesten. Ezen az eseményen Simon Istvánné, nyugállományba
vonuló tapolcai vezetõ védõnõ kiemelkedõ szakmai munkásságáért, emberséggel és szeretettel végzett tevékenységéért Pro sanitate kitüntetésben részesült.
- Nem terveztem, hogy védõnõ leszek.
Pedagóguspályára készültem, de családi
okok miatt nem mentem el a felvételire. Az
édesanyám ajánlotta, hogy válasszam a
védõnõi pályát. Azzal indokolta, hogy ez
egy szép, fehérköpenyes nõi hivatás. Így
jelentkeztem a budapesti védõnõképzõbe.
Soha nem bántam meg, hogy erre a pályára
kerültem. A gyakorlat során jöttem rá, hogy
valóban ez az egyik legszebb hivatás.
- Hol kezdtél el dolgozni és milyenek voltak
az elsõ tapasztalataid?
- Ukkra kerültem. Egy 8, majd 5 faluból
álló körzet lett az enyém. Az elsõ
csodálatos élményem az volt, hogy egy

nálam idõsebb, teherbe esni nem tudó hölgy
megtisztelt a bizalmával, hozzám fordult a
kérdéseivel. 7 évig dolgoztam ott.
- Onnan hová kerültél?
- Tapolcára vezetõ védõnõnek.
- A kinevezésedkor még csak huszonéves
voltál. Nemigen jellemzõ ez az életkor a
vezetõ beosztásúak között. Elfogadtak?
- Nagyon vegyes volt a fogadtatás. Az a
városi fõorvos, aki engem erre a feladatra
megkért, a körzeti munkából ismert meg.
Talán megérzett valamit abból-, ha nem
vagyok szerénytelen-, hogy mennyire
szerettem a hivatásom, és nem tûrtem meg
magam körül a lazaságot. 35 évig láttam el
a rám bízott feladatot.
- Jó volt a csapatod?
- Nagyon. Igen szerencsés embernek tartom
magam, mert nagyon jó volt az a gárda,
amellyel együtt dolgoztam. Soha nem kellett szigorúan fellépnem. Mindig szép szóval és kéréssel értem el azt, amit elértem.
Nagyon sokat kaptam a védõnõktõl.
Kölcsönös tiszteletben tartottuk egymást. A
mai napig azt gondolom, hogy egy vezetõ
csak akkor tud eredményt elérni, ha elsõsorban önmagával szemben szigorú. Ha
betartja azokat a játékszabályokat, amelyek
rá vonatkoznak, csak akkor követelhet.
Nagyon sok szép eredményt értünk el
együtt.
- Nyugdíjas lettél. Megtervezted a nyugdíjas éveidet?
- Valóban terveztem, hogy mi történik majd
velem. Készültem rá. Most nagyon felszabadult vagyok. Élvezem, hogy nem kell
reggel pontos idõre mennem, a magam
gazdája vagyok. Szeretném kipihenni
magam, és a 3 unokámmal még több idõt
tölteni. Azt szoktam mondani, hogy akinek
3 fiúunokája van, az egy méterrel a föld
fölött jár. Nos, ezzel én is így vagyok.

Dicsérõ megjegyzés, ha valakire azt mondják, olvasott ember. Mert tájékozott, tud
érvelni, választékosan fejezi ki magát, udvarias. Nemcsak az értelme van kimûvelve,
hanem érzelmi világa is csiszolt.
Korán kell olvasásra szoktatni a gyermeket. Elõször a cselekményre figyel, de hat rá a
jellemrajz is. A jó gyermekirodalom megfelel ennek az igénynek.
Korunk ifjai! Nem tudjátok, mirõl mondtok le, hogy nem olvastok! Az útirajzok ingyen
visznek messze tájakra, másképp el sem érhetõ vidékekre; a történelmi elbeszélések kinyitják a szemet tanulságra, bölcs okulásra, javító akaratra. A szépírók, az áldott
anyanyelv mûvészei szép beszédre, igényes fogalmazásra adnak példát. (De itt is van
selejtes kivétel, ezért légy igényes és válogass)! A szakkönyvek türelmes tanítóid.
A könyv jó barát. De csak a jó könyv.
Dr. G.T.G.

Korunk betegsége az allergia
Nap mint nap kapcsolatba kerülünk a
szervezetünkre ártalmas anyagokkal.
Testünk bonyolult védekezõrendszere,
az immunrendszer véd ezektõl a veszélyektõl, állandó harcot folytatva az
egészségünkre káros anyagok ellen.
Vannak, akiknek a védekezõrendszere
rosszul, vagy nem a megfelelõ idõben
reagál a káros anyagokra. Ezt a nemkívánatos reakciót nevezzük allergiának.
Hazánkban közel 2,5 millió ember
szenved allergiás megbetegedésben, és a
legtöbb tünetet kiváltó allergén a parlagfû.
A növényvédelemrõl szóló törvény
módosítása után szigorú büntetés vár
azokra, akik az általuk használt területen
nem irtják a parlagfüvet.
Az ingatlanok gyommentesítését a
földhivatalok ellenõrzik. Munkájukat

segíti a Földmérési és Távérzékelési
Intézet megfigyelõ rendszere, amely a
veszélyeztetett területek adatait megküldi
az illetékes földhivatalnak.
Belterületen a jegyzõ, külterületen a
növényvédelmi hatóság jogosult a
közérdekû védekezés elrendelésére.
A kiszabható büntetés mértéke 20 ezer
forinttól 2 millió forintig terjedhet. A
közérdekû védekezést a földhasználó
távollétében is elvégezhetik, mert az
egészséghez való jog erõsebb a tulajdonjognál.
A kényszermentesítés költségeit a földhasználónak kell megtérítenie.
Az elõírások szerint a gyomirtást július
30-ig köteles volt mindenki elvégezni, és
ezt követõen a vegetációs idõszak végéig
ügyelni arra, hogy a terület parlagfûmentes legyen.
NHE

Fitnessteremben az egészségért
A Batsányi János Mûvelõdési Központ emeleti termében megújult külsõvel várja a
fitnessterem a testkultúra iránt érdeklõdõket.
Az egyszerre 10-12 ember befogadására alkalmas helyiségben minden izomcsoportját
megmozgathatja a szolgáltatást igénybevevõ vendég. Havidíjjal, napijeggyel, csoportos
kedvezménnyel és rugalmas nyitvatartással is igazodik a klub az elvárásokhoz.

N. Horváth Erzsébet

Végy egy csipet sót...
Programajánló
A tapolcai Városi Mûvelõdési Központban augusztus 12. (pénteken) 19 órakor "Együtt
koncert" vak és látó mûvészek közös kamarahangversenye lesz.
Fellépnek: Vásárhelyi Melinda - hegedû; Szluka Lídia- ének; Németh Tamás- zongora;
Molnár Tibor - gordonka. Felcsendülõ mûvek: F. Chopin: Polinéz (cisz -moll); W. A. Mozart:
Figaró házassága- Cherubin áriája és Susanne áriája; P. Csajkovszkíj: Jolanta áriája; G.
Puccini: Gianni Schicchi - Laura áriája; F. Schubert: Trió (B-Dúr) op. 99. Jegyár: 200 Ft

Tapolca Város Önkormányzata és a
Városi Mûvelõdési Központ a Tapolcai
Ünnepi Napok keretében, 2005. augusztus 21-én (vasárnap) 10 órától a
Köztársaság terén megrendezi a VII.
Tapolcai Pörköltfõzõ Versenyt.
A versenyre várjuk azon baráti körök,
családok, egyesületek nevezését, akik

szívesen megosztanák a közönséggel
elkészített remekmûvüket és receptjüket.
Az elkészült pörköltet jeles szakmai és
társadalmi zsûri értékeli.
Részletes felvilágosítás kérhetõ a Városi
Mûvelõdési Központban a 87/411-323-as
telefonszámon.
Nevezési határidõ: 2005. augusztus 5.
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Vízszintes:
1. Híres orosz képtár Leningrádban.
9. Az orvhalászok egyik legeredményesebb eszköze.
14. Tévesen kialakított véleményévé,
………vált.
16. Kis káromkodás, ….a kutya mindenét.
17. A drezdai képtár kincse I. (Atrozzi
mûve)
19. A legmélyebb nõi énekhang.
20. Páratlan mesztic!
21. N-el az elején, világítógáz.
23. Nagyon jóhangú operaénekes,
….Kolos.
25. A drezdai képtár kincse II. (Cosimo
mû)
29. Felszólítja: süssed, keverve.
31. Veratrum. Liliomféle bugás virágzatú
növény.
32. P-vel a végén, egyik pártunk.
33. Ilona egyik becézett alakja.
34. Beteg állapotban látott rossz emléké.
35. Nõi öltözködésben különös elegancia.
36. Hektót, keverve!
37. Névelõvel, kicsi zöld énekesmadár.
39. A horror vége!
40. Párosan, a kasba települõ méhek, belerajzó méhek.
41. Eme.
42. Vízinövény.
43. Erszényes róka.
44. Hangtalan retek.
45. A kalauz nélküli járatokat jelölték így.
46. Fordítva, Mezõgazdasági Társulás.
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47. A folyók felett ívelnek át, fordítva!
48. Sörös, keverve!
50. A drezdai képtár kincse III. (Veneto
mû)
54. Az ABC-nk közepérõl egy mássalhangzó kiejtve.
55. Sz-el az elején, egy soklábú rovart!
57. I-vel a végén tiroli zene.
59. Nick …, hangtalanul.
60. Ilyen volt az echós szekér.
62. Esõ, németül.
64. Hangosan idejön!
65. Sajnos, egyre többen jelennek meg a
TV-ben ilyen kezekkel.
66. Személyes névmás.
Függõleges:
1. Elégedetlenség, vagy bosszúság kifejezésére használt szó.
2. Richárd egyik beceneve.
3. A drezdai képtár kincse IV. (Carriera
mû)
4. Hozzám játsza át a labdát.
5. Az idei gabonatermésbõl sok ilyen lesz.
6. Egy teljes év, …. ….-dõ.
7. A zúzmó vége!
8. Mi-…, a pap teszi.
9. A drezdai képtár kincse V. (Rein mû)
10. Rag, -re párja.
11. A hentesüzletben sok lóg a fogasokon.
12. A túloldalra csónakon jut át.
13. Hajófar.
15. A végén nívós!
18. Õ pópa!
20. Baszk, etruszk, kaukázusi nyelvek,

másképpen.
22. Az ismeretlen névjele.
24. A fõvárosa Juneau, Iliamna a legnagyobb tava.
26. Teádéba, páratlanul.
27. Némán csámcsog!
28. A drezdai képtár kincse VI. (Graff
mû)
30. Nem ….le, ha nem kínálnak hellyel.
31. Hangtalan zûr!
38. Iskolai, röv.
45. Farönköket mér fel.
46. Tantál vegyjele.
49. Zsák közepe.
50. A végén Pestre!
51. Páratlanul, esõ után lesz sár a földúton!
52. Hatott a sav.
53. Vajon ez?
56. Buksza közepe!
58. Népszerû zenekar volt.
61. Puskacsõ belméret.
63. Latin és.
Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!
A júniusi helyes megfejtés: Vízsz.: 12.
Fokhagyma, 29. Bazsalikom, 47. Babérlevél,
56. Szerecsendió, 61. Fodormenta. Függ.: 4
Boróka, 7. Kakukkfû, 11. Bors, 15. Turbolya,
31. Majoranna. Nyertesünk: Farkas
Sándorné dr., 8300 Tapolca, Bányász u. 39.
A megfejtést a szerkesztõség címére kérjük. A nyertes a Fõtéri Könyvesboltban
veheti majd át a könyvjutalmat.

FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

Lüktetõ ritmusok, fergeteges táncok
A Tapolcai Musical Stúdió már több
alkalommal bizonyította, hogy országosan is jegyzik a nevét. A Stúdió
alapítójával, Halápiné Kálmán Katalinnal
a jövõrõl is beszélgettünk.
- A Batsányi Gimnáziumban indult a
Musical Stúdió, mint szakkör. Elõször csak
egy darabot szerettünk volna elõadni, a
József, az álomfejtõt. A siker után gondoltam úgy, hogy jó volna a fiatalokat
közelebb hozni a zenéhez. A második
bemutatóra, az István a királyra már hetvenre bõvült a stúdió létszáma. Vonzotta
õket a rockopera.
- A lélek hangjai csak az éneken keresztül
szólalnak meg. A megszólaltatásra pedig
óriási szükség van. Talán akkor kevesebb
lenne a depressziós, stresszelõ fiatal is.
- Én is nagyon fontosnak tartom, hogy a 1418 éves fiatalok életében is szerepet
játsszon az ének. Valóban ez az egyetlen út
a lélek mélységeinek feltárásához. Fontos
szerepe van az éneknek, de a különbözõ
mûvészeti ágaknak is a személyiség
fejlõdésében.
- Gyakori pedagógus-panasz, hogy a
gyerekek nem akarnak énekelni. Ez Nálad is
így van?
- Szerencsére nem. Nálam mindenki énekel.
A kétévenként megrendezésre kerülõ,

osztályonkénti énekverseny is ennek a
bizonyítéka.

- Legmesszebbre meddig jutottak térben és
megmérettetésben?

A Hotel Mentol mindenütt nagy sikert arat
- Középiskolásokkal indult a stúdió, ma már
más korosztály is részt vesz a munkában?
- Igen. Vannak egyetemisták, fõiskolások és
felnõttek is. Egymást kiegészítik, erõsítik.

- Tusnádfürdõ volt a mérföldkõ. Május 13án pedig a budapesti Pikkoló Színházban
tapsolt nekünk a szakértõ közönség. De
részt vettünk a Vészkijárat címû, 3 napos

Tapolcai Nyár 2005

Art mozi Tapolcán

víziszínpadi programok
Augusztus 7. Henk Kern & Hound Dogs
/eredeti rock&roll Amerikából/
Augusztus 14. Sztárvendég: Demjén
Ferenc

A változtatás jogát a rendezõség fenntartja. Esõ esetén az elõadások a Városi
Mûvelõdési Központban kerülnek megrendezésre.

Testvérvárosi tapasztalatok
A Széchenyi István Szakképzõ Iskola
tanulói közül húszan egy hónapos
tapasztalatszerzõ gyakorlaton vettek
részt a németországi Stadthagenben.
A felkészítés során nemcsak a szakma
került elõtérbe, de a tanárok - Lakatos
Ferencné és Tringli Lilla - arra is hangsúlyt
fektettek, hogy szakmai nyelvtudásuk és a
testvérvárosról szerzett ismeretük is alapos

országos rendezvénysorozaton is.
- Egyénileg ki jutott a legmesszebbre?
- Futó Ákos elvégezte a Shakespeare Színiakadémiát, jelenleg a Kabóca Bábszínház
színésze. Sashalmi Orsolya az akadémián
harmadéves, de még nálunk is tag. Halász
Sanyi a Madách Színházba kapott szerzõdést. Szabó Bence, Kovács László, Halász
Sándor és Havasi Gábor pedig a Madách
Színház nyári mesterkurzusán vehetnek
részt.
- Jelenleg hányan vagytok?
- 28 tagú az alapstúdió, de van egy 12 tagú
tánckarunk is.
- Mibõl tartjátok fenn magatokat?
- A fellépésekbõl és a pályázatokból. Ezek
az anyagi fedezetei a színpadi ruháknak is.
- Hol próbáltok?
- Eddig Tóth Tibor igazgató támogatásával
a helyõrségi klubban. Most, hogy megszûnik a kiképzõközpont, nem tudom, hogy mi
lesz.
- Milyen terveitek vannak a jövõre nézve?
- Miklós Tibor megígérte, hogy ír nekünk
egy zenés darabot, de annak az anyagi
feltételeit még elõ kell teremtenünk.
Szeretnénk létrehozni az általános iskola
alsó tagozatából egy Musical Manók elnevezésû csoportot.
N. Horváth Erzsébet

legyen.
A kiutazók kiválasztásakor arra is gondot
fordítottak, hogy milyen volt német
nyelvbõl az adott tanuló osztályzata, milyen
a kommunikáció-, és beilleszkedési készsége.
A vendéglátók elismeréssel nyilatkoztak
a tapolcai tanulók kinti teljesítményérõl.
NHE

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra,
hogy a Nemzeti Filmiroda az Art-mozi
hálózat tagjai közé fogadta a Tapolcai
Mozit. Ez azt jelenti, hogy a mozi nézõszámban, mûsorkínálatban és technikai
felszereltségben teljesítette a hálózathoz
való csatlakozás feltételeit.
Az Art-mozihálózat célja és irányelve: az
amerikai filmek áradatával szemben
megerõsíteni az európai és magyar filmet és
vele az európai audiovizuális szektort.
A hálózat filmszínházai elsõsorban európai
filmeket mutatnak be, és kiemelten kezelik a
fiataloknak szóló alkotások vetítését.
A most felvállalt feladatok nem ismeretlenek a Tapolcai Mozi számára. Az elmúlt
évek során a város diákjai számtalanszor

megfordultak az iskolai vetítések alkalmával. Ezt a kapcsolatot a jövõben szeretnénk még célirányosabbá és gyakoribbá
tenni.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram és a
Magyar Mozgókép Közalapítvány anyagilag
is támogatja a vetítéseket.
A város nagy anyagi áldozatok árán újította fel a mozit, megteremtve a korszerû
közösségi filmélmény lehetõségét.
Kevés város van az országban, amely ilyen
lehetõségekkel rendelkezik az audiovizuális
kultúra befogadására. Szeretnénk bíztatni
mindenkit, hogy éljen a lehetõséggel.
Augusztus elsejétõl a hét minden napján
van vetítés.
Kertész Károlyné

SPORT
Tapolcai lányok az Európa-bajnokságon
Az elmúlt napokban Cémán Imrének, a
Magyar Speciális Olimpiai Szövetség
Labdarúgó szakág vezetõjének az
irányításával edzõtáborban vettek részt
Tapolcán azok a fiatalok, akik a belgiumi
nõi futball Európa-bajnokságra készülnek. A lányok között két tapolcai - Regõs
Beatrix és Süle Mária - is ott van.
- 4 helyrõl válogattuk a csapatot - mondja

Sakksiker
Sakkversenyt rendeztek július 16-17én Noszlopon.
A Noszlopy Gáspár emlékére kiírt
kupaversenyen a tapolcai sakkozók szép
eredményeket értek el.
A 18 év alattiak versenyét Jáchym
Dorina nyerte el. Ugyanebben a korcsoportban Toronyi Dávid az elsõ, Gyarmati
János a második, Lovász Barnabás a harmadik helyezést érte el.
A felnõttek versenyében Paréj József
gyõzött. A gyõztes csapatverseny tagjai:
Jáchym Dorina, Toronyi Dávid, Horváth
Brigitta, Bruckner Máté és Paréj József.

95 éves Tapolca sportja

az edzõ. - Regölyrõl, Balmazújvárosból,
Nyírbátorból és a tapolcai Szász Márton
ÁMK-ból.
- Mibõl áll egy edzés?
- Kõkemény munkából, nagyon sok izzadságból. A labdával való ismerkedés során
olyan gyakorlatokat is végzünk, amelyeket
majd a mérkõzéseken életszerûen tudnak
alkalmazni.
- Milyen eredményt vár?
- Bízom benne, hogy maximálisan helytállnak, dobogós helyezést érnek el a lányaink.
Regõs Beatrix is bizakodik. - Sokat
edzek - mondja. - Küzdök azért, hogy én is
a kiutazók között lehessek. Nagyon
szeretek sportolni.

V. rész

Lovaglás
A Celldömölkön megrendezett területi
díjlovagló-bajnokságon a Tapolca Városi SE versenyzõi is részt vettek.
Tapolcai eredmények: Nagy ló
kategóriában 5. helyezés Rádli Eszter és
Klétus (46.27); L3: 4. helyezés Rádli
Eszter és Klétus (55)

Így kezdõdött...
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KÉPES HÍREK

Az élõ legenda
Így jellemezte Réz András filmkritikus
a 93 éves Illés György operatõrt,
akinek az életét a Városi Mozi elõcsarnokában rendezett fotókiállítás
segítségével is nyomon követhetjük.
A forgatások során ellesett pillanatokkal Bartók István, B. Müller Magda,
Domonkos Sándor, Hegyi Gábor, Inkey

Sporttalálkozó az olasz Este-ben

Alice, Inkey Tibor, Jávor István,
Markovics Ferenc, Oláh János, Réger
Endre, Schandl Teréz, Szomszéd András
képei gazdagították - a szó klasszikus
értelmében - a mester portréját.
A kiállítást a Magyar Filmtörténeti
Fotógyûjtemény Alapítvány anyagából
B. Müller Magda rendezte.

A tapolcai küldöttség vezetõje Marton József önkormányzati képviselõ volt
Negyedik alkalommal vett részt az estei
testvérváros 7 nemzet ifjúsági és sporttalálkozóján városunk küldöttsége.
A 22 tagú általános iskolás csapatot 4

testnevelõ kísérte. A három nap alatt
Bibione és Padova látnivalóival is megismerkedhettek a diákok, akik örökre szóló
élményekkel gazdagodtak az út során.

Örömzene a hársfák alatt
Fotó: N. Horváth

Illés György 1949 óta közel 70 filmet készített

A hosszútávot futó nem is magányos
A 42,195 km-es Bécs Maraton távot a tapolcai Futóklub négy tagja teljesítette. Gratulálunk!

Fotó: N. Horváth

Az együttes tagjai: Csipszer Dániel-billentyû, Lakossy Tamás-trombita,
Molnár Szabolcs-klarinét, Piedl Dániel-dob, Sellyei Gábor-basszusgitár,
Tóth Péter-vibrafon

A képen balról jobbról: Hegyi-házaspár, Kassai Balázs és Kulka Eszter

A II. Balaton Filmfesztivál idején minden nap 18 órától - egy fiatalokból
álló együttes jazzt játszik a Városi
Mozi elõtti hársfák alatt.
A 2003 januárjában alakult formáció

Sport- és szabadidõ tábor a Városi Rendezvénycsarnokban
Ez évtõl a hagyományos sporttábor
szervezése a Városi Rendezvénycsarnokhoz került.
A gyerekek a 2 turnus alatt különféle
sportágakkal ismerkedhettek: lovaglás,
ju-jitsu, kosárlabda, labdarúgás, tekézés,
és egész napos kerékpártúrára indultak
Szigliget felé. A sport mellett sokat strandoltak,
angolórán, kézmûves foglalkozáson, illetve tájékoztató jellegû
elõadáson vettek részt a tapolcai Rendõrkapitányság munkatársainak közremûködésével. A második turnusban részt-

vevõk a rossz idõ ellenére is sok idõt
tudtak mozgással, sportolással tölteni a
rendezvénycsarnokban. A badacsonyi

kirándulást a pápai élményfürdõ meglátogatásával helyettesítették a szervezõk.
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A következõ lapzárta idõpontja:
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TVSE Természetjáró Szakosztály augusztus havi túrája
06. Padragkút - Ajka
13. Sümeg - Darvastó - Nyirád
20. Vínye - Cuha-völgye - Zirc
27. Magyarpolány - Köves-patak-völgye - Döbrönte.

repertoárjában klasszikus jazz standardok szerepelnek. Felcsendülnek a '20-as,
'60-as évek örökzöld dallamai, köztük:
Doxy, All of me, Shadow of your smile, I
got rhytm, Wave.

Mint a kép is bizonyítja: a ló jó barát
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