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A nemzeti gyász emlékezete
Tapolca város polgárai június 3-án a
Köztársaság téren lévõ Trianon Emlékmûnél megemlékezést tartottak.
- Trianon - azaz az elsõ világháborút
Magyarország számára hivatalosan is
lezáró békediktátum 1920. június 4-ei, a
versaillesi Trianon-kastélybeli aláírása
egyike a legmeghatározóbb esemé-

2005. június

Az év polgármestere: Ács János

nyeknek a magyar állam és nemzet
történetében - emlékeztetett ünnepi
beszédében Sólyom Károly önkormányzati képviselõ a 85 évvel ezelõtti
tragikus eseményekre.
/Összeállításunk a 3. oldalon Trianon
igazságtalansága napjainkban is kísért
címmel./

Dr. Boross Péter volt miniszterelnök az elsõk között gratulált a kitüntetettnek

Élõ történelem. A trianoni tragédiához vezetõ út stációi a kiállított dokumentumokon, térképeken keresztül is nyomon követhetõk

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége Polgármesteri Ezüstlánc Díjjal
jutalmazta Ács Jánost, Tapolca Város
polgármesterét.
A település érdekében kifejtett sokévi,
áldozatos tevékenységéért kapott elis-

Alapkiképzés után

A jövõ formálóinak ünnepén

Június 9-én ünnepélyes központsorakozó keretében búcsúztak el a márciusban bevonult 109 szerzõdéses katonától a Tapolcai Kiképzõ Központban.
Az eltelt 3 hónap munkáját Matuz
István ezredes, laktanyaparancsnok értékelte. Mint mondta, a fiatalok jó teljesítménnyel bizonyították a katonai pályára
való rátermettségüket.
/Írásunk a 3. oldalon A zászló égisze
alatt közösség kovácsolódik címmel./

A pedagógusnapi ünnepségre június 7-én került sor a Városi Mûvelõdési
Központban.
A kiemelkedõ munkát végzõ, a hivatásukat magas szinten gyakorló pedagógusok, valamint a közmûvelõdésben dolgozók ezen a rangos eseményen kitüntetéseket, elismeréseket vettek át.
/Írásunk a 3. oldalon Köszöntötték a város pedagógusait címmel./

A lélek hangjai
Csodálatos élménnyel ajándékozta
meg Maczkó Mária népdalénekes
június 3-án a tapolcaiakat.

A XXI. század tûzoltóautója

A város 18 millió forint önrésszel járult hozzá a jól felszerelt, 6 személyes gépjármû beszerzéséhez

Az ünnepségen Ács János polgármester adta át a város által
adományozott alegységzászlót az
I. Kiképzõ Zászlóalj állományának

merést június 15-én a gödöllõi
Grassalkovich-kastélyban dr. Gémesi
György, a MÖSZ elnöke, Gödöllõ Város
polgármestere adta át.
/Riportunk a 4. oldalon Úgy tesszük
tovább a dolgunkat, mint eddig... címmel./

Közel százmillió forint értékû tûzoltóautót vehetett át Budapesten, a Hõsök
terén az önkormányzat és a tûzoltóság képviselõje az elmúlt napokban.
A sikeres pályázat eredményeként
egy Mercedes típusú gépjármûfecs-

kendõ segíti majd a tapolcai tûzoltók
munkáját.
Az ünnepélyes tapolcai átadásra június 28-án került sor a Fõ téren.
/A lapzárta utáni eseményrõl júliusban részletesen beszámolunk./

- Szerencsés vagyok, mert azok közé tartozom, akik még beleszülettek az élõ
hagyományba, így tanultam meg az énektechnikát és a dallamkincset - vallja
Maczkó Mária, aki a trianoni emlékünnepségen való fellépését követõen, a
Boldog Özséb Alapítvány felkérésének
eleget téve a római katolikus templomban Mária-énekeket adott elõ.
/Írásunk a 7. oldalon Mindez egyszerû,
igaz és magyar címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Bõvült az Önkormányzati Iroda feladatköre

2005. április 1-jétõl Benczik Zsolt látja el az
Önkormányzati Iroda vezetõi tisztét. Az
irodavezetõ az iroda feladatairól és a
közbeszerzési eljárások lebonyolításáról is
nyilatkozott lapunknak.
- Az Önkormányzati Iroda, mint olyan,
klasszikusan a Képviselõ-testület, a
Bizottságok, valamint a Hivatal mûködéséhez biztosítja a technikai, ügyviteli és
szervezési feltételeket. Segíti a polgármester,
az alpolgármesterek, a jegyzõ tevékenységét,
közremûködik a helyi jogalkotás rendszerében, választással, népszavazással kapcsolatos feladatokban. De azzal, hogy engem
kértek fel az iroda vezetésére, egyes önkormányzati vagyonnal, gazdálkodással kapcsolatos feladatkörök is átkerültek irodánkhoz,
azaz egyfajta összekötõ kapcsot jelentünk a
vagyongazdálkodás és a pénzügy között.
- A pályázatok elõkészítésében is részt vesz?
- Én személy szerint nem nagyon, de a
pályázati lehetõségeket mindig figyelem, viszont az irodán mûködik egy pályázatokat
elõkészítõ és koordináló csoport. Közremûködésükkel több sikeres pályázat lebonyolítása valósult meg.
- A közbeszerzési eljárások során mi a
teendõje?
- A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény tavaly május 1-jén, az uniós
csatlakozásunkkal azonos idõpontban lépett
hatályba. A törvény értelmében az önkor-

mányzat - mint klasszikus ajánlatkérõ - minden 2 millió forintot meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás, valamint 10 millió
forintot meghaladó értékû építési beruházás
vállalkozóját közbeszerzési eljárással
választhatja ki. Tavaly erre kötelezõen megalakítandó Közbeszerzési Bíráló Bizottságot
hoztunk létre, amelynek elnökévé felkért a
polgármester úr. Így minden olyan közbeszerzési eljárás bonyolítása, koordinálása,
amely az önkormányzati, polgármesteri
hivatali beszerzéseket érinti, a feladataim
közé tartozik.
- Kikbõl áll a Bíráló Bizottság?
- A Pénzügyi- a Vagyongazdálkodási és
Mûszaki Iroda vezetõjébõl, valamint az adott
közbeszerzési területtel foglalkozó tisztségviselõ is mindig tagja ennek a bizottságnak. De mivel a törvény által elõírt szakértõi
minõsítéssel még egyikõnk sem rendelkezik,
ezért a nagyobb volumenû közbeszerzésekhez szakértõ ügyvédi iroda segítségét is
igénybe vesszük.
- Hogyan zajlik egy közbeszerzési eljárás?
- Bonyolult rendszerû, mert minden beszerzésnek más és más az eljárási rendje. Egy
egyszerû eljáráshoz tartozik minimum 3
ajánlattevõnek meghatározott határidõig való
ajánlattétele, ajánlatai bontása, bírálata elõre
meghatározott feltételek szerint. A Bizottság
az ajánlatok ismeretében az ajánlattevõk közt
sorrendet állapít meg, és döntés-elõkészítõ
javaslattal él a döntéshozó felé. Egy
meghatározott értéket meghaladó eljárást
pedig már a hivatalos Közbeszerzési
Értesítõben meg kell hirdetni, hogy országosan, vagy akár az uniós országokból bárki
jelentkezhessen rá.

- Volt már az utóbbira példa?
Magyarországról milyen messzirõl volt már
jelentkezõ?
- Más, uniós tagállamból ajánlattevõ még
nem volt, Magyarországról a legtávolabbról
pedig Budapestrõl kaptunk ajánlatot.
- Milyen közbeszerzési eljárások zajlanak
jelenleg?
- Most zártuk le a Bárdos Lajos Általános
Iskola tetõépítésének a hitelfelvételi közbeszerzését. Az alapvetõ koncepció az volt,
hogy ezt a munkát mindenképpen elvégezzük, ha ehhez a Magyar Fejlesztési Bank
támogatott hitelkonstrukcióját kell is
igénybe venni. Szintén közbeszerzési
eljárással választottuk ki az építési
beruházás kivitelezõjét is. Most fog indulni
a szennyvízcsatornázás III. ütemének
közbeszerzése a még nem csatornázott
utcákban. A diszeli városrész pályázata
sajnos nem került támogatásra. Az
összevont orvosi ügyelet és a Juhász Gyula,
Kossuth Lajos utcai körforgalmi csomópont
építéséhez is közbeszerzési eljárással fogjuk
kiválasztani a kivitelezõt.
- Hányan dolgoznak az irodában?
- Húszan vagyunk, illetve most bõvült a létszám egy közgazdásszal, ezzel is erõsítve a
gazdálkodási szerepkört.
- Milyen végzettség szükséges az Önkormányzati Iroda vezetéséhez?
- A felsõfokú végzettségen és a közigazgatási
szakvizsgán kívül más elõírás nincs. Egyébként én is közgazdász vagyok, de második
diplomámat most szereztem meg a Corvinus
Egyetem önkormányzati gazdálkodás szakán.
N. Horváth Erzsébet

AKTUÁLIS

Tájékoztató településünk jövõjérõl
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete tartott összejövetelt június 9én este a Szent György Panzióban,
melynek napirendi pontjai között kötetlen
beszélgetés és tájékoztató szerepelt a
városunkat érintõ tervekrõl és aktualitásokról.
Vörös Béla elnök rövid bevezetõjét
követõen Ács János polgármester tájékoztatójában kiemelte, hogy az elmúlt esztendõhöz képest kisebb költségvetéssel tervezhettek idén, kevesebb pályázati és állami pénzforrásból indítottak. Ezáltal redukálódtak a pályázati és egyéb lehetõségek a
helyi és környékbeli vállalkozók számára
is.
A település legnagyobb beruházása a
jelenleg is folyamatban lévõ, 600 millió
forint költségvetésû csatornázás II. üteme mondta. - Folytatásként a befejezõ ütemhez
is megnyerte a város a 380 millió forintos
céltámogatást, így a lakosság hozzájárulásával a 2007- es esztendõben Tapolca területén
a csatornahálózat kiépítése megvalósulhat.
Szólt a Bárdos-iskola Bartók Béla utcai
részében a tanév befejeztével kezdõdõ
tetõtér beépítésérõl, majd a kórházban egy
sikeres- a kistérségekkel közösen beadottpályázat esetén megvalósuló új ügyeleti
rendszer kiépítésérõl. Hosszabban ecsetelte

az intézmény jelenlegi helyzetét, és mint
mondta, a felmerülõ problémák ellenére
pozitív változások észlelhetõk.
A polgármester kiemelte azt a fél milliárd
forintos pályázatot, melynek elnyerésével- a
ráfordított öszegbõl- a belváros teljes arculata megváltozna. Beszélt a jelenleg megvalósíthatatlan sétáló utcáról - itt a forgalmat
nem lehetséges máshova átcsoportosítani-, a
csatornázási munkálatok befejeztével mintegy 10 km hosszúságú új aszfaltburkolatról,
valamint továbbra is igyekeznek a
lehetõségekhez képest támogatni a helyi vállalkozókat.
Fájó pontként említette a Tapolcai Kiképzõ Központ megszüntetését, amely 736 személyt érintett különbözõ mértékben.
Császár László alpolgármester elmondta,
a város 4. 838. 000 000 forint költségvetéssel indult. A 2004. május 1- jétõl érvénybe
lépett új közbeszerzési törvény megnehezítette az önkormányzatok és vállalkozók
helyzetét. A település fejlesztésére, felújítási
munkálataira is kevesebb pénz jut. Összehasonlításként említette meg az alpolgármester, hogy az eddigi száz milliós
nagyságrendû felújítási összeg 2005-ben
jelentõsen csökkent. A beruházásokra 630
millió forint jutott, melyeknek nagy része
hitelekbõl valósítható meg. Az idei

beruházási és fejlesztési hitel összege 270
millió forint, amelynek egy része nyertes
pályázatokkal kiváltható, a mûködési hitel
tervezett összege pedig 140 millió forint.
Parapatics Tamás önkormányzati fõtanácsadó hangsúlyozta, hogy bár egyre
bürokratikusabbá válnak a pályázati
feltételek, mindent elkövetnek annak
érdekében, hogy a település minél több
pályázatból gyõztesen kerülhessen ki.
Tapolca város építési terveirõl hallhattak
Papp Zoltán Tamás fõépítésztõl. Pályázati
pénzbõl, a Mikrotérségi Gazdaságfejlesztési Program keretében - Sáskával,
Nyiráddal és Zalahaláppal karöltve - Tapolca
is nyert pénzt rendezési terv készítésére,
amely várhatóan a testületi ülésen elfogadásra kerül.
Megemlítette azt az örvendetes tényt,
hogy augusztusban Tapolca fogadja majd a
Hild-díjas települések küldötteit.
Második napirendi pontként felvetések, kérdések következtek. Néhány az
érdekesebbek közül: az ipari park, a
település kamerázottsága, az aqua-park, az
új temetõhöz vezetõ kerékpárút, a golfpálya
a repülõtér helyén, MÁV-fûtõház megszûnése, a Dobó-lakótelepi ingatlanok sorsa.

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Dancs István

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

Trianon igazságtalansága napjainkban is kísért
A gyászünnep kezdetét a trianoni
lélekharang kondulása jelezte június 3án a Köztársaság téren.

A nemzeti gyásznap alkalmából megtartott tapolcai megemlékezésen Sólyom
Károly önkormányzati képviselõ ünnepi

beszédében hangsúlyozta: - Az igazságtalan
békeszerzõdés aláírásával jutott érvényre a
háborúban gyõztes Szövetséges és Társult
Hatalmak döntése, mivel a történelmi
Magyarországot feldarabolták - nemzeti államok létrehozása címén -, megteremtették
Európa egyik legnagyobb nemzeti kisebbségét.
Majd beszédének további részében
azokat az eseményeket idézte meg, amelyek
Trianonhoz vezettek. - Az elfogadhatatlan
döntésekben a hazáját szeretõ magyar soha
nem tudott belenyugodni. - hangsúlyozta. Ezért aztán nem meglepõ, hogy a két
háború közötti idõszakban bármely politikai
erõ csak akkor lehetett hiteles, ha az ország
lakossága elõtt vállalta a szerzõdés megváltoztatásának, a revíziónak a programját.
Majd arra figyelmeztetett, hogy történelmi igazságokat politika nélkül lehetetlen
megjeleníteni. - A 45 éves kommunista
uralom alatt sikeres agymosást hajtottak
végre Magyarországon. Trianon egy
lényeges rész a viharos magyar történelembõl. A történelmünk téves tudása miatt ma
hamar fasisztának, nácinak, antiszemitának
nevezik a hazájukért aggódó és a hazájukat

Harminc év a gyermekekért
Egyhetes programsorozat keretében ünnepelte három évtizedes fennállásának
évfordulóját a tapolcai Barackvirág
Óvoda. Június 6-án a város elöljáróit, a
meghívottakat és a szépszámú hozzátartozót Marosi Miklósné, az intézmény
vezetõje köszöntötte.
Bevezetõjében visszaidézte a hetvenes
évek dinamikusan fejlõdõ keleti városrészét,
kiemelve egy fontos dátumot, 1975.
szeptember 1-jét, amikor megnyitotta kapuit
az akkor még 5. sz. Napközi Otthonos
Óvoda névre keresztelt intézmény. A 70
férõhely mára már több, mint duplájára nõtt,
csakúgy, mint a csoportok száma.
- A jövõ nemzedékét neveljük. Láthatjuk
és tapasztalhatjuk, hogy a ma emberének
megváltozott az értékekhez való viszonya.
Ez a világ nem éppen dajkatermészetû.
Nehéz ma jónak, embernek és igaznak

maradni. Mi, nevelõk azonban megõrizzük
hitvallásunkat, hogy utódaink tiszta, érintetlen lelke, nyitottsága alapja lehessen a
közös jövõnek.
Ács János polgármester köszöntõjében
elismerõen szólt az óvoda dolgozóinak
áldozatkész és becsületes munkájáról, majd
keretösszegébõl 300 ezer forintot ajánlott fel
az intézménynek eszközfelhasználás céljára.
Ezután tartalmas, táncos, verses elõadás
következett az óvodások, a pedagógusok és a
meghívott vendégek közremûködésével,
majd Oszkai Réka grafikus kiállítását nyitotta meg Tóth B. Zsuzsanna újságíró.
A kerámiákon kívül természetesen a hozzátartozók megtekinthették a gyermekek rajzaiból, valamint az intézmény dolgozóinak
munkáiból készült kiállítást is, de ellátogatott
az ovisokhoz Kolop József szobrász, valamint a Nyirettyû Népzenei Együttes is. DI

"…életüket áldozták a haza oltárán…"
Tapolca Város Önkormányzata, a MH
Helyõrség- parancsnoksága és a tapolcai
Honvéd Kulturális Egyesület szervezésében május 28- án, a Hõsök és Áldozatok Napja alkalmából katonai tiszteletadással egybekötött kegyeleti megemlékezést tartottak a II. világháborús
Katonai Emlékparkban és a régi
temetõben.
A rendezvényt négy nemzet himnusza
nyitotta, majd Dr. Holló József vezérõrnagy, a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum fõigazgatója tartotta meg emlékezõ beszédét, melyben szólt a háború
borzalmairól, a parancsot teljesítõ katonákról, akik értelmetlen és kegyetlen öldöklésnek lettek az áldozatai.
A történelmi egyházak képviselõi is
figyelmeztettek, hogy kötelességünk
emlékezni mindazon hõs katonákra - bármely nemzethez is tartozzanak -, akik
életüket adták azért, hogy mi élhessünklegyenek jegyzett hõsök vagy névtelenek.
Minden embernek építenie kell a szeretet
civilizációját.

Nagy Csaba helytörténész beszéde elején
utalt XII. Pius pápa apostoli üzenetére:
"- Íme most benneteket váratlanul
elvisznek, hogy kaszárnyákban, kórházakban teljesítsetek szolgálatot, sõt, hogy egyesek közületek a harcolók sorában kápláni
teendõket végezzenek…"
Reindl Rafael is ezek közé tartozott,
1944 õszétõl négy hónapon át Marcaliban,
az elsõ vonalban teljesített szolgálatotvígasztalt, sebeket kötözött, halottakat szállított, temetett… és imádkozott, mint
Krisztus "katonája". Azon kevesek közé
tartozott, aki kötelességét hitvallásához
hûen, a legteljesebb mértékben teljesítette.
"- Kitartani egészen a halálig!"- ez volt
Reindl Rafael fõhadnagy, római katolikus
tábori lelkész hitvallása is. Sírjánál, a régi
temetõben emlékeztek rá abból az alkalomból, hogy 1945. május 9- én fejezõdött be
Európában a II. világháború.
A megemlékezést a történelmi egyházak
képviselõinek beszéde és imája követte,
ezután pedig a koszorúk elhelyezése zárta
az eseményt.
Dancs István

szeretõ, egyszerû magyar embereket. Ez
mind a meghamisított történelmi tanítás
eredménye.
Sajnos, Trianon igazságtalansága napjainkban is kísért. Több mint 3 millió magyar él még ma is a határainkon túl kisebbségben, korlátok között, néha megfélemlítve, meggyalázva. Ezen a tarthatatlan
helyzeten lehetett volna segíteni a december
5-ei népszavazáson, de ez nem sikerült. A
magyarság egy része megtagadta testvéreit.
Az anyaország, mint egy mostoha, úgy
viselkedett.
Végezetül arra hívta fel a jelenlevõk
figyelmét a megemlékezõ, hogy segítsék az
egység megteremtését. - A magyarság jövõje csak úgy biztosított, ha megismerjük
múltunkat, az igazságokat és egy megújult
erkölcs tiszta értékeivel élünk és dolgozunk
e hazában. Isten óvja, segítse a magyarságot, bárhol is él a Földön!
A gyászünnepen Bartis Ferenc erdélyi
költõ a magyarságtudatról és a hazaszeretet
fontosságáról szólt. - Tessék úgy nevelni a
gyerekeket, úgy oktatni az ifjúságot, megfogni a kezét, kinyitni a szemét, hogy az
együvétartozás érzése erõsödjön benne.

A költõ gyújtó hatású beszédét követõen
a történelmi egyházak képviselõi hívták
közös imára a megemlékezõket.
Szabó Emõke református lelkész ahhoz
kért isteni segítséget, hogy azok szívéhez is
eljussanak a fohász hangjai, akiknek még
emlékképeik sincsenek az együvé tartozásról az egymáshoz rendelt felelõsségrõl.
Nagyné Szeker Éva evangélikus lelkész
fohászában irgalmat kért Istentõl. - Urunk,
Istenünk, nézz le irgalmas szívvel földjében
és közösségeiben szétdarabolt magyar
nemzetünkre, és elégeld meg kínos
vergõdését.
Csere Sándor kanonok nemzetünk nagyjait, neves és névtelen alakjait említve arról
szólt, hogy a közös ügyért sokféleképpen
lehet tenni, de ahhoz az is kell, hogy az
ilyen és hasonló indíttatású megemlékezésekre többen jöjjenek el, mint
ahányan most eljöttek.
A megemlékezés fényét a Batsányi Kórus
fellépése, Maczkó Mária csodálatos éneke
és Mándoki Szabó István szavalata emelte.
A bensõséges ünnep zárásaként a jelenlévõk mécsest gyújtottak a Trianon
Emlékmûnél.
N. Horváth Erzsébet

A zászló égisze alatt közösség kovácsolódik
Az alakulótéren felsorakozott márciusban bevonult szerzõdéses katonáktól
Matuz István ezredes búcsúzott. Igazi
ünnep ez a mai nap - mondta. - Ünnep,
mert egy olyan periódus lezárását jelenti,
amely jelentõs mérföldkõ az Önök
életében. Lezárult a katonává válás elsõ,
kihagyhatatlan szakasza, az alapkiképzés.
Majd arról szólt a kiképzõ központ
parancsnoka, hogy ezt a napot a Tapolca
Városa által adományozott alegységzászló
is az ünnepek sorába emelte. - Ez az elsõ
alegységzászlónk, és remélhetõleg egy
szép, hagyományteremtõ kezdeményezés
tanúi vagyunk - hangsúlyozta.
- A zászlóadományozási ceremóniát
követõen Ács János polgármester arról
szólt, hogy a honvédség helyi alakulata

milyen jelentõs szerepet töltött be és tölt be
a város életében. - A nemzeti ünnepeink
méltó megünnepléséhez, a közösen létrehozott Katonai Emlékparkban történõ megemlékezésekhez, emlékmûvek, emléktáblák
avatásához is mindig számíthattunk a
kiképzõ központ személyi állományára.
Városunk lakossága és vendégeink csodálattal szemlélték a katonai tiszteletadással,
pompával, dicsõséggel, koszorúzással zajló
ünnepeinket, rendezvényeinket. A fentieken
túl az ifjúsági, sport és kulturális kapcsolatok is indokolták az alegységzászló adományozását.
Végezetül annak a reményének adott
hangot a polgármester, hogy Tapolcán még
hosszú évekig használhatják a zászlót, amely
-, mint az elõdei - a katonai becsület, a dicsõség és a hõsiesség jelképe lesz.
NHE

Kérdések és válaszok a 100 lépésrõl
A fenti címmel június 15-én Veszprém
megyében tíz helyszínen ismertették a
kormány 100 lépés címû programját,
köztük Tapolcán is.
Dr. Mesterházy Attila politikai államtitkár mintegy félszáz érdeklõdõ elõtt tartott
tájékoztatót. Elmondta, hogy a jelenlévõk
egy rendhagyó kezdeményezés részesei. Az
ország 160 településén tartanak a tapolcaihoz hasonló összejöveteleket, amelyeken
az egészségügy, a családtámogatás, a

feketegazdaság, a panelprogram és a szakképzés problémáit feszegetik.
Elõadása után lehetõség nyílt kérdések
feltevésére, amelyek között a kormányt
érintõ, komoly kritikai megjegyzések is
elhangzottak. A jelenlévõk fõként a
nyugdíjjal kapcsolatos változásokra voltak
kíváncsiak, ám ezekre a kérdésekre nem
kaptak konkrét válaszokat, hiszen a kormány csak ezután dolgozza ki azokat hangzott el az összejövetelen.
NHE

Pedagógusok köszöntése
A Városi Pedagógusnap ünnepeltjeit Ács
János polgármester köszöntötte a Városi
Mûvelõdési Központban.
- A jövõt is formáló pedagógusok példaadása sokat segít abban, hogy a rájuk bízott
fiatalokban kialakuljon a helyes, a követendõ
értékrend - hangsúlyozta. - A nevelés, az
oktatás, az emberformáló hit, a társadalmi
elvárások, az önmagukkal szemben támasztott igények, valamint a mindig megújulni
szándékozó akarat teszi ezt a hivatást különlegessé és egyedivé a többi között.
A köszöntõ után aranydiplomát kapott
Benda Magdolna, Nagy Lászlóné és Virág
Lajosné. Tapolca Közmûvelõdéséért kitüntetésben Szalay Lászlóné és Kovács Melinda
részesült.

Új Tapolcai Újság

A Képviselõ-testület Tapolca Nevelésügyéért kitüntetést adományozott Frang
Lászlónénak, Katona Lászlónénak és Marosi
Miklósnénak.
Novák Istvánné a központi Pedagógus
Napon Eötvös József-emlékérem kitüntetésben részesült.
Kedves hagyomány, hogy ezen a napon a
pályakezdõket is köszönti a város. A Batsányi
János Általános Iskolában Czintula Anita, a
Kazinczy Ferenc Általános Iskolában Cseh
Diána és Nagy Andrea, a Szász Márton
ÁMK-ban pedig Mogyorósi Krisztina kezdi
pedagóguspályáját.
Az est további részében Mága Zoltán, a
"király prímása" adott nagy sikerû koncertet
az ünnepeltek részére. N. Horváth Erzsébet
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Úgy tesszük tovább a dolgunkat, mint eddig: keményen, de szeretettel és tisztességesen
Ács János polgármesterrel a csapatmunka szükségességérõl, a családi háttér biztonságáról
A magyar önkormányzatiság kialakulásának 15. évfordulója alkalmából a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
június 15-én Gödöllõn, a Grassalkovichkastélyban nagyszabású ünnepséget tartott.
Városunk polgármestere ezen az
ünnepen vette át a Polgármesteri Ezüstlánc
Díjat.

A kitüntetést dr. Gémesi György, a
MÖSZ elnöke adta át, méltatva a kitüntetett
eddigi munkáját. - A város vezetõjeként
mindig a legfontosabbat, a várospolitikát, a
városfejlesztést, az önkormányzati vagyon
gyarapítását, gondos gazdaként való
kezelését, az intézményrendszer valós igényekhez igazodó átalakítását, mûködésének
biztonságát tartotta elsõdlegesnek - mondta.
- Polgármester Úr! Engedje meg, hogy az
Új Tapolcai Újság munkatársai nevében is
gratuláljak a kitüntetéséhez, és arra kérjem,
menjünk egy kicsit vissza az idõben. A
városban köztudott, hogy Ön agrárszakember, kertészmérnök. Hogyan és mikor épített
hidat a természetet elõtérbe helyezõ
hivatása és a közéletiség között?
- Ez a híd gyorsan épült, hiszen a polgármesterré történt megválasztásom elõtt
nemigen foglalkoztam politikával, a
közélettel is csak annyit, amennyit egy
állampolgárnak illik, vagy kell. A Polgári
Szövetség felkérésének tettem eleget akkor,
amikor indultam a megmérettetésen. Az
1998-as választás nagyszerû eredménye az
is, hogy már az induláskor sikerült egy
olyan önkormányzati csapatot összekovácsolnunk, amely azóta is - 7 éve felelõsségteljesen, a legjobb tudása szerint

intézi a város dolgait. Megtalálja az
összhangot a városüzemeltetés, a város- és
az oktatási intézmények fejlesztése, a
kultúra, a civil szervezetek, a sport és egyéb
területek feladatainak a szükség és a
lehetõség kínálta sorrendjében oly módon,
hogy az mindenkor Tapolca lakosságának
az érdekét szolgálja.
- A hivatalba lépését követõen melyek
voltak azok a feladatok, amelyeket nehéznek
ítélt?
- Megmondjam õszintén? Amikor elvállaltam a megbízatást, nem is láttam igazából a
problémákat. '98-ban az önkormányzat
nehéz helyzetben volt, komoly anyagi gondokkal küszködött. Volt néhány nyugtalan
éjszakám ezek miatt, hiszen valójában
menetközben derült ki, hogy mire is vállalkoztam. Azt, hogy a város a kezdeti
anyagi gondokon felülemelkedve, a mai
napig likvidhitel felvétele nélkül tud
gazdálkodni, köszönöm a barátaimnak, a
Polgári Szövetség tagjainak, hiszen az eredményeket közösen értük el. Bízom benne,
hogy az elmúlt évek fejlõdését elismerik
azok is, akik, bár nem egyfajta nézetet vallanak velünk, de Tapolca eredményeinek
örülni tudnak.
- A városban járva, a helyieket, vagy az
idelátogatókat hallva az elismerõ szavak
között gyakori, hogy a város vezetése jó
gazda módjára építi, csinosítja a települést.
- Igen. Ez így van. Valóban a jó gazda
szemével, féltõ gondoskodással alakítjuk a
várost, úgy, mint ahogy az otthonainkat is.
Ebben - talán a megyében egyedüliként - az
ellenzékben is partnerre találtunk. Lehet,
hogy nem egyformán közelítjük meg a dolgokat, de a város érdekében mindig
összhang volt közöttünk. Ez nagyon fontos
dolog. A polgármesternek hatalmas erõt és
indíttatást ad, hiszen nem azzal kell
foglalkoznia, hogy a megosztottságot miként kezelje, hanem azzal, hogy a jó
célokat, a várost elõbbre vivõ dolgokat a
Képviselõ-testület tagjaival együtt, a
Testület mellett mûködõ bizottságokkal, a
kisebbségi önkormányzatokkal egyetértésben minél sikeresebben és eredményesebben tudja megvalósítani.
- Melyek azok a beruházások, fejlesztések,
amelyekre a legbüszkébb?
- Mindegyikre az vagyok, nincs kedvencem. De talán a legnagyobb élményem
mégis az volt, amikor az iskolák tornatermében megtörtént a felújítás, és láthattam
annak a sok kisgyereknek a boldogságát.
- Egy Önnel, néhány évvel ezelõtt készült

riportban Tapolca idegenforgalmának a
jövõjérõl is beszéltünk. Az akkor még csak
tervek, elképzelések mára már megvalósultak. Nyaranként megtelik a város. Az idegenforgalom itt van.
- Ez valóban így van, de ezért sokat kellett
tenni és kell ma is. Az idegenforgalom
Tapolcának, az itt élõ kereskedõknek, szolgáltatóknak jelentõs bevételt jelenthet, de
az elégedett turisták is viszik jó hírünket
szerte a világba. Olyan jó dolog Párizsban,
6 metroállomáson is látni a Tapolca-táblát,
és mellette a városról készült felvételek
montázsát. Kinyomoztam ezek eredetét is.
Az egyik párizsi utazási iroda munkatársa
kirándult a városunkba, amely annyira
megtetszett neki, hogy úgy gondolta, az
élményeit a franciákkal is megosztja.
Nagyszerûen mûködik a most felújított
víziszínpad is. A tóparti nyári rendezvények
is nagyon jó hírvivõk. Bizonyára még
emlékszik rá, talán írt is róla, hogy néhány
évvel ezelõtt, amikor a víziszínpad
kialakításáról döntött a Testület, volt olyan
képviselõ, aki az ahhoz szükséges másfél
millió forintot más célra akarta felhasznál-

olyan személyekbõl álló kuratórium ítélte
oda ezt az elismerést, amely számomra
nagyon fontos emberekbõl áll: Sólyom
László, Csoóri Sándor, Jókai Anna,
Horváth Balázs. Ez a kitüntetés nem
közvéleménykutatás alapján odaítélt díj,
ebben 3200 település szakmai elismerése
van. Nagyon köszönöm, hogy az elmúlt
évek munkáját a legmagasabb fokon
ismerték el, de ez azoknak a képviselõ-társaimnak, munkatársaimnak is szól, akikkel
együtt dolgozom.
- A polgármesteri lét 24 órás szolgálat.
Hozzá biztos családi háttér szükséges.
- Ez valóban így van. Szükség van a család
szolgálatára is. Kellenek hozzá megértések,
segítségek, amelyeket én - hála Istennek - a
családomtól meg is kapok. Úgy érzem, ha
ezt minden polgármester megkapja, akkor
teljes szívvel és lélekkel tud dolgozni.
Nagyon szépen köszönöm a feleségemnek,
a gyermekeimnek, a családomnak és a
városnak, hogy mellettem állnak.
- Hogyan tovább?
- Úgy tesszük tovább a dolgunkat, mint
eddig: keményen, de szeretettel és

A kitüntetéshez a munkatársak is szívbõl gratuláltak
ni. Az idõ bennünket igazolt.
- Mint köztudott, 3200 település van az
országban, és csak két polgármester - a galgahévízi és Ön - a birtokosa a Polgármesteri Ezüstlánc Díjnak. Miként érintette a
kitüntetés?
- Õszinte leszek. Az embernek jólesik, ha
dicséretet kap. Örülök annak, hogy egy

tisztességesen.
- Az elismerést jelentõ polgármesteri ezüstláncot hordani is fogja?
- Megfelelõ alkalmakkor, ünnepeken igen.
Azt gondolom, ha nem tenném, akkor
megsérteném azokat, akik engem megtiszteltek vele.
N. Horváth Erzsébet

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése
Hol tölti a nyári szabadságát?
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Kristófné Ráfli Ágnes

Németh János

- Az elmúlt években szervezett
módon, üdülõkben nyaraltunk.
Az idei nyáron a kempingezést
választottuk pihenési formaként.
A rokonságból három családdal
együtt utazunk a Mecsekben
lévõ orrfûi kempingbe, ahol egy
hetet fogunk tölteni. Természetesen szeretnénk a táj szépségében is gyönyörködni.

- Sajnos, sehova sem megyünk.
Azonban ha megnyernénk a lottó
ötöst, elvinném a családomat, a
tanítványaimat és a munkatársaimat
egy lakatlan szigetre, ahol csak a
létfenntartásért küzdenénk, ahol
megszûnnének a hétköznapi gondok, bajok.

- Öcséméknél töltjük a nyári
pihenõnket a festõi szépségû Pécs
városában. Szeretnénk minél
hasznosabban eltölteni a rendelkezésünkre álló egy hetet.
Elsõsorban a település nevezetességeivel fogunk ismerkedni, hogy
élményekkel gazdagon térjünk
haza.

Új Tapolcai Újság
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Új utakon a kórház sebészeti osztálya
Dr. Mohos György sebész és gyermeksebész szakorvos 2005 márciusában - az
ajkai kórházból - került a tapolcai
sebészeti osztály élére. Arról, hogy mi
különbség van egy "mamut" kórház és
egy kisvárosi kórház sebészeti feladatai
között, illetve milyen átalakításokat tervez az osztályon, Õt kérdeztük.
- A sebészet, a szakma mindkét kórházban
ugyanaz. Esetleg a lehetõségek, a feltételek
mások. Egy kis kórháznak a település és a
környék sebészeti ellátását kell megoldania.
- Melyek azok az esetek, amelyeket
Tapolcán is el tudnak látni?
- Sok hasfali- és lágyéksérvet operálunk,
nagyon sok epeköves és strumás beteget
mûtünk, de számtalan, nõi emlõben lévõ
csomót is eltávolítunk, legyenek ezek akár
jó vagy rosszindulatú daganatok. A daganatos betegségek közül sok vastagbél daganatot operálunk, de mûtjük Tapolcán a végbéltáji betegségeket, a visszerességet is.
Nem elhanyagolható mûtétcsoport a sürgõsségi sebészeti ellátás sem, hiszen nemcsak a vakbél okozhat problémát, de
gyakran találkozunk bélelzáródással, gyomor átfúródással is. Ezeket is helyben kell
megoldanunk.
- Milyen mûszerparkja van a sebészetnek?
- Meglehetõsen sok jó eszközzel rendelkezünk, olyanokkal is, amelyek az ajkai
"mamut" kórházban sem voltak. Nagyon
sok jó kézi mûszerünk van, a bélsebészethez

varrógépek. Amit javítani kellene, az a mûtõ
építészeti struktúrája. A jobb környezet a
betegellátást szolgálná.
- A háziorvosok korábban a betegeiket más
kórházakba küldték mûtétre. Mit érzékel,
változott a helyzet?
- Tudok arról, hogy ez így volt, hiszen
meglehetõsen sok tapolcai és környéki
beteget operáltam Ajkán én is. Most fordult
a helyzet. Onnan jönnek Tapolcára. Alapvetõen fontos stratégiai feladatnak tekintem, hogy a háziorvosokkal jó kapcsolatot
ápoljak. De szeretném elérni azt is, hogy a
betegek is minél inkább arról számoljanak
be a háziorvosaiknak, hogy jó ellátást kaptak a tapolcai kórházban. Az így kialakuló
bizalmi lánc pedig a betegforgalom
növekedésében is meg fog nyilvánulni.
- Hány sebész dolgozik az osztályon?
- Jelenleg 4 sebész szakorvos van velem
együtt. Ezen kívül 2 fiatal kolléga sebész
szakvizsga elõtt áll. Egy nyugdíjas kolléga
ügyelni segít. Egy sebész-, illetve egy érsebész orvos pedig részmunkaidõben tevékenykedik Tapolcán. Így végül is - egy jó
beosztással - megvan a csapat.
- Ön néhány hónapja "megörökölt" egy
sebészeti osztályt. Mit alakított át rajta?
Milyennek szeretné látni egy-két év múlva?
- Valóban megörököltem az osztályt, és azt
gondolom, hogy nem is rossz örökség ez.
Amit mindjárt az elején átalakítottam, az a
sebészeti szakrendelés volt. Ami azt jelenti,

Testvérvárosi kirándulók
Tapolca testvérvárosából, PozsonyRózsavölgy városrészbõl egy busznyi
fiatal látogatott városunkba, de kirándulást tettek Badacsonyba is. Ott
találkoztunk velük.
- 3 napra jöttünk - válaszolja kérdésünkre
Olga Mrva, a csoport vezetõje, Pozsony
fõváros önkormányzati képviselõje, Pozsony-Rózsavölgy városrész helyi színtû
képviselõje - uniós cserepartneri kapcsolat
révén kerültünk ide erre a gyönyörû
vidékre. A magyar, az olasz és a mi
gyerekeinknek kellett volna az unióval
kapcsolatos kérdésekre válaszolniuk. Az
olaszok nem vállalkoztak rá, a mieink viszont nagyon szép sikert értek el. Két I.
díjat viszünk haza, de elõtte megcsodáljuk
ezt a szép vidéket. Én másodszor vagyok a

Balaton partján. Még kicsi gyerek voltam,
amikor a rokonok elhoztak, de féltem a
víztõl. Jövõre biztos, hogy visszajövök, és
akkor már bátrabb leszek, talán még egy
hajókirándulásra is elmegyek - mondja
nevetve, miközben dicséri és köszöni azt a
vendégszeretetet, amellyel a tapolcaiak
fogadták õket.
- Nekem is nagy élmény volt a vendégfogadás, nagyon tetszik Tapolca - veszi át a
szót Olga tolmácsolásában Alena Barth, a
nemzetközi kapcsolatok referense. - Már
ötödször vagyok Tapolcán. Ha tehetném, át
is költöznék ide. Óriási élmény volt a
gyerekeknek is a Tavasbarlang, a csónakázás, a Tópart. Lenyûgözõ a sok-sok
virág, impozáns az új szálloda. Élményekkel gazdagon térünk haza.
NHE

hogy azóta napi váltásban történik. Ez azért
jó, mert a betegek azt az orvost, aki operálta õket, akihez kötõdnek, az adott napon
megtalálják. Ezzel a várakozási idõ is
csökken. Sikerült a traumatológiai ellátást is
stabilizálni. Dr. Szekér Zoltán fõorvos úr
vezetésével egy 5 fõbõl álló, traumatológia
szakorvos csapat mûködik a sebészeti osztályunkban. Továbbra is jól és nagyszámú
mûtéttel dolgozik a fül-orr-gégészet az
osztály keretein belül. Már márciusban elkezdtük a hálóbeültetéses sérvmûtéteket,
mára már szinte rutinszerûen végzik a kollégák is.
- Mit jelent a hálóbeültetés?
- A sérült hasfalat egy mûanyaghálóval
erõsítjük meg, és beépítjük a hasfal rétegei
közé. Ennek elõnye, hogy az ilyen típusú
mûtétek után minimális, 1% a kiújulás, a
beteg akár 2 hét után fizikai munkára,
sportolásra alkalmas, szemben az eddigi 6
hetes táppénzzel. Új szemléletet kívánok
kialakítani a vastagbél-végbél daganatok
operálása tekintetében is. Az érsebészet
mellett ortopédiai szakrendelést is tervezünk, azaz már be is indult, csak a nyári
szabadságok miatt nem kezdte még meg a
mûködését. Az ortopédián elõforduló
betegeket a sebészeti mûtõben fogjuk
operálni. Sikerült kialakítani, de még nem
teljesen kész a szeptikus mûtõt. Ezzel nemcsak a sebfertõzések lehetõsége és az
ápolási napok száma fog jelentõsen

csökkeni, de antibiotikumra is kevesebbre
lesz szükség. A betegek komfortérzetének
javítása érdekében egy kisebb betegszobából étkezõ-társalgót alakítottunk ki, ahol
televíziót lehet nézni, de a betegek látogatót
is fogadhatnak. Kiemelt fontosságúnak tartom a betegápolás még színvonalasabb
ellátását, a tiszta környezet mindenkori biztosítását
- A késõbb megvalósítandó tervek között
milyenek szerepelnek?
- A késõbbiekben a laparoscopos mûtétek
számát szeretnénk növelni. Egyelõre csak a
nõgyógyászati mûtéteknél és a sebészeten,
az epekövek eltávolításakor alkalmazzuk
ezt az eljárást. Holott egy ilyen mûtét után a
beteg már két napra rá távozhat a kórházból.
Könnyebben mozog, két hét múlva már
munkaképes. A hasfal statikája ép marad.
Az ilyen típusú tevékenységet szeretnénk
kiterjeszteni a sérv, vagy más mûtétekre is.
A proktológiai ellátás komoly ûr nemcsak
Tapolcán, de a megyében is. Ehhez olyan
mûszereket találtam a kórházban, amelyek
segítségével a kezdeti stádiumban lévõ
aranyeret járóbeteg-ellátásban is meg lehet
majd oldani, nem kell a betegnek kórházba
feküdnie. Végezetül szeretném a sebészeti
osztály komfortfokozatát oly módon növelni, hogy betegközelibbek, emberközpontúbbak legyenek a kórtermek is.
N. Horváth Erzsébet

Tapolcai a nemzetközi pedofil-hálózatban
Az elmúlt hetekben az országos médiumok is írtak arról, hogy a tapolcai
Rendõrkapitányság sikeres akciókat hajtott végre. Az esetekrõl Kováts Zoltán
alezredes, a bûnügyi osztály vezetõje
tájékoztatta lapunkat.
- Az elmúlt másfél hónapban két nagyobb
kábítószerfogásunk volt. A kollégáim a
Budapestrõl indult vonaton Balatonfüred és
Tapolca között figyeltek fel két személyre.
Miután Tapolcán leszálltak, igazoltatták
õket. Több mint 400 Extasy-tablettát találtak náluk. Azóta már több házkutatást tartottunk, õket õrizetbe vettük, illetve egy
harmadik tapolcai személyt is elõzetes
letartóztatásba helyezett az ügy kapcsán a
Városi Bíróság. Egy közúti ellenõrzés során
pedig egy kocsi utasaitól foglaltunk le 30
Extasyt.
- A másik bûneset, amely miatt Tapolca
nemcsak a magyar, de a nemzetközi
bûnüldözés elõterébe is került, az egy pedofil-hálózat tapolcai vonatkozásának a
felderítése volt. Mit lehet tudni errõl az
esetrõl?
- Az Europol folytatott nyomozást, és
megállapították, hogy Magyarországon

több helyen is jogszabályban tiltott
oldalakat látogatnak az Interneten, illetve
töltenek le. Ezekrõl a Nemzeti Nyomozóirodának küldtek anyagot, és benne megjelölték a helységeket is. Így jutottak el
Tapolcára, ahol ennek eredményeképpen
egy tapolcai férfinál házkutatást tartottunk.
Ott különbözõ képanyagot találtunk, illetve
a számítógép is tartalmazott olyan
pornográf felvételeket, amelyek valószínûsíthetõen gyermekekrõl készültek. A
lefoglalt bizonyítékok és az ügy vizsgálata
folyamatban van.
N. Horváth Erzsébet

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Közveszéllyel fenyegetés vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
azon személy ellen, aki a SPAR Áruházra
vonatkozóan "bomba" bejelentést tett.
- Súlyos testi sértés bûntettének megalapozott gyanúja miatt indul eljárás azon személy ellen, aki az egyik sörözõben elõzetes
szóváltást követõen lefejelt egy helyi lakost.
A sértett a bántalmazás következtében 8
napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

A rózsavölgyiek kalauza Udvariné Horváth Anna és Bicsérdiné Szabó Nikoletta
volt

Házasságot kötöttek:
Baráth Tamás és Dani Korina
Cseh Péter és Vidosa Edina
Csonka Róbert és Vedrõdi Éva
Csontos Péter és Buzási Brigitta
Joós Attila és Nemes Adrienn

Szabó Gábor és Szakács Judit
Szalai Péter Attila és Gelencsér Márta
Széll Bálint és Szakmári Andrea
Gratulálunk!

Bencze Csaba és Vizeli Piroska
Berzsenyi Tamás és Réffi Tünde
Bitto Katalin és Darabos Tamás
Böröcz József és Rosta Éva
Gajdos Gábor és Sáfár Tünde
Hubert János Csaba és Rajzó Roberta
Osvald Péter és Márkus Ingrid
Perger Zoltán és Figler Rita
Szabó Ákos és Nagy Éva
Varga István György és Horváth Judit
Vass Zoltán és Szili Andrea
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gyermeke: Bálint
gyermeke: Bálint
gyermeke: Bulcsú
gyermeke: Barbara
gyermeke: Gábor Sándor
gyermeke: Ádám Dániel
gyermeke: Kinga
gyermeke: Barbara
gyermeke: Ákos
gyermeke: Júlia
gyermeke: Máté Levente
Gratulálunk!
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Nagyon büszke vagyok a tanítványaimra

Katona Lászlónét, Böbe nénit nagyon
sokan ismerik Tapolcán. A Batsányi
János Általános Iskolában tanító pedagógus példamutató, áldozatos munkájáért
a Városi Pedagógusnapon kitüntetésben
részesült. A vele történt beszélgetés során
arra is kerestük a választ, hogy miért ezt
a hivatást választotta.
- Már kisgyermekkorom óta szerettem a

gyerekekkel foglalkozni, ezért is jelentkeztem a gyõri tanítóképzõbe.
- Miért tanítónõ akartál lenni, és miért nem
óvónõ, vagy tanár?
- Hozzám ez a korosztály áll nagyon közel.
Nagyon szeretem õket, különösen a 3-4.
osztályosokat.
- Hol kezdted a pályát?
- Balatonedericsen tanítottam 4 évig, majd
amikor férjhez mentem, bekerültem Tapolcára a Batsányi János Általános Iskolába.
1976 óta tanítok ott.
- Amikor kezdted a pályádat, akkor még a
tanítónõ minden tantárgyat tanított. Volt
olyan közöttük, amelyet különösen kedveltél?
- Igen. Nagyon szerettem magyart,
környezetismeretet és éneket tanítani.
Tapolcán már tantárgycsoportos oktatásban
tanítottam ezeket. Közben áttértünk az
értékközvetítõ, képességfejlesztõ programra. Ez a program sokirányú személyiséget
képez, a színjátéktól a báboktatásig mindent
tanítunk benne.
- Összeszámoltad már, hogy hány gyereket
tanítottál eddig?

- Még nem, de nagyon sokat. A '80-as években és a '90-es évek elején még 36 fõsek
voltak az osztályok. Nagyon sok jó
képességû, remek tanítványom volt akkor
is. Nagyon büszke vagyok rájuk. Van közöttük már egyetemi tanár, orvos, mérnök,
kutató, biológus is. Máig is szívélyesek
velem, nagyon aranyosak. Kovács Melinda,
a televízió fõszerkesztõje is a tanítványom
volt. Nagyon büszke vagyok rá is, remek
ember lett belõle.
- Több évtizede vagy a pályán. Megítélésed
szerint mennyire változtak meg a gyerekek?
- Sokkal tájékozottabbak, mint tíz-húsz
évvel ezelõtt, de úgy érzem, hogy hiányzik
nekik a szeretet, többet szeretnének a
családjukkal lenni.
- Nem is emlékszem olyan találkozásra,
amikor ne mosolyogtál volna rám, de látom
és tapasztalom, hogy a derûdbõl mindenkinek jut. Mi a titkod?
- A gyerekekbõl, a kollégákból és a családomból táplálkozik az én "egyszerû
titkom". Mindig olyan szerencsés voltam,
hogy olyan kollégákkal dolgozhattam
együtt, akik segítették a munkámat. Úgy

Falunapi vígasságok Diszelben

Tájékoztatás
A szõlõfeldolgozás és borkészítés során
keletkezõ melléktermék lepárlásáról és
kivonásáról szóló 75/2004.(V.4) FVMPM. együttes rendeletet módosította az
55/2005.(VI.18.) FVM rendelet.
Az 500 hl alatti mennyiségben szõlõbort
elõállítók 2005. augusztus 1-ig kiönthetik a
borseprõt, derítési aljat, de a kiöntés elõtt a
hatályos jogszabály szerint a például szerves trágyaként hasznosítás elõtt 5 munkanappal kell bejelenteni azért, hogy a vámhatóság a melléktermék tényleges kivonását
a helyszínen ellenõrizhesse. A bejelentést a
tapolcai kirendeltségen díjmentesen kapható nyomtatványon is megtehetik.
A jövedéki törvény az egyszerûsített
adóraktári engedéllyel rendelkezõ szõlõ- és
bortermelõknek 2004. december 01-tõl
2005. július 31-ig terjedõ idõszakra
vonatkozóan a szõlõbor készletrõl elszámolás benyújtási kötelezettséget ír elõ. Az
elszámolások benyújtási határideje 2005.
augusztus 15.
A nyomtatványok a tapolcai kirendeltségen térítés ellenében kaphatók.
Nagy Attila
pénzügyõr százados kirendeltség vezetõ h.
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N. Horváth Erzsébet

Nemzeti konzultáció 2005

Meghívó
2005. július 4-én (hétfõn) 20 órakor a Városi Mûvelõdési Központban Csángó-est
lesz.
A jótékonysági estet a Moldvai Csángómagyar Iskolaközpont és a Keszthelyen
nyaraló csángó gyerekek javára rendezik. Az esten Böjte Csaba dévai ferences atya a
szeretetrõl, a gyerekekrõl, a csángókról született gondolatait osztja meg a közönséggel. Fellépnek: Nyisztor Ilona és tanítványai.
Minden jószándékú és segíteni akaró embert szeretettel várnak a szervezõk.
Információ: Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. Telefon: 87/411-323

A hagyományos diszeli falunapon sokféle
program várta a résztvevõket június 17én, szombaton.
Reggel kisbíró ébresztette a településrész
lakosságát. Sok érdeklõdõt és versenyzõt is
vonzottak az ügyességi vetélkedõk. A
Diszel-TIAC rangadót ebben az évben a
TIAC labdarúgócsapata nyerte a délutáni
órákban.
A szép magyar huszárok, az aranyos le-

érzem, hogy a sikereimhez, az eredményeimhez õk is hozzájárultak, akár egy
pozitív megjegyzéssel, akár egy építõ kritikával.
- A hivatalos elismerés átadása után a kollégáid is a nyilvánosság elõtt köszöntöttek.
- Rendkívül jólesett, hogy ennyien eljöttek
a kitüntetés átadására, mint mondták, azért,
hogy tapsoljanak nekem.
- A Veled való beszélgetés csak megerõsítette bennem, hogy azon ritka pedagógusok egyike vagy, aki soha nem panaszkodik,
jól érzi magát a gyerekek között, szereti a
kollégáit - és úgy egyébként is - köszöni, jól
van.
- Ez pontosan így van. Jól érzem magam.
Nagyon szeretem ezt a hivatást, az egyik
legszebb, bár nem könnyû. A szépségét a
gyerekek adják, a nehézségét pedig a
felelõsség. Mert felelõs vagyok a rózsáért mondta a kisherceg. - Õ az, akit öntözgettem, akire búrát tettem. Így kísér engem is
végig a gyerekekért érzett felelõsség minden szépsége a pályámon, az életemen.

venték most sem okoztak csalódást. A nagyszámú nézõközönség ámulattal adózott a
bajvívásban jeleskedõknek, valamint a spanyol iskolás lovasbemutatónak.
Délután “felpörögtek” a veterán járgányok. A közel 200 résztvevõ büszkén túráztatta "gyöngyszemét".
Dr. Várhelyi Józsefnek, a vitézi rend és a
lipicai szövetség elnökének erõsen politikai
indíttatású beszédét követõen Ács János
polgármester annak a határozott meggyõzõdésének adott hangot, hogy a városban nem gyalázatos és ostoba emberek,
hanem olyanok élnek, akik politikai hovatartozásuktól függetlenül jó szándékúak
és becsületesek. A polgármesteri reagálást
nagy tapssal fogadták a jelenlévõk.
A diszeli falunapot jó hangulatú bál zárta.

A közelmúltban sokan találkozhattak
postaládájukban a Nemzeti Konzultációs Testület kérdõívével.
A nemrégiben létrejött civil kezdeményezés célja, hogy az emberek
véleményét kikérve, a közös nemzeti célok
kialakításáért dolgozzon, valamint, hogy
felmérje, milyen jövõt képzel el a lakosság
lakóhelye és családja számára.
A Nemzeti Konzultációs Testület a hat
pontból álló kérdõívre adott válaszokat, a
faluparlamentek és a fõvárosi fórumok
tapasztalatait egy tanulmánykötetben fogja

összefoglalni.
Az emberek véleményére kíváncsiak:
mit tett értük az ország, miben csalódtak,
mitõl félnek, mibe szeretnének beleszólni,
min változtassanak. Az akciót önkéntes
segítõk és egy közhasznú alapítvány támogatásával folytatják le.
A kitöltött íveket postán vagy személyesen, a kihelyezett standokon és a mobil
irodákon keresztül lehet eljuttatni a
Testülethez. Az ország hétszáz települését
keresi fel a nemzeti konzultáció négy
autóbusza júniusban.
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Köszönetnyílvánítás
Köszönjük Starcsevics Tibor úrnak a
Szász Márton AMK autista csoportja
számára - a tanév folyamán több alkalommal- ajándékozott játékokat, amelyekkel hozzájárult a gyermekek
fejlõdéséhez.
Bognár Ferenc igazgató

Májusfa-kitáncolás
A Tapolcai Iparoskör vezetõsége és
tagsága szeretettel hívta vendégeit
június 4-én a kisapáti Diskamajorba.
Itt került sor arra a vidám hangulatú
rendezvényre, amelynek során a Tapolca
és Környéke Vállalkozók Egyesülete által
állított májusfát is kitáncolták.

Az országjárás keretében Tapolcára is megérkeztek a kezdeményezés
aktivistái, akik válaszoltak a járókelõk kérdéseire, és segítséget nyújtottak a
kérdõívek kitöltéséhez

II. Balaton Filmfesztivál
2005. július 21-31-e között a Városi
Moziban a magyar filmet ünneplik.
A rendezõk célja, hogy a nézõk újra
felfedezzék a már bemutatott filmek
örömét, lehetõséget teremtve a film alkotóival való személyes találkozásra is.
A fesztivál díszvendége Illés György
operatõr, aki operatõrök generációit nevelte
fel. A rendezvény a róla készült portréfilmmel és B. Müller Magda fotókiállításával
nyílik. Megtiszteltetés számunkra, hogy a
vendégek között Szabó István Oscar-díjas-
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rendezõt, Koltai Lajos Oscar-díjas operatõrt, Mészáros Márta rendezõt,
Cserhalmi György színészt, Makk Károly
rendezõt, Réz András filmkritikust köszönthetjük.
Részletes
mûsor,
bérleti
lehetõségek a Programajánlóban!
Elõadások elõtt egy órával a mozi hársfái
alatt élõ jazz várja a Nagyérdemût!
Rendezvénysorozatunkat tisztelettel ajánljuk a magyar film és alkotóinak népszerûsítésére!
KD

KULTÚRA

Gondolattalanság és a mûvészet csõdje
Megnéztem a Látványtár ez évi kiállítását. Amit láttam és kaptam, azt
elmondom, de elõbb néhány mentegetõ
szót a produkció körülményeirõl.
A bemutató jóhiszemúsége és szemet felnyító hatása vitathatatlan. Ez a mai, modern kor, a XXI. század mûvészete, hiszen
magángyûjtemények becses darabjai láthatók. Ezekért mecénások pénzt adtak ki,
rnert gondolom, leginkább neveket vettek.
Vörösváry Ákos, aki összeszedte, bátor
felvilágosító, mert vállalt bemutatni bárdolatlanságokat is, mint a WC és szövege.
Elrémítõ az a szemtelenség, ahogy a látogatót a mai "mûvész" semmibe veszí.
Ahogy lomot, blöfföt, kiérleletlen ötletet,
szamárságot, lehetetlen szövegek kíséretében kiállít. Mûvészet gyanánt! Nesztek
kritikátlan ostobák, ez való nektek. Én az
Olymposzról Ienézlek benneteket, hiszen
én mondom meg, mi a szép és mi a jó.
És tehetik, mert a mûkritika hallgat a jobbik esetben, de leginkább dicsér. De mit?
Bármit, mert akkor õt sem bántják, tudat-

lanságát vetve a szemére.
Ráadásul
mûnyelvet használ.
Mely tulajdonságokat kellene számon
kérni attól, aki röhõgve hülyíti a
nagyérdemût? Elsõsorban az ízlést. Ez az
anyag leginkább ízléstelen, mint az
Onanizáló sellö, vagy a térden alul ábrázolt
szeretkezõk. A tudást, amit a szerkesztés,
kompozíció, színkezelés, rajztudás kellene,
bizonyítson. A karaktert, mert silány mû
silány embert sejtet a háttérben. Stílust,
hiszen a személyes stílusba bele kellene
épüljön a korra jellemzõ mûvészi látásmód.
Az értékmegérzést, mert a mûvészet nem
percekre szól, azt századok csodálják. Ezek
a tehetség kritériumai. Itt percemberkék
ostoba játékait láthatjuk.
Ostobaság-e az, amikor három madzagon
lóg három szuvas deszka, még csak gondolatot sem felmutatva? Mi a repülõ disznó?
Mit fejez ki a Festmény G20? Tájszövet az
igénytelen
semmitmondással? A Szt.
Sebestyén címû szoborban mi a szobor? A
Baba címû borzalom hová kívánkozik? A

Ízelítõ a magyarság értékeibõl
Régi magyar viseletek és Miskakancsók
címmel a Batsányi János Mûvelõdési
Központ adott otthont június 6-21. között
Németh László és Zentai Gábor közös kiállításának, melyet a kulturális intézménynyel karöltve a TIT Veszprém Megyei
Vajda Péter Egyesület szervezett.
Fenyvesi Ferenc, a veszprémi Mûvészetek
Háza igazgatója, a Magyarság és
Nemzettudatért Alapítvány elnöke megnyitójában felidézte a kiállítókkal való

ismeretsége kezdetét, majd elismerõen szólt
munkásságukról, illetve gyûjteményük-rõl.
"- Íme nézzétek meg, mily' sokrétû a magyar népviselet, lássátok mennyi formagazdagság van egy Miskakancsóban!
Érezzétek meg a tárgyainkon keresztül egy
nép lelkét! Tudjátok meg, a magyarság
értékei gazdagították az emberiség közös
kincsét, a világról, közösségünkrõl és magunkról alkotott képet!"- summázta eszmefuttatását.
Dancs István

Lecsúszott kép nem inkább lecsúszott
mûvészt jelent? Mûvészet az óriási Bolha?
Mit ábrázol a két angol nyelvû Fekete kép,
négerek a szénbányában? Szép a lim-lomból tákolt
Napfogyatkozás? Aztán
csodálatos mû a kifúrt márványdarab,
Köldök címmel? Hová tûnt el Mózes, az
azonos címû képbõl? llyen érzeteket kelt a
Vonaton az utazás? Mit jelentenek a
Gondolatjelek, gondolatok nélkül? Igen, ez
a ma mûvésze, aki kínjában már a sz.....rból
készít mûalkotást, Ha "alkotó" kiirhatta e
szép szót, én is bátorkodom, de csak kipontozva. /Mindegy, hogy a bosszúságtól,
vagy a szagtól esik hanyatt a látogató.
Ebben a piszokban már csak Vojnich Nagy
szellõzõje segíthetne, úgy, hogy magával
vinné a kiállítás kilencven százalékát.
Elmondanám a Világnak szívesen a klaszszikus aforizmát errõl a mûvészetrõl.
"Tûzbe felét! Vetem. Harmadát még!
Lángol az is. Jer, most vár az Olymposzi
kar."
Dr Sáry

Mûvészek Erdélybõl
A Gyergyószárhegyi Alkotó Központban
és a Homoródszentmártoni Mûvésztelepen
alkotó mûvészek kiállítását Lakatos
Mihály, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának Nemzeti és Etnikai
Kisebbségek Fõosztályának vezetõje nyitotta meg június 22-én a Batsányi János
Mûvelõdési Központban.
Az erdélyi kultúra szerves és válhatatlan
része a magyar kulturális életnek - mondta a
fõosztályvezetõ -, elsorvadása felbecsülhetetlen károkat okozna. Ezért kell nagy
örömmel üdvözölni a mostani tárlatot, amelyen keresztül nemcsak bepillantást
kaphatunk az Erdélyben folyó mûvészeti
munkába, de ily módon is segítjük az ott élõ
és alkotó mûvészeket a nemzeti identitásuk
megõrzésében. Lakatos Mihály örömmel
jelentette be a résztvevõknek, hogy a minisztérium négy kategóriában tizenkét
határontúli mûvésznek kíván a közeljövõben
ösztöndíjat adni, hogy alkotói munkássága
még inkább kiteljesedhessen.
A kiállítás július 5-ig tekinthetõ meg
munkanapokon 9-12 és 15-18 között. NHE

Mindez egyszerû, igaz és magyar
Maczkó Mária népdalénekest a római katolikus templomban adott dalestjén a
Boldog Özséb Alapítvány nevében Szabó Csaba köszöntötte.
Köszöntõjében szólt arról, hogy az ének egy gyülekezet, egy közösség, az egymás
sorsát jól ismerõ emberek szíve közepébõl fakad.
- Ezért nincs benne álság, azért olyan tiszta, mint a gyermek….. Fontos éltetõ erõ a sok
gonddal, bajjal küszködõ világunkban, erõt ad a jövõért vívott harcainkhoz.
A köszöntõt követõen Maczkó Mária tiszta énekhangja olyan magaságokba emelkedett,
amelyekrõl joggal hiszi az ember, hogy csak a legritkább pillanatokban mutatják meg
magukat. Az est ezen ritka pillanatok egyike volt. Békét hozott a háborgó léleknek. Az
ének betöltötte nemcsak a templomot, de a jelenlévõk lelkét is, hirdetve, hogy az ének
velünk él, mint a levegõ, amelyet belélegzünk, vagy mint a táplálék, amit az életünk fenntartásáért nap mint nap magunkhoz veszünk. Köszönet a kivételes élményért.

A mi világunk - képekben és szobrokban

Zentai Gábor népmûvészeti tárgyai a Közép-Tisza vidékérõl származnak

Csak az olvassa versemet
József Attila költészetének, szellemiségének napjainkban is vannak tisztelõi és
zászlóvivõi.
Ezt a tényt bizonyítja, hogy N. Horváth
Béla irodalomtörténész közelmúltban megtartott színvonalas elõadására és könyvbemutatójára megtelt a Városi Könyvtár I.
emeleti nagyterme.
Az Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola
fõigazgatója bevezetõ gondolataiban
elmondta, hogy az Eszmélet címû kötete
apropójából érkezett városunkba. A könyv a
költõ életének és munkásságának vitás
kérdéseit taglalva szól az Õt övezõ kultuszról és a valóságról egyaránt.
"Csak az olvassa versemet, aki ismer és
szeret…"- idézte az elõadó József Attila
gondolatait.
DI

Az Európai Uniós ARTEMIS Program részeként június 17-én fotó- és szobrászati kiállítás nyílt a Városi Mûvelõdési Központban.
Horváthné Szalay Gyöngyi alpolgármester
köszöntöje után Kuti Csaba, a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnöke nyitotta meg a kiállítást.
- A mûvészek "nagyszívû" emberek. Amit
õk látnak és alkotnak, azt képeikben, szobraikban elérhetõvé, láthatóvá teszik a nagyközönség számára. Megmutatják, hogyan kell a bennünket körülvevõ világot látni, illetve õk
hogyan látják mindezt.
Mi, a szemlélõdõk átformálhatjuk a saját
elképzelésünk szerint ezeket a mûveket, azonban ez a két eltérõ világ egy ponton mégis
találkozik. Közös a Földünk, amelyre úgy kell

Nyáresti orgonamuzsika
Csodálatos barokk orgonamuzsika
szólalt meg a tapolcai római katolikus
templom új orgonáján június 26-án a
Boldog Özséb Alapítvány rendezésében.
Több vendégszereplés után városunkat is
megtisztelte játékával Wasztl János orgonamûvész, a székesfehérvári püspöki
székesegyház karnagya. A vallásos
muzsikus családban felnõtt fiatalember a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen
végzett. Felsõfokú zenei tanulmányaira elsõ
tanára, édesanyja készítette fel a gyõri
konzervatóriumban. Mûsorán J.S.Bach,
D.Buxtehude és V.Lübeck orgonamûvei
szólaltak meg, majd a közremûködõ, Török
Attiláné vezette jóhírû tapolcai kamarakórus énekét kísérte: F.Mendelssohn és

J.F.Lallouette mûveibõl.Ez a közös produkció - hatásában - a koncert csúcspontja volt.
Az énekkar ezen kívül Bárdos Ave Mariaját és Halmos: Jubilate címû kórusmûvét
énekelte. Rónay György Bach címû versét
Szabó Csaba adta elõ.
A mechanikus szerkezetû barokk orgona
regiszterkészlete alkalmas a legigényesebb
mûvek megbízható, magas mûvészi
elõadására. Ezt a vendégmûvész brilliáns
játékával alaposan ki is használta.
Az elragadtatott közönség szûntelen
vastapsa után még ráadást is játszott. Bach
mûvészi hagyatéka értõ mûvész kezén hálás
hallgatóságra talált.
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G. Dr. Takáts Gizella

vigyáznunk, hogy a jövõ nemzedéke is megtapasztalja azt a szépséget, ami benne rejlik akár egy ilyen kiállításban is.
Végezetül elismerõen szólt a három kiállítóról - Raffay Béla szobrászmûvészrõl,
valamint a fotókat készítõ Biermann Margitról
és Szántó Zoltánról.
Patka Heléna elõadómûvész szavalata után
Dvorák Gábor pantomimmûvész elõadásában
humoros, ám tanulságos történetek láncolatát
láthatta a színházteremben helyet foglaló
közönség.
Június 18-19-én Az interkulturális tanulás
vizsgálata, módszerek és eszközök a felnõttoktatás számára címet viselõ záró konferenciára
került sor az EU- s ARTEMIS Program
keretében.
Dancs István

Kórustalálkozó
2 napos Országos Kórustalálkozón vett
részt a Batsányi Kórus Szolnokon.
Önálló szereplésük során Bazsó
Gabriella karnagy vezetésével a következõ
mûveket adták elõ: Schubert: Sanctus,
Horváth Cirill: Salve Regina, Fischer:
Harangszó, Bárdos: Istené az áldás, Bárdos:
Tavaszköszöntõ, Farkas F.: Hajnalnóta,
Pacius: Finn dal, Bárdos: Tiszai dallamok,
Bárdos: Vendégnóta.
Az elsõ nap baráti találkozóval zárult. A
találkozó második napján a 300 fõ
részvételével összkari elõadásra került sor,
melyen Karai: Ugrótánc és Kodály:
Magyarokhoz címû feldolgozását adták elõ.
Köszönet az Önkormányzatnak, hogy
támogatta a részvételt.
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Szólj, síp, szólj ! . . .

Utódaink jövõjének záloga
Elsõ ízben tartottak városunkban olyan
rendezvényt a közelmúltban, amelynek
fõ témája a férfiak egészsége volt.
Mint dr. Szabó József, városi tiszti fõorvos köszöntõjében elmondta, a férfiak
egészsége nagy mértékben meghatározza
az utódok jövõjét is. Bár biológiai,
genetikai okai is vannak, hogy élettartamuk
hat évvel rövidebb, mint a nõké, de ehhez
nagymértékben hozzájárul az alkoholfo-

A születés csodája
A Születés hete címû országos rendezvénysorozat keretében Tapolca is
gazdag programokat kínált az érdeklõdõknek a május 21-ével kezdõdõ héten.
A Városi Mûvelõdési Központban dr.
Vajóczky Csaba szülész-nõgyógyász a
papás szülés elõnyeirõl tartott elõadást, dr.
Török Attila pedig a Pannon Reprodukciós
Intézetben folyó tevékenységrõl, a mesterséges megtermékenyítés lehetõségeirõl
szólt. A Városi Moziban Almási Tamás
Sejtjeink címû filmjét vetítették. A leendõ
kismamák a Nyitott szülõszoba elnevezésû
program keretében a szülészeten és a
szülõszobában tehettek látogatást. Lehetõség nyílt arra is, hogy Szabó Emõke református lelkész segítségével a születést a hit,
a vallás oldaláról is megismerjék.
NHE

gyasztás és a dohányzás is.
Dr. Koch András elõadásában a férfibetegségekrõl, valamint a merevedési problémákról szólt. Dr. Korányi László az
anyagcsere-betegségekre, dr. Halasi Tibor
pedig a prosztata megbetegedésekre hívta
fel a figyelmet. Dr. Huberth János az
egészséges életmódról, a megelõzés
fontosságáról tartott elõadásért.
NHE

Újra itt a nyár!
Május 28-án nyitotta meg kapuit a
Városi Strand. Különös tekintettel arra,
hogy másnap - a gyermeknap alkalmából - a 12 éven aluliaknak nem kellett
belépõt fizetniük, így felhõtlenül lubickolhattak és napozhattak a jól elõkészített, termálvizû strandon hozzátartozóikkal vagy ismerõseikkel.
A belépõk ára nem változott a tavalyihoz
viszonyítva. A felnõttek 550 Ft, a diákok
400 Ft, a gyermekek (3-12 éves korig) és
nyugdíjasok pedig 350 Ft ellenében léphetnek be a strand területére. Bérleteket is
válthatnak a fürdõzni vágyók, amelyek 7,
illetve 14 alkalomra szólnak.
Az úszóbérlet egységes áron vásárolható
meg minden korosztály számára. 1500 Ft/ 7
alkalom és 2750 Ft/ 14 alkalom.
Este 18 órától minden fürdõzni vágyó
300 Ft ellenében látogathatja a Városi
Strandot.
DI

Haditudósítóként a fronton
A hatvan évvel ezelõtt Európában befejezõdött világégés évfordulóján a Városi
Mûvelõdési Központban nyílt meg
Karay Sándor fotókiállítása - Haditudósítóként a fronton. Három Balázs
gyûjteménye címmel (Cseh Balázs, D.
Fekete Balázs és Valkóczi Balázs) pedig
második világháborús eszközöket, felszereléseket tekinthettek meg az érdeklõdök.
Dr. Holló József vezérõrnagy, a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatója megnyitójában utalt az elmúlt
évszázad ádáz csatáira, majd elismerõen
szólt mindkét kiállításról.

- Három lelkes fiatal hozott el a látogató számára egy darabka történelmet,
egy szobányi háborús tárgyi mementót a
környék pincéibõl, padlásairól és földjeirõl, így hozva emberközelibbé a hatvan évvel ezelõtti történéseket.
- Karay Sándor haditudósító kiállítása
egy nagy, nyitott fényképalbum. Fotóin a harctér bármely szegletében is készültek - mindig az embert állította fókuszba.
Az embert - az embertelenségben. A
katonasors minden stációját átérezhetjük
megrázó képei segítségével - emelte ki a
fõigazgató, majd megnyitotta a kiállítást
az érdeklõdök és emlékezõk számára. DI

A gazdagság gond, a szegénység szabadság, a nyomor tragédia.
- Sok körülmény tehet gazdaggá, szegénnyé, dönthet nyomorba.
Szorgalmas munkával szerzett javak helyes felhasználása, megvédése egészséges gond;
piszkos úton szerzett vagyon a gazdát is bepiszkítja - ez még nagyobb gond. Tisztes
szegénység nem ismeri a legkisebb tékozlást sem; az anyag, az idõ, az erõ, az ész célszerû használatára, beosztásra késztet, egészséges megelégedettségre nevel. A nyomor
nemcsak testileg alázza meg az embert, hanem lelkileg is lesüllyeszti, s ez már társadalmi tragédia. Iparkodó ember tartósan nem él nyomorban a maga hibájából; erõszakos
hatalmak megalázhatják, de emberi tartása megmarad, s ez akár ki is szabadítja a mélybõl. A tisztes szegénység szabaddá tesz, különösen az élet vége felé.
Dr. G. T. G.

"… a családi asztal legyen mindnyájunk tábortüze!"
Barangoló címmel ismeretterjesztõ
elõadássorozat indult februárban,
melynek zárórendezvényét tartották
május 25-én a Városi Mûvelõdési Központban.
Zöldy Pál, a Duna Televízió szerkesztõje
a vizuális média és az erõszak összefüggésének kapcsolatát boncolgatta.
"- Megújulás vagy menekülés a televíziózás?"- hangzott el a "költõi" kérdés az
elõadótól.
Egyfajta idõutazásra invitálta a hallgatóságot Zöldy Pál, ugyanis visszavitt
mindenkit õseink tábortüzéhez, ahol
történeteket meséltek egymásnak az
emberek. Ismerõs közegben viselkedési
módokat adtak át, morális tudnivalókkal.
A televízió hatása is sokban hasonló,
azonban itt már egy komplex mûvészeti
ágról beszélt az elõadó, amelyben benne
foglaltatik a prózán át a zenéig minden.
Azonban ez a fajta ábrázolás csak pótcselekvés, egy szuggesztív élmény, amely
precíz módon koreografált elemekbõl áll
össze.
Hangsúlyozta, hogy olyan deformált
világban élünk, ahol a szórakoztató ipar
hatására "szekták" alakultak ki. Vannak
sport-, zene-, filmrajongók, stb. Egy külön

életstílus jött létre, pszichésen negatív hatás
alá kerültünk, mert a díszletek, szereplõk és
minden úgy készül, hogy rossz irányba
vigye el a nézõt (vér, trágár beszéd, szex,
stb.), emellett kirekeszt, agressziót szül, és
sok esetben becsap.
"- Az erõszakra - sajnos - vevõk vagyunk. Régen is láthattunk erre utaló képeket, akár a görög vázákon, vagy a színházakban, de nem öncélúan és csak képletesen.
A média báránybõrbe bújtatott farkas,
melynek hatása alatt vagyunk, ezért ne a
televízió, hanem a családi asztal legyen
mindnyájunk tábortüze!-” kér és figyelmeztet egyszerre Zöldy Pál.
Négy film (A gyûrûk ura, Harry Potter,
Star Wars és a Matrix) segítségével érzékeltette, hogy a médiának lehet pozitív
üzenete is. Itt ugyanis a hõsök valóban
hõsök - kicsik és jelentéktelenek - mégis
diadalmaskodnak a gonosz felett.
Szólt pénzcentrikus világunkban a
gépesített emberek megélhetésért folytatott
küzdelmeirõl, melyben az anya a látható
"mindenes", az apa pedig az erõszak szimbóluma, a láthatatlan és névtelen igavonó.
Ez által átértékelõdtek a szülõi szerepkörök
is.
Dancs István

Szép tapolcai sikerek a lovasversenyeken
Június 26-án megyei bajnoki és országos
ifjúsági minõsítõ díjugrató verseny volt a
Sebronban.
A B2 nyitott kategória felnõtt mezõnyében
a tapolcai VSE versenyzõje, Széplábi Fülöp a
negyedik lett, míg a B2 kategória ifistái

között a második helyezést érte el.
A fiatal és tehetséges versenyzõ a június
elején Nagykanizsán megrendezett Nemzetközi és Nemzeti Lovastusa Versenyen, a
VI. Viessmann Kupán a nyitott kategóriában
I. helyezést ért el. Gratulálunk!
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Vízszintes:
1. A görög tengerparton honos pénzintézet.(Zártb.: 0,A.)
8. Veteményes.
11. Igekötõ.
12. Egy kitûnõ fûszernövény.
14. Egy 1901-ben született kitûnõ labdarúgó (György) és edzõje keresztneve:
kedzõbetûje.
17. Fába vés.
18. Fényes fémmel von be.
20. A pertu vége!
21. A feleségem, vagy férjem édesapja.
23. Ugyanaz, röv.
24. A görögök kedvelt, szinte világhíres
nemzeti itala.
25. Hadak.
27. Lúgok kimutatására használt papír,
végek nélkül.
29. Ízletes, és szagos fûszernövény
(Zártb: L.)
30. Lám.
32. Második legnagyobb nemzeti dalunk.
34. Egyfajta üdítõt.
36. Okos légy eleme!
37. A végén az eredetire!
39. Ügyosztály, röv.
40. Méhek, vagy sáskák csoportja.
42. Dél-Mexikói indián lakosok kultúrája.
44. Hajó a sivatagban!
46. Egyik neves színésznõnk (Juli)
47. Száraz levelét használjuk fû-

Új Tapolcai Újság

szerként. (Zártb: R.)
50. … nbergi mesterdalnok.
51. Kellemes.
52. 00 másképpen.
53. Hamis.
54. Hangosan, haragosan szól rá.
56. Külföldi fûszernövény.
57. Megpakolja.
58. A legrégebbi ember, …dervölgyi
ember.
59. Dátumrag.
60. Keleti fenség.
61. Hazánkban is megtermõ fûszernövény. (Zártb: D. N.)
Függõleges:
1. A vaddisznó nyakán található szõrzet.
2. Lohadni kezd!
3. Rendõr Fõkapitányság.
4. E fûszernövénybõl rengeteg található
nálunk is.
5. Ilyen a félhektós hordó.
6. Néhai egynemûi!
7. Hazánkban is sok terem belõle, fûszernövény.
8. Japánban, Fu tartományban, Hondo
szigetén található település,….to.
9. Emma egyik beceneve.
10. Páratlan riadószó!
11. Egy bokorfajta erõs fûszertermése.
13. Régi, hanglemez-lejátszó dobozom.
15. Ez is egy fûszernövény.
16. Ez a csecsemõ még megszületése

elõtt.
19. Fordított mesehõs!
22. Budapesti embert, a Duna balpartjáról.
26. Szélek nélkül: ne azt!
27. Hangos Aida.
28. Középen sumák!
31. Ízletes fûszernövény. (L:hurka)
(Zártb: A, N.)
32. Erdei, savanyú gyümölcs.
33. Ruhadísz.
34. Az órákon szerepel, azt jelzi, hány
köves.
35. O-val az elején, nagy tengeri ütközet
színhelye volt.
38. Közlekedésben: járat, viszonylat.
41. Névelõvel a korcsolyaszám bemutatója.
43. Német kémelhárító szervezet volt.
45. Vallásrövidítés.
48. Kerge réce! (kevert)
49. Németül: egyes, (+')
54. Szerencsejáték.
55. Karolina becézve, de németül.
56. Ismételten nem!
57. Személyes névmás.
59. Keresztül.
Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!
A megfejtést a szerkesztõség címére kérjük. A nyertes a Fõtéri Könyvesboltban
veheti majd át a könyvjutalmat.

FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK
/2. rész/

Szeretet áradjon köztünk!

reflex?
A történelemben már nemegyszer
találkozhattunk olyan fejezetekkel, amiken
az idõ múlásával szétfoszlott a lepel.
Napvilágra került a teljes igazság, és
kiderült, hogy egészen addig hazugságban
éltünk. Napjaink nagy része is hazugságra
épül, de ki ne hazudna naponta legalább
egyet? Gondoljunk csak a szánalomból
megjátszott érzésekre, a tapintatból ki nem
mondott szavakra, a szándékosan elferdített
tényekre, a szégyentõl vezérelt tagadásra,
vagy a bizalmatlansággal letakart titkokra.
A sok közül csak néhány, de mindegyik
hazugság. Egy mindenki által közismert
fogalom, amit nevezhetünk ösztönnek is,
hiszen senkit nem kell rá külön megtanítani. Az ok azonban változó. Valaki ezzel
tarkítja színtelen életét, valaki ily' módon
kíméli társait, és van, aki ezzel próbál mellõzni minden célzó támadást. Hiába
ágálunk ellene, ez önmagunk "találmánya".
Egyetlen szerepe, hogy a megmásíthatatlan
valóságot védje. Mindezek
tükrében
önmagában már az is hazugság, ha nõ és
férfi közt így akarnánk különbséget tenni.
Nevezhetjük füllentésnek, torzításnak,
kegyes, vagy kíméletlen hazugságnak, az
ember legegyszerûbb képességérõl van szó,
és ezt mindannyian tudjuk, ...a gyakorlatban alkalmazni! És ez így igaz. Punktum!
Zénó

A Városi Mûvelõdési Központban kulturális bemutatót tartott május 31- én a
Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola.
A rendezvényt Németh Imréné intézményvezetõ nyitotta meg. Bevezetõjében
köszöntötte a megjelenteket, szólt a Pedagógusnapról, a nyári vakációról, majd
hosszasan sorolta azon tanulók névsorát,
akik különbözõ helyi, megyei vagy országos szintû megmérettetéseken kiemelkedõ
teljesítményükkel nem kis mértékben öregbítették az iskola hírnevét.
A következõ közel másfél órában színvonalas és tartalmas bemutatóval lepte meg
a közönséget a diákság, ily' módon is
bizonyítva, hogy a napi felkészültség mellett -, ha kell - ilyen nívójú pluszt is képesek kihozni magukból.
Dancs István

"Gyerekként azt hittem, különleges vagyok... ... Késõbb rájöttem - egyszerûen csak hülye!"
Egyszer egy filmben hallottam, hogy ha
egy város fele férfiakból tevõdik össze, a
helyszín ötven százalékban hazugságok
színtere. Szerény véleményem szerint
azonban a nemek arányától fiiggetlenül
bárhol, ahol egyáltalán emberek élnek, a
lakosság hiánytalan egésze genetikai
úton hajlamos a hazudozásra. Szûk
baráti köreim körül végzett felméréseim
szerint ez a megállapítás minden lehetséges oldalról alátámasztott tény.
- Hallod is, hogy mit beszélsz, vagy csak
jön belõled, mint a hasmenés? -kérdezte
Viki barátném. Nem hinném, hogy a nõket
és a férfiakat bármilyen értelemben is egy
kalap alá lehetne venni.
Íme egy újabb hazugság. Ékes példája
annak, hogy sokszor észrevétlenül állítunk
valótlan dolgokat.
- Jellemzõ! - feleltem. - Úgy látom,
Tündirõl oly' mértékben nem veszel
tudomást, hogy azt se látod, mit mûvel!
Ezenfelül nem tudom feltûnt-e: Különbözõ
társaságban elhangzott történetei alapján
Betti lassan már negyedszerre veszíti el a
szüzességét!
Hirtelen kimondott spontán gondolataim
menetszele még engem is megcsapott. Ha
egy mindössze ötven méter sugarú körben
gondolkodás nélkül találtam példákat a
hazugsággal kapcsolatban, akkor az
arányokat figyelembe véve állításom majd-

hogynem megcáfolhatatlan. De mi minõsül
hazugságnak?
- Jesszus! - dünnyögött meleg barátocskánk, Zsoltika. -Találtál két személyt,
akiket még akkor is nehéz megérteni, ha
nem mondanak semmit.
Bármilyen hihetetlen, sokszor már az is
hazugságnak minõsül, ha egy adott dologról nem áruljuk el a teljes igazságot. Jelen
esetben Zsoltika nemi hovatartozását
illetõen is vizsgálódhatnánk, de saját
életünkön végignézve is találunk erre
tökéletes példát. Végtére is mindenkinek
vannak titkai, amikrõl gyakran senki nem
tud semmit. Ilyenkor magunkat és saját
életünket hazudtoljuk meg.
"A kényszer nagy úr" - szokták mondani.
Vannak ugyanis dolgok, amikrõl nem
mindig, nem mindenhol és legfõképp nem
mindenkinek lehet beszélni. Ez persze csak
addig minõsül szimpla titoknak, amíg senki
nem érdeklõdik, és senki nem tud róla.
Utána a titkolózás rejti el már a hazugság
fogalmát is. Köztudott, hogy ennek leggyakoribb formája a tagadás. De miért
tagadunk olyan dolgokat, amiknek valóságalapja is van? Miért hazudunk? Akkora
súlya lenne titkainknak, hogy kénytelenek
vagyunk így védeni társainkat? Egyáltalán
másokat, vagy szimplán önmagunkat
próbáljuk védeni? A hazugság nem más,
mint védelmi célt szolgáló, velünk született

Dal - tánc - móka
Június 13-án Szász-napot tartott a
Szász Márton ÁMK a diszeli
kultúrházban.
Az ünnepi mûsorban felléptek az
intézmény tanulói. A Nagyköz utcai csoport bábjátékot mutatott be, az 5. és 7.
osztályosok táncoltak. Nagy sikere volt a
8. osztály Néma leventék, valamint az 5.
osztály Nagy alakítás címû jelenetének
is.

SPORT

Tehetségeink

Mi van vele, hogy él most? - A sport volt az életem
Izgatottan készültem a találkozásra,
évek óta nem láttam. A kertváros egyik "
arborétumának" kapujában fogadott,
fiatalos lendülettel, csillogó szemekkel
egy csepp súlyfelesleg nélkül. A lugasban
fák és gyönyörû virágok között beszélgettünk a Bauxit régi labdarúgójával,
majd mára már legendává vált edzõjével, a 79 éves Zámbó Emillel.
- Jó lehet itt élni.
- Igen. Nagyon szeretünk. Akkor költöztünk ide, mikor eladtuk Badacsonylábdiban
a nyaralónkat. Azóta nevelgetjük a feleségemmel a fákat és a virágokat.
- Beszélgessünk a múltról. Hogy kezdõdött
a pályafutása?
- Körmenden születtem, Sopronban kezdtem focizni, de minden sportágat szerettem.
Itt lettem a város ifjúsági csapatának tagja,
majd alig 15 évesen az NB II-ben kilencszer léptem pályára. Aztán Csáktornya, az
NB III. következett, s innen vitt el az akkori NB I-es szombathelyi Haladás, s játszottam ott 4 évet.
- Hogy alakult tovább az élete?
- A nyirádi csapatban a Dárdai-ZalaváriLengyel-Oláh-Tóth-Arany-Bazsó-ZámbóHorváth-Gyüre összeállításban játszottam a
legtöbbet. 8 évvel késõbb 1963-64-ben
,,akasztottam szögre" a stoplist, és egybõl
edzõként folytattam.
- Meddig volt edzõ?
- A Testnevelési Fõiskolán szereztem edzõi
diplomát, és ahogy befejeztem az aktív
játékot, 1964-tõl 1986-ig - nyugdíjazásomig - tartott ez az eredményekben és sikerekben gazdag korszaka az életemnek.
- Mire és kikre emlékszik vissza szívesen
ebbõl az idõszakból?
- A bajnoki címekre, a fõnökeimre
(Stenczinger Elemér, Arató Ernõ, Hild

József, Orbán Tibor), a sok-sok barátra,
ismerõsre. A Szabadföld-kupa megnyerésére, a családias légkörre, az emberek
szeretetére, az apró ,,cikizésekre", amiket
jól bírtam, mert nem bántottak a drukkerek.
Az NB/II-ben az öt-hatezres szurkolótáborra. A vállalat maximális támogatására és
természetesen a játékosaimra. Rengetegen
megfordultak a kezem alatt (mondjanak ma
egy edzõt, aki 20 évig maradhat egy
helyen!) Szerettem õket.
- Hogy telnek most a napjai?
- Gyorsan és aktívan. Sokat olvasok, gombázni járok a családommal, (ilyenkor 10
km-t is gyalogolok), segítek a feleségemnek, amiben tudok. Kertészkedem, nevelgetem a virágaimat és gyönyörködöm bennük. Nézem a focit a TV-ben. Naprakész
vagyok a mai futballból is.
- Kedvencei?
- Az egész világ focija -, de félre a tréfával
- a régi nagy csapatból : Bozsik, Puskás és
Lóránt. A külföldiek közül Gento.
Csapatom a Real Madrid. A mostani magyarok közül Gera és Király játéka tetszik.
- Meséljen a családjáról!
- Tanítónõ feleségemmel Nyirádon
ismerkedtem meg, azóta is jóban-rosszban
a társam. Egy lányom és két fiam van.
Sanyi fiam testnevelõ tanár, és megmászta
a Mount-Everestet. Roppant büszke vagyok
rá, de természetesen a másik kettõre is. Van
egy 16 éves fiúunokám, akivel a természetet járjuk, a 6 éves Lilivel pedig sokat
sportolunk. A sport volt az életem, s hogy
így élhettem, azt mind a családomnak
köszönhetem.
- Búcsúzom. További szép éveket, Isten
áldásával - mondom, erre õ egy csokrot
nyújt át, melyet saját virágaiból kötött
nekem.

Zoboki testvérek: Barna és Csanád
Manapság egyre kevesebb azon családok
száma, ahol sportoló gyermeket nevelnek
és még ritkábbak azok, amelyben kettõt is!
A Zoboki-család ezen kivételek közé tartozik!
Barna 13, Csanád 10 éves. Mindketten a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulói.
Kiskoruktól fogva rendszeresen sportolnak télen, nyáron. Sítúrára az iskolával, korcsolyázni a Balatonra szüleikkel járnak.
Szabadidejüket sporttal, mozgással, kirándulással töltik.
Barna tájékozódási futó, a versenyzésre
edzõje Domán Gábor ösztönözte. Az erdõ, a
természet szeretete segítette abban, hogy
versenyein többször is kiválóan szerepeljen.
Csanád mini teniszezõ. Már óvodáskorában elkísérte bátyját a teniszedzésekre.

Pontyos István edzõ bátorítására 4 éve
versenyez, és ez idõ alatt több országos
bajnokságot nyert. Jó baráti közösségben játszik.
Példaképüknek a környezetükben élõ
aktív sportolókat, edzõket tekintik.
Barna szeret horgászni, amit nagyapjától
tanult. Barkácsol. szerel. Kedvenc tantárgya
a matematika és a történelem. Csanád lelkiismeretes, jó tanuló kisdiák. Rendszeresen
szerepel az iskolai rendezvényeken.
Mindketten szeretik a rajzfilmeket, a
számítógépeket. Nagy állatbarátok, kutyák,
cicák élnek környezetükben.
Kedves fiúk! Legyetek továbbra is ilyen
sportszeretõk és eredményesek, sok örömet
szerezve családotoknak és a városnak
egyaránt.

Sporteredmények
VÍVÁS
A középiskolás diákolimpia párbajtõr
egyéni és csapatversenyein a Batsányi János
Gimnázium tanulói 1 ezüst- és 2 bronzérem
mellett egy 6. helyezést értek el. A csapat
tagjai:
Marton Mónika, Krár Zsófia,
Baracskai Zsófia, Fábián Kata, Keszler
Dávid, Horváth Tamás és Hammer Péter
voltak.
TENISZ
A Tapolca VSE Tenisz Szakosztályának
májusi eredményei: Május 1. Kupa férfi senior: 1. Marton József, 2. Pálffy Géza, 3. Dr.
Kurkó György. Ifjúsági: 1. Tóth Sarolta, 2.
Fekete Alíz, 3. Kis Kornél, Tóth Ádám.
Gyermek-fiú: 1. Kis Gábor, 2. Buti Bence, 3.
Albrecht Milán. Gyermek-lány: 1. Nagy
Nikolett
Tavasz Kupa (május 14-15). Egyéni: 1.
Kassai Balázs, 2. Gyöngyössy Csaba, 3.
Kvassay Jenõ, Tóth Csaba. Páros: 1. Dr.
Kurkó György-Kassai Balázs, 2. Pálffy Géza
- Gyöngyössy Csaba, 3. Kvassay Jenõ - Tóth
Csaba
KÉZILABDA
III. korcsoport leány (92-93), Országos
elõdöntõ május 28., Ikervár
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A Kazinczy Ferenc Általános Iskola csapata I. helyezést ért el, ezzel jogot szerzett a "
Kézilabda Diákolimpia Országos döntõ" -jén
való részvételre. Edzõjük: Somogyi Andrea
Férfiak: megyei bajnokság utolsó forduló
Tapolca - Ajka 32:23
Gratulálunk a bajnoki címhez.
SAKK
Devecser: Regionális Rapid / gyorsított /
egyéni és csapatverseny 2005. május 21-én.
A versenyen 7 csapat 49 versenyzõje vett
részt, melyen jól szerepeltek a fiatal, junior
korú tapolcai versenyzõk.
Eredmények: Egyéniben: a gyõztes Sárdy
Péter /Lövõ SE/ mögött a tapolcai Szabó
Ádám 6,5 ponttal a 4., míg az ugyancsak 6,5
pontos Samu Ferenc az 5. helyen végzett.
Csapatban: 1. helyen végeztek.
LABDARÚGÁS
NB/III: TIAC HVSE - Répcelak 1:2 (g.
Viski). Nem várt vereség hazai pályán, de
jobb volt az ellenfél.
TIAC HVSE - Pápa 1:2. Az újabb
vereséggel veszélybe került a dobogós
helyezés. Sárvár - TIAC HVSE 2:1; TIAC Sopron 1:0.
A rovatot összeállította: K. Lelkes Katalin
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Tapolcai Nyár 2005
A tapolcai nyár érkezésének csalhatatlan jele, hogy a víziszínpadon megkezdõdik az élet.
A nyári rendezvények sorát június 26án a veszprémi LGT Emlékzenekar
nagysikerû koncertje nyitotta meg.
Mint Bognár Ferenctõl, a rendezvénysorozatot szervezõ Városi Mûvelõdési
Központ igazgatójától megtudtuk, egymást követõ tíz vasárnap este, 20 órától
gazdag és színes program várja majd a

"… Derék hazafi volt, // Mestere szakmájának…"

Tópartra érkezõ közönséget.
Július 3-án a Tapolcai Musical Színpad
lép fel, július 10-én Horváth Charlie lesz
a sztárvendég, július 17-én a Los
Andinos ad koncertet.
Július 24-én a tapolcai elõadóké Domján Tamásé, az Unicumé, Postás
Józsié és Tóth Gabié - lesz a színpad. A
júliust - 31-én - a Tihanyi Vándorszínpad
operettestje zárja.
NHE

A fenti szavakkal vallott Hazslinszky
Krull Géza Magyar Imrérõl, akinek
tiszteletére június 19-én emléktáblát
avattak Diszelben.

Gyõrffy-Villám András emlékezõ-beszédében visszaidézte a negyvenegy
évvel ezelõtti nagyvázsonyi lovasjátékokon történteket, amikor ifjú lovas
legényként találkozott egy szigorú tekintetû, szikár emberrel, Magyar Imrével.
“- Ha valaki megtartja hitét, szereti
hazáját, családját, elmélyül a szakmájában és ezt a tudást át is adja, emellett tisztességes és becsületes életet él,
akkor példa lehet minden ember számára. Magyar Imre ezen kevesek közé
tartozott. A legnehezebb körülmények
között is folytatta lovasmûvészetét, akkor,
amikor nem is volt elõny spanyol iskolás
fõ idomárnak lenni.”
Az emléktábla-avatót a koszorúk elhelyezése zárta, majd a jelenlévõk néma
fõhajtással adóztak a Magyar Királyi
Testõrség spanyol lovasiskolájának fõ
idomárjára, a hazai díjlovaglás örökös
bajnoka, lovas edzõje és szakírója emléke elõtt.
Dancs István

Így láttam az athéni olimpiát
A víziszínpadot több mint két és fél millió forintos költséggel újíttatta fel
a város

Természetesen - anyatejjel
Június 3-án a Városi Mûvelõdési Központ adott otthont a Batsányi utcai Tanácsadó védõnõinek szervezésében
megrendezett Anyatejes napnak.
Az ünneplésen túl az édesanyák és a
várandósok hasznos információhoz jutottak. Szó esett az anyatejes táplálás
fontosságáról, elõnyeirõl és pszichés
hatásáról is.
A nap fénypontjaként a védõnõk virággal és emlékplakettel köszöntötték a
megjelent édesanyákat.
Zárásként felhõtlen játék, az egészséges táplálkozás szellemében saláták,
gyümölcsök vártak a csöppségeket és az
édesanyákat.
NHE

A Városi Rendezvénycsarnokban a
fenti címmel nyílt fotókiállítás június
3-án.
A Stefankovics József fotóit bemutató
tárlatot dr. Nádori László egyetemi tanár
nyitotta meg, méltatva az ellesett pillanatok megörökítésének technikáját, a mûvész sajátos és eredeti látásmódját, amely
közelebb hozta az olimpiai eseményeket.
NHE

TVSE Természetjáró Szakosztály július havi túrája
02. Nemesvámos - Veszprémfajsz Balatonfüred.
09. Munkatúra! Agártetõ - Nyirád
térségében.
16. Úrkút - Városlõd - Németbánya.
23. Tapolca - Szent György-hegy Szigliget - Badacsonytördemic.
30. Zirc - Bakonynána - Tés
A következõ lapzárta idõpontja:
2005. július 18.

Strandközeli

6 fegyvernem egyéni- és csapatküzdelmeire került sor a tapolcai Városi Rendezvénycsarnokban június 3-5-én.
A bajnokságon 320 versenyzõ lépett
pástra. A Balaton Isover Vívóklub
versenyzõi párbajtõrben szerepeltek sikerrel. Hammer Péter 2., Hancwikkel
Márk 3., Fill Mátyás 5., Hartmann András
7. lett. A fiúk csapatban is ezüstérmet szereztek (+ csapattag Focht Máté).
A lányoknál Sáfár Cintia szerzett
ezüstérmet, és a dobogó 2. fokára állhatott a Sáfár Cintia, Fábián Kata, Mádai
Valentina, Mörk Fanni, Berei Magdolna
összeállítású csapat is.
Szalay Gyöngyi edzõ jó tanácsokkal
látja el ezüstérmes tanítványát.
NHE

2005. június
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Serdülõ országos magyar bajnokság Tapolcán
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Fodor Renáta, városunk tehetséges vívója is érdeklõdéssel tekintette meg a kiállítás anyagát
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