
A honvédség alapkiképzési rendszerét Tapolcán dolgozták ki és itt is
tökéletesítették - hangsúlyozta Braun László a média képviselõi elõtt

Az orgonamûvész a napokban
megjelent elsõ regényét dedikálta

A Tapolcai Kiképzõ Központ bezárá-
sának tényét május 11-én jelentette be
Tapolcán Braun László altábornagy, a
honvédség vezérkari fõnökének elsõ
helyettese.

- Bizonyos információk már keringtek
közszájon, de egy katona számára
mindig az a mérvadó, amit a parancsno-
ka közöl vele, és én most közöltem a
Tapolcai Kiképzõ Központ állományá-
val, hogy az a kiképzõi tevékenység,

amelyet itt folytattak hosszú éveken
keresztül ez év július 1-jétõl kezdõdõ
szervezési idõszakban,  december 31-
ével lezárul, áthelyezésre kerül Szent-
endrére, az ott mûködõ kiképzõ központ
bázisára, de egy külön szervezeti egy-
ségbe - mondta a bejelentést követõ
sajtótájékoztatón a vezérkari fõnök
helyettese.

/Írásunk a 3. oldalon Nem várt döntés
a laktanya sorsáról címmel./

A Batsányi János Emléknapok ren-
dezvénysorozata május 9-én kezdõdött. 

Elsõként a Tapolcai Kiképzõ Központ
katonazenekarának térzenéjét és a
Batsányi Kórus májusi köszöntõjét hall-
hatták az ünneplõk.

A tóparti program részeként a részt-
vevõk Marton Lászlónak, a Batsányi-kul-
tusz fölelevenítõjének tiszteletére emlék-
táblát avattak.

/Írásunk a 7. oldalon Batsányi Emlék-
napok városunkban címmel./

Most búcsúzunk … 
Május 7-én ünneplõbe öltözött a város.
Tapolca búcsúztatta az idei évben
végzõs középiskolásait. 

Horváthné Szalay Gyöngyi alpolgár-
mester a Fõ téren megtartott központi
ünnepségen a búcsúzás kettõs érzésére is
felhívta a jelenlévõk figyelmét. 

/Írásunk a 4. oldalon A ballagás a múlt
és a jövõ találkozása címmel./

Szûrõvizsgálattal egybekötött sajtó-
tájékoztatót tartottak május 20-án a
Városi Mûvelõdési Központban.

A dr. Huberth János háziorvos által
bemutatott készülékek segítségével test-
analízis - és érállapot vizsgálatra nyílik
lehetõség.

A jelenlévõket Ács János polgármester
köszöntötte. Szólt arról, hogy a Képvi-
selõ-testület döntésének eredményeként
az általános- és középiskolások szûrésére
hamarosan sor kerül. 

A sajtótájékoztatón résztvevõ dr.
Bujdosó László országos tiszti fõorvos
példaértékûnek nevezte a tapolcai
kezdeményezést.

/Írásunk a 3. oldalon Az egészségünk a
mi kezünkben van címmel./

Több évtized után éledt újjá Tapolcán a felnõtt amatõr színjátszás.
A Városi Mûvelõdési Központ Amatõr Színjátszó Köre Bródy Sándor A tanítónõ

címû darabjával mutatkozott be május 23-án. 
/Írásunk a 7. oldalon A közösségformálás régi-új színtere címmel./

A meglévõ egészség gondozása a
legfõbb cél

Tóth Flóra tanítónõt a parasztmilliomos Nagy István és felesége pénzzel
igyekszik "jobb belátásra" bírni
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Megszûnik a kiképzõ központ

Az egészség érték

Batsányi Jánosra emlékezett a város

Amatõrök a színpadon

Németh István Péter Zentai Gábortól Batsányi-emlékérmet vesz át

Csodálatos zenei élménnyel ajándékoz-
ta meg a hálás közönséget május 11-én
Varnus Xaver orgonamûvész a Városi
Mûvelõdési Központban.

A tapolcai protestáns templom orgo-
nájának megvásárlásáért rendezett jóté-
konysági koncertre zsúfolásig megtelt a
színházterem.

/Írásunk a 3. oldalon A szabadság
mûvésze címmel./

Zenevarázs

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: Dancs

Egy döntés elõzményei és következményei

- A magyar honvédség tönkretételének, leépítésének egy drasztikus lépését
láthatjuk most, amikor az utolsó kiképzõ központot is felszámolják - mondta
Simicskó István, a Parlament Honvédelmi Bizottságának alelnöke azon a
sajtótájékoztatón, amelyet május 25-én Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõvel
együtt tartott a laktanya bejárását követõen. - A NATO-tagországokban sincs arra
példa, hogy kiképzõ központ nélkül tartsanak fenn egy hadsereget.

/Folytatás a 3. oldalon Legfontosabbak az emberi tényezõk címmel./
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Sólyom Károly, a Víziközmû Társulat
elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy
jó ütemben haladnak a kertvárosi
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének
munkálatai, már csak 20-25 házi bekötés
hiányzik.
- A kivitelezõ ígérete szerint június 20-ára
nemcsak valamennyi csatornabekötés törté-
nik meg, de az úttest sávos helyreállítása is,
amely azt jelenti, hogy a felásott szé-
lességnek megfelelõen ideiglenes aszfalt-
burkolatot kap, azaz pormentesítve lesz az
adott városrész. Ezután történik meg a DRV-
vel és a kivitelezõvel a vezetékrendszer
kamerázása  és víztartósságának vizsgálata.
Június második felében a DRV megkeresi a

lakosságot a rákötés ügyében. Közösen
olvassák le a mérõórákat. Ez azért is fontos,
mert innentõl kezdve fogják a csatornadíjat
is kiszámlázni. Az év második felétõl pedig
-, ha a házirendszer is készen van - a
kertvárosi rész fogadókészséget mutat, és
jövõ tavasszal megtörténik a teljes lezárása.
- Mi történik azokkal, akik nem akartak
rákötni a rendszerre, azaz nem vezetik el a
szennyvizet?
- Mintegy 40-50 olyan ingatlan-tulajdonos
van, aki semmi hajlandóságot nem mutatott
a befizetésre. A listát a Víziközmû Társulat
átadta a jegyzõnek, mint elsõfokú hatóság-
nak, és õ - tudomásom szerint - már hivatal-
ból megkereste az érintetteket, és az

összeget, mint elsõ fokú hatóság adó for-
májában behajtja. Ha nincs mód a behajtás-
ra, kérni fogja a jelzálog rávezetését az ingat-
lanra. Örökösödéskor vagy eladáskor az
önkormányzat majd érvényesíteni fogja a
jogait.
- A lakosság részérõl milyen észrevételek
érkeztek Önökhöz?
- Rendszeresen érkeznek és természetesen
nem csak pozitívak a jelzések. De
összességében a lakosságbarát kivitelezésre
nem volt panasz. Ezúton is köszönöm a
lakosság türelmét is. Úgy hiszem, hogy
döntõ része megértette, hogy ezek a
munkálatok mindannyiunkért, a városért
vannak.                    

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ,
miután a tapolcai laktanya bezárásáról
közszájon forgó híreket meghallotta, par-
lamenti kérdésfeltevésre határozta el
magát.
- Május 9-én (hétfõn) késõ éjszaka napirend
elõtti felszólalást intéztem a tapolcai laktanya
sorsával kapcsolatban, mivel hozzám is elju-
tott az a hír, amely már városszerte keringett,
hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben mégis
bezárják a Tapolcai Kiképzõ Központot.
Sajnos, a honvédelmi minisztériumtól nem
volt ott képviselõ - sem miniszteri, sem
államtitkári szinten -, aki választ tudott volna
adni a felvetett kérdésemre. Miután nem kap-
tam választ, írtam egy azonnali kérdést, amit
el is mondtam a Parlamentben. Ebben több
kérdés is szerepelt. Igaz-e, hogy bezárják a
laktanyát? Ez milyen költségvetési vonzattal
jár? Hány embert fognak elküldeni a honvéd-
ségtõl? Mi lesz az ingatlanok sorsa? Ezekre
az államtitkár úr úgy válaszolt, hogy nincs
módjában válaszolni, de ha lesz ilyen döntés,
akkor elõször a Honvédelmi Bizottsággal
fogják közölni. És ha már közölték, akkor
tegyem fel a kérdéseimet, és akkor fognak rá
válaszolni. 
- Másnap, 10-én már be is jelentették, hogy
bezárják a kiképzõ központot.
- Igen. Tatán, a Honvédelmi Bizottság ülésén
május 10-én közölték, hogy a tapolcai lak-

tanyát bezárják, és az ott lévõ tevékenységet
átviszik Szentendrére. Május 11-én pedig
már Braun László vezérkari fõnökhelyettes
Tapolcán is közölte a döntést az állománnyal,
sõt még a leépítés ütemezését is meg-
határozták.
- Próbáltak tenni valamit ellene?
- Igen. Tisztelet azoknak az embereknek,
akik tenni akartak ez ügyben. Ács János pol-
gármester úrral, Barbalics Antal és Lévai
József képviselõ urakkal együtt voltunk fent
Juhász Ferenc miniszter úrnál. Egy órát
tudtunk beszélni vele. Az alapállása abból
indult, hogy a laktanya bezárása eldöntött
tény, az ügyben már nem lehet tenni. Annyit
mondott a miniszter úr, hogy Õ szakmai
álláspontokat, szakmai véleményeket nem
változtat meg. Amit szakmai véleményként
elé tesznek, azt Õ aláírja. De még nem írta
alá. Azt mondta, hogy olyan témákról beszél-
gethetünk, hogy mi lesz az állománnyal, az
ingatlanokkal, milyen forgatókönyv szerint
mennek a dolgok.
- Mi az Ön személyes véleménye a döntésrõl?
- Úgy gondolom, hogy a honvédség alkot-
mányos kötelessége, hogy a haza biztonságát
szavatolni tudja. De erre most alkalmatlan a
magyar hadsereg, mert olyan politikai dön-
tések születtek a kormányzat részérõl, ame-
lyek 100 milliárd forinttal lecsökkentettek a
honvédség költségvetését és csak 27 ezer a

katona. Viccként mondom, ha bejönne 100
lovas kozák a keleti határról, elszaladnánk,
mert arra is képtelenek lennénk, hogy tõlük
megvédjük az országot. Ezt az aggodalma-
mat 2003-ban elmondtam a Honvédelmi
Bizottság ülésén is. Akkor Keleti György
elnök úr szinte rendre utasításként mondta,
hogy ezt a kérdést ne feszegessem, nem ez a
témája az ülésnek. Majd ha ez lesz, felhív-
nak, és elmondhatom a véleményemet. Azóta
is várom a hívást.
- Miért Szentendrére esett a választás?
- Véleményem szerint nagyon erõs volt a
budapesti tiszti lobbi a Honvédelmi
Minisztériumban. Leépítések vannak, és kell
az új hely. Úgy gondolták, hogy a vidék, azaz
mi, pedig oldjuk meg a problémánkat úgy,
ahogy tudjuk. Szentendréhez közel nincs
gyakorlótér, holott a gyakorlatokat csak ott és
nem az iskolapadban lehet megszerezni.
Tapolcán pedig csak kiment a katona a
kapun, és már ott várta a jól felszerelt gyakor-
ló terep. Szentendrén utaztatni kell a
katonákat, ennek jelentõs anyagi kihatása is
lesz. Sok katonatiszt is jogosan tette fel a
kérdést, hogy miért nem a Tapolcai Kiképzõ
Központot tekintették gazdaságosnak. A
tényleges és valós választ talán senki sem
kapta meg.      

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Jó ütemben haladnak a munkálatok

A Tapolcai Kiképzõ Központ bezárása
traumaként érte a várost. Arra a
kérdésre, hogy mi a város feladata egy
ilyen, nagyon sok embert érintõ váratlan
döntés után, Császár László alpol-
gármester adott választ.
- Az, hogy a kiképzõ központ bezár - sajnos
- eldöntött tény. A város feladata, hogy
segítse a megszüntetéssel járó nehézségek
megoldását, hogy minél zökkenõmentesebb
legyen a leépítés. A nyilatkozatok alapján az
állomány 60%-a vállalja el az áthelyezést. Az
itt maradók egy része nyugdíjba vonul. A
honvédség ígérete szerint kedvezményesen
vásárolhatják meg a lakásokat.

- Mi lesz a laktanyával és az ott található
épületekkel?
- Néhány nappal ezelõtt a honvédelmi mi-
niszternél járt Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõ és Ács János pol-
gármester. Õ kijelentette, hogy a laktanya-
ingatlanra nekik nincs szükségük, azt átad-
ják az Államkincstárnak. Ha az önkor-
mányzat - térítésmentesen - igényt tart rá,
akkor azt ott kell majd bejelenteni.
- Ha megkapná az önkormányzat, vannak
már elképzelések a hasznosításra? 
- Az épületek legalább 50%-ának a
felújítása nem lenne kifizetõdõ. A többihez
is sok pénz kellene. De valójában nem is
foglalkoztunk még ezzel. Sokkal inkább
arra koncentrálunk, hogy segítsük az ott
élõket és az eddig ott dolgozó civileket
abban, hogy minél kevesebb sérülést
szenvedjenek ettõl a kormányzati döntéstõl.
- Miként készül a város az idegenforgalmi

szezonra?
- Elkezdõdtek a kátyúzás munkálatai.
Folyik a víziszínpad felújítása, készül a
tartóelemek megerõsítése, a festés, a több
mint 5 éves faszerkezet teljes cseréje.
Május végére, június elejére visszakerül a
helyére, a június végi elsõ elõadásra már
kész lesz. A szökõkút már ismét a helyén
van. Az útbaigazító táblák helyreállítása, a
padok, a közparkok rendbetétele is most
zajlik. És nem utolsó sorban ismét virágos
Tapolca, és készen áll a vendégfogadásra. 
- Változott-e a Tavasbarlang üzemeltetésé-
vel kapcsolatban valami?
- Sajnos, nem. Egy megbeszélésen
Persányi Miklós, környezetvédelmi és vízü-
gyi miniszter  kijelentette, hogy állami
kézben marad a tapolcai Tavasbarlag.
Esetleg az üzemeltetésben kaphat valami
részt a város, de nem fog Tapolcához kerül-
ni.                            

A Tavasbarlang állami kézben marad

AKTUÁLIS

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

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

Fogadóórák:
Ács János polgármester

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati irodavezetõ:
Benczik Zsolt 510-126

Pénzügyi irodavezetõ: 
Schönherrné Pokó Ildikó 511-161

Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil 511-159

Vagyongazdálkodási és Mûszaki iro-
davezetõ: Hársfalvi József 511-154

Építéshatósági csoportvezetõ:
Ihász József 511-155

Általános Igazgatási irodavezetõ:
Décseyné Raposa Mária 511-153

Hatósági csoportvezetõ:
Szakács Judit 511-151

Okmányirodai csoportvezetõ:
Ughy Jenõné 511-150

Anyakönyvvezetõ: 511-152
Gyámhivatal vezetõ:

Mátyás Endréné 511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési

irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna 511-157

Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Szikszai János
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-
14-ig

Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. 
Tel./Fax: 510-740; 510-741

Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely

Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744

Falugazdász: Szabó Jenõ 8300
Tapolca, Kossuth u. 2.  Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: Szerda: 7.30-9.00, 13.30-
15.30
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00

Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

Egy parlamenti felszólalás története 



- Túl azon, hogy a helyi emberek és az itt
szolgálatot teljesítõ katonák számára
tragikus döntés született a Tapolcai
Kiképzõ Központ bezárásával, a magyar
honvédség számára is az - hangsúlyozta
Simicskó István a Parlament Honvédelmi
Bizottságának fideszes alelnöke a sajtótá-
jékoztatón.

- Rossz a magyar társadalomnak és rossz
a NATO-nak is, ha tágabb értelemben te-
kintjük ennek a döntésnek a kihatását.
Tudjuk, hogy egy hadsereg számára nélkü-
lözhetetlen tevékenység maga a kiképzés.
Hadra foghatóságát, mobilitását, mûködõ
tevékenységét határozza meg. Ha ez nem
mûködik rendesen, nem tudja az alapvetõ
feladatát ellátni, amely a haza védelme. A
Magyar Köztársaság területi szuverenitásá-
nak biztosítása - tekintettel arra, hogy az
elmúlt 3 esztendõben olyan döntések
születtek a magyar honvédséggel kapcsolat-
ban, amelyek semmiképpen nem mutatnak
kiszámíthatóságot, egyértelmûséget sem a
katonák, sem pedig a magyar társadalom
számára - nem megoldott.

Ezt követõen az alelnök kronológia sor-
rendben követte végig mindazt az ígéretét,
amely Juhász Ferenc honvédelmi miniszter
nevéhez fûzõdik. 

- 2002-ben a választási kampányban azt
ígérte, hogy nem lesz több laktanya-
bezárás, nem szûnnek meg alakulatok, nem
számolja fel a hadsereg további erejét.
Ehhez képest 2002-ben - a hatalom átvétele
után - lendületes leépítés vette kezdetét. A
45.000 fõs hadsereget 20 egynéhány ezerre
apasztotta, és a kiképzõ központokból -
Szombathely - Szabadszállás - Tapolca csak
egy maradt. "Egy alapos, mély szakmai
elemzés"-t követõen - szó szerint idézve a
honvédelmi kormányzatot - arra a megál-
lapodásra jutottak elõször, hogy a háromból

kettõ marad, majd végül egy.
Simicskó István a laktanyabejárás során

tapasztaltakról szólva elmondta, hogy
Matuz István parancsnok arról tájékoztatta,
hogy kiváló szakemberek végzik Tapolcán
ezt a nagyon fontos kiképzést, és hogy
milyen jó adottságokkal rendelkezik ehhez
a gyakorlótér.

A kiképzõ központ bezárásáról született
döntéssel a FIDESZ nem tud azonosulni -
hangsúlyozta a Honvédelmi Bizottság alel-
nöke. - Mi szükségesnek tartjuk, hogy
legyen kiképzõ központ. A tervek között
szerepel a tartalékos kiképzés életrekeltése,
hiszen nem veszhet el az a pénz, az az erõ
és energia, amit az állam ráfordított.
Biztonságpolitikával foglalkozó poli-
tikusként pedig azt tudom mondani, hogy
egy országnak fel kell készülnie a leg-
rosszabb helyzetre is, hogy esélyünk legyen
a túlélésre, ha természeti katasztrófa
következne be, de háború is kirobbanhat.
Ne akkor kezdjünk felépíteni egy kiképzõ
központot és embereket felkészíteni a
védekezésre.

- A kiképzõ központ bezárásakor ne fe-
lejtkezzünk meg az emberi tényezõkrõl
sem, mert azok a legfontosabbak - tette
hozzá Simicskó István. - Katonacsaládok
sorsa dõl el. Kik lesznek azok, akik vál-
lalják az újat? Munkahelyt kell keresni a
feleségeknek, iskolát a gyerekeknek. A
lakáskérdést is meg kell oldani. 

Végezetül az “átgondolt döntés” bizo-
nyítására Simicskó István a minisztérium
hivatalos lapját, a Honvéd újságot mutatta
fel, amelyben a Tapolcai Kiképzõ Köz-
pontot dicsérõ oldalak jelentek meg. Az
újság május 13-án került ki a forgalomba, a

megszüntetés tényét pedig május 10-én
jelentették be.

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képvise-
lõ arról szólt, hogy az egész kormányon
belül óriási káosz uralkodhat, hiszen
másképp nem lehet, hogy egy olyan straté-
giai területen, mint a honvédség a tervezés-
nek ilyen fázisai vannak.

- A miniszter úr két hónappal ezelõtt még
bíztatta a várost fejlesztésekre, lakásvásár-
lásokra, és most csak úgy bejelentette, hogy
bezár a kiképzõ központ. Itt két lehetõség
van; vagy nem tájékoztatták arról, hogy
Tapolcán ne mondjon olyan dolgokat, ami-
lyeneket mondott, vagy pedig olyan fejet-
lenség van, amely már büntetendõ dolog.

Ezt követõen az országgyûlési képviselõ
a döntés városra gyakorolt hatásáról és
következményeirõl szólt. - Sok család élete,
sorsa dõlt most el, nemcsak a katonáké, a
nyugdíjba vonulóké, a civil alkalmazottaké,
de azoké a szolgáltatóké és beszállítóké is,
akik kapcsolatban voltak a kiképzõ köz-
ponttal. A város 600 ember személyi
jövedelem adójától esik el, de hiányozni fog
a több mint egy milliárd forintos vásárlóerõ
is a kereskedelembõl. A következõ fél év , 1
év legnehezebb feladatai közé fog tartozni,
hogy miként fogjuk pótolni a kiesett forrá-
sokat. Növekedni fog a munkanélküliség,
amire az elmúlt 6-7 évben nem volt példa.
Örülök, hogy képviselõtársaim eljöttek a
laktanyabejárásra. Látták és hallották, hogy
az itt folyó kiképzésre milyen nagy szükség
van a nemzet és a hazánk biztonsága
érdekében. 

- A döntés kimeríti az árulás tényét -
fejezte be tájékoztatóját Lasztovicza Jenõ, a
térség országgyûlési képviselõje.

Május 9-ével kezdõdõen 116 ezer végzõs
középiskolás akart számot adni a meg-
szerzett tudásáról, az érettségérõl. A tapol-
cai középiskolák vezetõit az országos
botrány helyi vetületérõl kérdeztük.
- Izgalommal vártuk az új érettségit - vála-
szolja kérdésükre Varga Tiborné, a Batsányi
János Gimnázium és Szakközépiskola igaz-
gatója. - Ez az izgalom természetesen nem
jelentette azt, hogy féltünk volna az
érettségitõl. De meglepetést mindenképpen
hozott. Nem tudom, hogy milyen kifejezést
használjak arra, ami történt. Közismert for-
mája a megnevezésnek érettségi botrány, a
hivatalos verzió szerint az érettségi ellen
elkövetett bûncselekmény. Egy biztos: fizikai
és idegi értelemben is megterhelte a mostani
érettségit abban, hogy nem a legjobb döntés
született akkor, amikor a matematika írásbelit
az eredeti feladatlapok alapján megíratták,
megírattuk a diákokkal.  
- Hány tanuló választotta a dolgozat újra
írását?
- 74 tanuló középszinten választotta, 44-en
írják újra május 28-án. 
- Nincs két olyan pillanat, amikor azonos
módon reagálunk, azaz más és más kondí-
ciókkal tudunk csak teljesíteni. A sikertelen-
ség miatt akár kártérítést is kérhetnek majd a
második vizsgán rosszul teljesítõk?
- Éppen ezt akarta a minisztérium elkerülni,
mondván, hogy aki felvételi tárgynak válasz-
totta, annak kötelezõ megismételnie a vizs-
gát. "Csak" azt nem vették figyelembe, hogy
a vizsgázók élõ, érzõ emberek. 
- Miként reagáltak a tanulók az események-
re?
- Az elsõ igazán komoly visszajelzés a szer-
dai történelem érettségi volt. Tapintható volt
a feszültség a termekben. Azt sajnálom, hogy
az érettségirõl ez a korosztály botrányoktól
terhes emlékeket fog megõrizni, nem jó do-
logról fognak mesélni az unokáiknak. Holott

az érettség vizsgájának szépnek és méltóság-
teljesnek is kellene lennie. 
- Mint igazgatónak az a véleményem, hogy
Magyar Bálint nem állt a helyzet magaslatán,
amikor hétfõn este megmutatták neki a
kiszivárogtatott matematika tételeket -
hangsúlyozza Lájerné Tóth Éva, a Széchenyi
Iskola Szakközépiskola igazgatója. - Le kel-
lett volna állítania az egészet. Ennek ellenére
kedden megírattatták a gyerekekkel a mate-
matikát. Kaptunk menetközben egy papírt,
hogy mondjuk meg, kb. hányan tudhatták a
tanulók közül a feladatokat. Természetesen
erre nem érkezhetett hiteles, valós válasz.
Kedden délután jött ki hozzánk az iroda-
vezetõ asszony, hogy a mobiltelefonunkat
egyeztessük, és a jegyzõ úr fog bennünket
elkísérni másnap hajnalban Veszprémbe, a
Közigazgatási Hivatalba. 5 órakor indultunk.
4 fegyveres rendõr is volt ott.  Két aláírás és
bélyegzés után az elhozott tételekbõl 10
órakor írattuk meg az új történelem érettségit.
Próbáltuk megnyugtatni a gyerekeket.
- Hányan választották a matematika újraírási
lehetõségét az iskolából?
- A tanulók egyharmad része kívánja megírni,
kétharmad megelégszik az év végi osztályza-
tával. Bennünket, iskolaigazgatókat vádolnak
a botrány kapcsán. Ezt a többiek nevében is
visszautasítom. Biztos, hogy nem az
intézményekbõl kerültek ki a tételek.
Leellenõrizni hozzánk pénteken jöttek ki a
nyomozóhivatal munkatársai. Nálunk zárva
találták a borítékokat. De az az igazgató sem
lehet bûnös, aki, miután megíratta az új
történelmet, megnézte, hogy mi lett volna az
elõzõ feladat. Megpróbálják elkenni az
egészet, és nem mondják meg, hogy hányan
voltak, akik a borítékokat utólag bontották
fel. A "kabátlopási ügybe" így mindannyi-
unkat belekevernek.

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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Érettségi botrány, vagy “csak” tétellopás?

A Szûrõvizsgálat az egészség tartós meg-
tartása érdekében címmel megtartott kon-
ferencia sajtótájékoztatóján Ács János
polgármester arra hívta fel a jelenlévõk
figyelmét, hogy az önkormányzat támo-
gatásával dr. Huberth János olyan vizs-
gálatokat kezdeményezett, amelyek ered-
ményének ismeretében még idõben meg
lehet  elõzni a szív- és érrendszeri betegség
kialakulását. 

Az, hogy a szûrõvizsgálatokat már az
általános - illetve középiskolások között
kezdik a világszabadalmú magyar talál-
mánnyal is jelzi, hogy nemcsak a felnõtt
lakosság, de már a fiatalabb korosztály is
veszélyeztetett.

Dr. Hubert János a statisztikai adatokat
keresztül a tapolcai lakosság egészségtér-
képét rajzolta meg. Szólt arról, hogy a vizs-
gálat eredményének tükrében a megelõzés is
hatékonyabb lehet.

Dr. Farsang Csaba professzor a szív- és
érrendszeri betegségek gyakoriságára és
következményeire bírta fel a figyelmet. Dr.
Budjosó László, országos tiszti fõorvos pél-
daértékûnek nevezte a tapolcai kezdemé-
nyezést. 

- Az egészségügy ritka ünnepi pillanatá-
nak neveztem a Tapolca-Diszelben lévõ új
orvosi rendelõ átadását - mondta a vele
készített mostani riport során. - Bár a
Huberth doktor úr által felvázolt adatok

szomorú képet mutatnak, mégis azt mon-
dom, hogy ez a mai alkalom is az ünnepi pil-
lanatok közé tartozik. Az, hogy egy önkor-
mányzat felismerte, hogy a tapolcai
lakosság, a tapolcai ifjúság egészségéért
tenni kell, óriási dolog. A preventív,
megelõzõ vizsgálatok támogatásával az is
látszik, hogy a városban nem a ha-
gyományos rövidlátó politika uralkodik, itt
elõre gondolkodnak. Nem arra adta a 3 mil-
lió forintot a Képviselõ-testület, amitõl majd
1 év múlva megválasztják, hanem olyasmire,
aminek hosszú távon van haszna. És ez a
"haszon" a lakosság egészségi állapotának
javulása. Különösen jelentõs ez azért is, mert
míg 30-40 évvel ezelõtt tõlünk 200 km-re,
Ausztriában, ugyanannyi évig éltek az
emberek, mint nálunk, mostanra itthon
csökkent a korhatár. Ez nem a genetikai
adottságok miatt van, hanem azért, mert az
életmódunkkal van baj. Az egészségünk a mi
kezünkben van. Nekünk kell változtatnunk.

- A tapolcai példa akár az egész országra
kiterjeszthetõ lesz?

- Igen. Feltétlenül. Nemcsak azért, mert jó
gondolat - és a jó gondolatnak terjednie kell
-, de azért is, mert a módszer is jó. Nem fáj,
de kegyetlenül objektív. Szembenézésre
késztet önmagunkkal. Nekem, mint országos
tiszti fõorvosnak, az a feladatom, hogy gon-
doskodjak arról, hogy ezt a mintát mindenütt
megismerjék. Örömmel teszem.

Braun László altábornagy, a hon-
védség vezérkari fõnökének helyet-
tese a Tapolcai Kiképzõ  Központ
bezárásáról született döntést a
sajtótájékoztatón elsõsorban azzal
indokolta, hogy a honvédség lét-
számának a csökkentése maga után
vonta a kiképzendõ állomány
csökkenését is.
- Az igazi lényegi változás az elmúlt
év november 3-án következett be,
amikor az utolsó sorkatona leszerelt -
mondta az altábornagy. - Ezzel mint-
egy 6-8 ezer fõ sorkatona éves ki-
képzése maradt el. Ez azt is jelen-
tette, hogy a kiképzõ központ kapa-
citás - kihasználtsága 28%-os lett. A
kormány meghatározta, hogy a ma-
gyar honvédség létszáma 2006 végé-
re 29.900 ezer fõ lesz. Örvendetes,
hogy a szerzõdéses állomány fluktuá-
ciója alacsony. Évente reálisan 800-
1200 fõ szerzõdéses katona alap-
kiképzésére lehet számítani, és az
eloszlik 6 bevonulási szakaszra. Te-
hát egy-egy idõszakban 150-200 fõt
képezünk csak ki.

A indokok között szerepelt az is,
hogy a laktanyában komoly fejlesz-
tésekre lett volna szükség. - A
beruházásra szánt 700.000 millió
forintból egyetlen fillért sem használ-
tunk el. Ezt a pénzt nyilvánvalóan
hatékonyabban tudjuk felhasználni,
ott, ahová a jövõben a kiképzést ter-
vezzük - tette hozzá. 

Az itt felhalmozódott szaktudás
Szentendrére történõ áthelyezésének,
valamint a város vezetésével felvett
kapcsolatnak az ismertetésével fejezte
be a sajtótájékoztatót az altábornagy.

Az egészségünk a mi kezünkben van

Az emberi tényezõ a legfontosabbNem várt döntés



A szabadság mûvésze
Varnus Xaver, a zseniális elõadómû-
vész nemcsak kivételes játékával , de
az orgonamuzsika közti szünetekben
elhangzott gondolataival is magával
ragadta a nagyszámú közönséget.

A zeneirodalom óriásait felvonultató
és bemutató széles skálájú repertoár
középpontjában a Tamás-templom kán-
tora, Bach állt. 

Varnus Xaver orgonajátékát hallgatva
a mûvész vallomása jutott eszembe: 

"Egy távoli ligetben megcsendül a
régmúlt világok harangja, szelíd fény kél
a horizonton, s Rotterdami Erasmus,
Voltaire, Montaigne, Mozart, Anatole
France és Kistétényi Melinda testében
az Irgalom Angyala száll az eltévelyedett
Földre, hogy világosságot árasszon
maga körül. Ilyenek az angyalok - a
többi csak szóbeszéd. Errõl szól a
humanizmus, s azért, hogy ezzel
találkozhassunk, megérte már e világra
születni.”

N. Horváth Erzsébet
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A hónap kérdése

Mit szól a Tapolcai Kiképzõ
Központ megszüntetéséhez?

- "A tapolcai bázis megtartása
mellett szakmai és katonai érvek
szóltak"- nyilatkozta Juhász
Ferenc honvédelmi miniszter
februárban. A meddõ ígéretbõl
mi lett? A települést érzékenyen
érintõ negatív kihatások, szo-
ciális és anyagi oldalról egy-
aránt.

KÉRDÉSEK TERE

- Mivel a rokonságban van érintett,
én is fel vagyok háborodva a beje-
lentéstõl. Csökkentek az amúgy is
szûkös munkalehetõségek, komoly
anyagi veszteség a városnak is.
Gond a családoknak is, hiszen nem
könnyû az újrakezdés egy másik
településen sem.

- Véleményem szerint a gyenge
kihasználtság miatt idõszerûvé
vált a laktanya felszámolása.
Azonban õszintén sajnálom azo-
kat, akik szenvedõ alanyai lettek a
kialakult helyzetnek. Különösen
nagy törést jelent ez a családos
katonák életében; új helyen, új
életet kezdeni.

BerBerta ta TTiboribor özvözv. Németh Jánosné. Németh Jánosné Sárkány LászlóSárkány László

(DI)

Szerkezeti átalakításra készül a kórház

A ballagási ünnepségen Frang István
rövid köszöntõje után a megjelentek
közösen énekelték el a Himnuszt, majd
Balogh Zsófia, a Batsányi János Gim-
názium 12/B osztályos diák szavalata
hangzott el.

A következõ néhány percben Horváthné
Szalay Gyöngyi alpolgármester útravaló
gondolatait osztotta meg az egybegyûl-
tekkel.

Nagy László költõ szavaival utalt arra,
hogy minden pillanatnak, órának vagy nap-
nak megvan a maga varázsa, majd hangsú-
lyozta a ballagás jelentõségét: - …vannak
olyan események, amelyek aranybetûkkel
íródnak az élet könyvébe. A mai nap is
ilyen. Tegyétek tarisznyátokba mindazt az
élményt, amelytõl olyan varázslatosak
voltak a diákévek! Figyeljetek a jelen
jövõnek szóló üzeneteire is!- szólította fel a
búcsúzókat, majd befejezésül a város
vezetése és saját nevében is sikeres vizs-
gákat, a nagybetûs élethez pedig hitet és
erõs akaratot kívánt a végzõsöknek.      DI

A ballagás múlt és jövõ találkozása

Míg a középiskolások egy része saját intézményében, addig a gimnázium
tanulói a Városi Rendezvénycsarnokban folytatták tovább az ünnepséget

A Városi Kórház helyzetével az elmúlt
években sokat foglalkozott a helyi média.
Néhány hónapja dr. Flórián Csaba, mint
megbízott igazgató vezeti az intézményt.
Az elmúlt idõszakban történt változá-
sokról tájékoztatta lapunkat.
- A kórház szakmai-gazdasági mûködésérõl
átvilágítási anyag készült. Ebben az anyag-
ban alaposan és õszintén feltártam azokat a
bajokat, amelyek a válság kialakulásának
okai lehetnek, és készítettem ezekre egy
megoldási javaslatot is.
- Melyek a leglényegesebb pontjai?
- Talán azok voltak a leglényegesebb
kérdések, hogy az intézmény fenntartható-e a
jelen struktúrájában. Megmarad-e a szülé-
szet-nõgyógyászat, megszûnnek-e bizonyos
tevékenységek a finanszírozási okok miatt.
- Milyen döntés született?
- Az a döntés született, hogy megtartjuk a
szülészetet-nõgyógyászatot, de a mûtéti szak-
máknak a mûködtetése egy mátrix osztály-
ban lenne a leghatékonyabb. 
- Ez mit jelent?
- A mátrix osztály mûködtetése valójában
szervezeti kérdés, a beteg  ezt nem érzékeli.
Elsõsorban szervezeti-gazdálkodási elõnyei
vannak. Elõnyösebb egy ilyen osztályt

mûködtetni, mint egy önálló szakmai osz-
tályt, ahol nagyon szigorú feltételek vannak.
Most nem tudna egy baleseti-sebészeti osz-
tályt mûködtetni a tapolcai kórház, de egy
olyan sebészeti mátrixot, amelynek a keretein
belül mûködik a baleseti sebészet, az érse-
bészet már igen. 
- Hogyan alakulnak a személyi feltételek?
- A szerkezeti átalakításon túl ezekre
helyezünk nagy hangsúlyt. Úgy érzem, jelen-
tõs eredményeket értünk el. Az üres osztály-
vezetõi állásainkat már betöltöttük. A
sebészetre dr. Mohos György érkezett
Ajkáról. Õt sokan ismerik Tapolcán. Vele
együtt több ajkai kolléga is jelezte, hogy
besegít az érsebészeti, orthopédiai mûtétekbe
heti 4 órában. Dr. Kovács László Nagy-
kanizsáról érkezett a barlangterápiára. Az
ottani tüdõgondozónak volt hosszú évekig a
vezetõje. A barlangterápia lehetõségei von-
zották, és nagy fantáziát lát ezen a területen. 
- A személyi változások a bevételi oldalt is
érintették?
- Igen. Meghozták az eredményt. A tavalyi-
hoz képest jelentõsen nõtt a bevételünk.
- Ez azt is jelenti, hogy az önkormányzati
adósságból már le is tud dolgozni valamit a
kórház?

- Ezt így - sajnos - nem lehet mondani.
Folyamatosan nem várt kiadások nehezítik a
helyzetünket.
- Melyek ezek?
- Egyrészt az elavult mûszerpark szorul
állandó javításra. Jelenleg is folyik egy rönt-
genkészülék javítása 2,5 millió forintos
nagyságrendben. A gyomor - béltükrözõnk is
felújításra szorul. Ennek költsége 1-1,5 millió
forint lesz. Megint eltört egy vízvezetékcsõ.
A gondok ellenére is jól zártunk. 30 millió
helyett csak 10 millió a hiányunk. Most nem
beszélek az önkormányzati tartozásról, ott
késleltetett fizetési határidõt kaptunk.
Férfiasan be kell vallanom, hogy arra nem
látok lehetõséget, hogy egy ilyen kórház
Magyarországon önerõbõl le tudja dolgozni
ezt. A cél az volt, hogy ne engedjük tovább
begyûrüzni az adósságot, hogy belefussunk
egy adóprésbe. 
- A háziorvosokkal milyen a kórház kapcsola-
ta?
- Sok minden történt az elmúlt hónapok alatt.
Megtörtént a kapcsolatfelvétel. Mûködnek
azok a kommunikációs formák, amelyek
eddig nem. A kibõvített igazgatói, vezetõi
értekezletekre az Orvosi Kamara elnökét -,
aki háziorvos - rendszeresen meghívjuk. Úgy

érzem, hogy az egészséges párbeszéd egyik
eredménye, hogy nõ a kórház forgalma, nõtt
az ágykihasználtság. Soha nem látott irányba
indult el. Ez azt is jelzi, hogy a betegek és a
háziorvosok bizalma nõtt a kórház iránt.
Remélem, hogy ez még tovább fog javulni.
- Milyen tervek születtek a jövõre vonat-
kozóan?
- Az egyik legsürgõsebben megoldandó
kérdés a rendelõintézet megfelelõ körül-
mények közé való helyezése. 
- Hol helyeznék el?
- Köztudott, hogy a kórház egyik épületében
két szint befejezetlenül és üresen áll. Ide
szeretnénk beköltöztetni. Ennek egyrészt
szakmai okai is lehetnek. Könnyebben
átlátható lenne. Egy informatikai adatbázisra
épülne a betegfelvétel. A betegeknek is köny-
nyebb lenne, és talán akkor a járóbeteg ren-
delésrõl is könnyebben kerülnének a betegek
a tapolcai és nem a szomszédos kórházakba.
Megszüntetnénk a nõvérszálló funkcióját is.
A helyén egy modern járó-tüdõgyógyászati
központot szeretnénk kialakítani. Az asztma-
ambulancia-, a tüdõgondozó- és járóbeteg-
rendelés költözne ide. Ez lenne a bar-
langterápia diagnosztikai háttere is. De min-
den pénz kérdése.          N. Horváth Erzsébet
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A szakiskolai képzés súlyosbodó prob-
lémái a változtatást sürgették. Ezt az
Oktatási Minisztérium a képzés
megújítását célzó komplex fejlesztési
program segítségével kívánja megvalósí-
tani.

A Nemzeti Szakképzési Intézet
Szakiskolai Fejlesztési Programkoordiná-
ciós Iroda felkérésére a tapolcai Széchenyi
István  Szakképzõ Iskola pályaorientációs
regionális konferenciát szervezett április
29-re. Az ülés résztvevõit Ács János pol-
gármester köszöntötte a város vezetõsége
nevében a Városi Mûvelõdési Központban.

A konferencia célja a tapasztalatok
megosztása a pályaorientáció tantárgyat
bevezetõ iskolák és a programhoz nem csat-
lakozó iskolák között, konzultációs
lehetõség biztosítása az érintett pedagógu-
sok számára.

Délelõtt plenáris ülések formájában
elõadások hangzottak el Szántó Zoltán
szakképzési referens A szakképzés fej-
lesztése régiónkban (Veszprém-Fejér-Ko-

márom megye) címmel tartott elõadást.
Dr. Szilágyi Klára, a gödöllõi Szent

István  Egyetem tanszékvezetõ egyetemi
docense a pályaorientáció módszertani
alapjait ismertette: ez az életpályára való
felkészülés alap szakasza, , ahol a munka
világához kapcsolódó ismeretszerzési
lehetõségekkel kell megismerkedni. Az
egész  életre kiterjedõ tanulás lehetõségével
és követelményével kell számolnia a minket
követõ nemzedékeknek.

Pályaismeretre  önismeretre kell a tan-
ulókat késztetni. Az értékelés elsõsorban
tanulói önértékelésen illetve csoportér-
tékelésen alapszik.

Az interaktivitásra épülõ pályaorientá-
ciós foglalkozások jelentõs eleme a szá-
mítógép használata és az Internetes infor-
mációgyûjtés, keresés.

Dr. Nagy Ágnes Békés Megyei Munka-
ügyi Központ igazgatója "Száz út  vár
ránk"… életpálya építés címmel boncolgat-
ta e kérdést.

Majd tapasztalatcsere következett szek-

ciókban. Molnár Sándorné - Száraznád
NOK Bp. pályaorientációs tanár és Fûrész
István - Gróf Széchenyi István SZKI
Székesfehérvár - Szakértõ vezetésével.

A szervezõ iskola - Széchenyi István
Szakképzõ Iskola - a kiterjedt szervezési
feladatain kívül gondoskodott a vendégek:
elõadók-hallgatók ellátásáról is az iskola
tankonyhájában szorgoskodó vendéglátó
tanulók közremûködésével.

A konferencia anyagából tanulmánykötet
fog  megjelenni. 

G. Dr. Takáts Gizella

A XXI. század szakiskolája 

Bár a nyári idegenforgalmi szezon hiva-
talos kezdete június 15, a tapolcai Tour-
inform Iroda felkészülten várja a bel- és
külföldi vendégeket és az iroda szolgál-
tatásait igénybevevõ helyi lakosságot -
tudtuk meg Minorics Tamás iroda-
vezetõtõl.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat egy
millió forintos támogatásával és a tapolcai
önkormányzat segítségével ebben az évben
is nyújtott nyitvatartással fogunk dolgozni. 
- Mit jelent ez? 
- Ezt a Magyar Turizmus  Rt. indított el
2002-ben. Anyagi támogatást is nyújtott
ehhez a nyitvatartáshoz. Minden Tourin-
form Iroda fõszezonban - június 15-tõl
szeptember 15-ig hétköznap 9-tõl 18 óráig,
szombat-vasárnap pedig 9-tõl 17 óráig tartott
nyitva. Ezt a támogatást az Rt - pénzhiányra
hivatkozva - megszüntette, de Tapolca
felvállalta ennek a költségét, így változatlan
maradt. Ehhez használjuk fel a megyei támo-
gatást is.
- Hányan dolgoznak az irodában?
- Jelenleg 2 fõ. Nyáron három és egy kisegítõ
tanuló. 
- Milyen nyelven beszélnek?
- Németül, angolul és oroszul. 
- Milyen a kapcsolat az iroda és az ideláto-
gatók, illetve a tapolcaiak között?
- Nagyon jó. Sokan kérik tõlünk, hogy segít-
sünk a program-kiválasztásban, illetve
ajánljunk programokat azokra a területekre,

ahová üdülni mennek. A külföldiek tisztában
vannak a szolgáltatásainkkal. Sokan rajtunk
keresztül is keresnek szálláshelyet. Fellen-
dülõben van a bakancsos turizmus, így az
általunk ajánlott, környékbeli túráknak is
nagy a vonzereje. Tapolcán szállnak meg a
vendégek, és innen indulnak csillagtúrára.
- Milyen kiadványaik vannak?
- Most pályázunk egy új, ingyenes tapolcai
kiadványra. Pályázatunk van bent egy infor-
mációs térképre is. Minden kiadványunk 3

nyelven - magyarul, németül és angolul -
jelenik meg. A Magyar Turizmus Rt
jóvoltából az ország minden tájáról kapunk
anyagot, turisztikai kiadványt. 
- Vannak már adatok arról, hogy milyen az
elõszezon?
- Igen. 11%-kal többen jöttek, mint tavaly.
Ez a Hotel Pelionnak is köszönhetõ. A
térségünkben lévõ és már meghirdetett prog-
ramok vonzzák az érdeklõdõket.

N. Horváth Erzsébet

A Tourinform Iroda felkészült a szezonra

- Tapolca Billege utcában lévõ garázsból
falbontás módszerével tulajdonítottak el
szerszámgépeket. A bûncselekménnyel
okozott kár 87.700 Ft, a rongálási kár
30.000 Ft.
- Tapolcai lakos tett feljelentést, mivel
lakásához tartozó tárolóhelyiségbõl ablak-
betörés módszerével horgászfelszerelést
tulajdonítottak el 38.000 Ft értékben.
- Tapolca, Ady E. utcában parkoló Nissan
Sunny személygépkocsi jobb elsõ sárvé-
dõjét öntötték le maró hatású szerrel. A
bûncselekménnyel okozott kár 20.000 Ft.

- Tapolca, Ipar utcában lakatlefeszítés és
ajtóbetörés módszerével tulajdonítottak el
különbözõ típusú láncfûrészt 700.000 Ft
értékben.
- Jármû ittas vezetése miatt indult eljárás
egy sümegi lakos ellen, mivel szeszesitaltól
befolyásolt állapotban vezette gépkocsiját
Tapolcán a Kossuth utcában.
- Közfeladatot ellátó személy elleni erõszak
bûntettének megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás, mivel egy tapolcai helyi jára-
ton a busz vezetõjét szidalmazták és tettleg
bántalmazták.

RENDÕRSÉGI HÍREK Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Bogár József Csaba és Erdei Beáta gyermeke: Dominika Beáta
Fári Péter és Ligetvári Andrea gyermeke: Zsófia Éva
Hederics Tamás és Rubóczki Szilvia gyermeke: Eszter
Herczeg Zoltán és Vecsei Katalin gyermeke: Réka
Karcagi János és Horváth Andrea gyermeke: Elizabet Eugénia
Molnár Róbert és Tibola Emõke gyermeke: Boglárka
Németh Viktor és Sinkó Mónika gyermeke: Áron
Simon Norbert és Németh Nóra gyermeke: Patrik
Varga Gábor és Horváth Gabriella gyermeke: László

Gratulálunk!

Bolla László és Takács Szilvia
Molnár István és Gergely Ingrid Piroska

Németh Péter és Takács Szilvia
Péber Zoltán és Töreky Anett
Soós Balázs és Slenner Márta

Szakmári Gábor és Szabó Veronika
Tál Csaba és Fülöp Ildikó

Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:

Számítógépes adatbázis köti össze a Tourinform Irodákat

László Árpádné, Kelemen Mária
Taliándörögdön született. Itt végezte
általános iskolai tanulmányait. 

Ezután a veszprémi, majd a pápai Álla-
mi Tanítóképzõben tanult és szerzett
tanítói oklevelet 1958-ban. Elsõ munka-
helye a tapolcai leány általános iskola
volt. Ezt követõen a III. sz. Általános
Iskolában, illetve a Batsányi János Általá-
nos Iskolában dolgozott - 37 éven át.

1-2. osztályosokat tanított, s csak egy
rövid idõre vállalt feladatot a felsõ
tagozatban. 1982-tõl 1994. december 30-
áig, nyugállományba vonulásig iskolánk
igazgatóhelyettese volt.

Tapolcán nagyon sokan ismerték és
szerették. Igazi, minden megnyil-
vánulásában példamutató nevelõ volt.

Munkáját, vezetõi megbízatását épp-
úgy, mint a kis elsõosztályos gyermekek
tanítását, nevelését, személyiségük for-
málását - "pontosan, szépen, ahogy a csil-
lag megy az égen" - úgy végezte.

Mint kolléga, mint jóbarát, mint
munkatárs több mint 2 évtizedig dolgoz-
hattam vele.

Így közelrõl láthattam, hogy minden
cselekedete, megmozdulása, a legkiseb-
bekhez való odafordulása azt példázta,
hogy a tanító életében legfontosabb a
szeretet.

Most, amikor már nincs köztünk,
kérdezhetné valaki:

Vajon hová tûnnek el, amit életében
összegyûjtött? Hová tûnnek el a
pedagógiáról vallott elgondolásai? Hová
tûnnek el mindennapi beszédének szófor-
dulatai? 

Mindezt, királyi örökségként hagyta
ránk. Mindent odaadott nekünk, család-
tagjainak, rokonainak, kollégáinak,
tanítványainak.

Kedves Marika!
A hosszú évtizedek alatt végzett

munkáddal bebizonyítottad, hogy a
kivételes hivatástudattal dolgozó pedagó-
gusok halhatatlanok.

Boldog lehet az a diák, akit Te tanítot-
tál.

Köszönjük a sorsnak, hogy a kollégáid
lehettünk.

Vidosa Lászlóné



A címkórság régi betegség. Csak em-
líteni kívánom, hogy a "fõ" jelzõt hány-
féle foglalkozás elé  szeretik illeszteni,
hogy utána a kitüntetett azonnal kihúzza
magát, és kifényesítse cipõjét. Van
szerkesztõ, orvos, csõvezetõ, titkár,
elõadó, számvevõ, hivatalvezetõ, vadász,
tisztelendõ, horgász,  talán nincs is szak-
ma fõszakma nélkül.

Meghívót kaptam, Isten tudja, hány
százat. Volt közte önmaga kinevezte költõ,
író, elõadómûvész  és festõmûvész. A
legutolsóval volna kötözködésem, itt a
"fõt" a mûvész helyettesíti. A "fõt"  ugyanis
szakmailag lehet megkapni is.

A mûvészeti közélet akkor egészséges,
ha sokan foglalkoznak egy-egy ágával.
Akkor a mûvek  közt lehet válogatni, ez

kitûnõ, ez jó, ez értéktelen, ez giccs. 
Kevesen vannak, akik a szakmát

fõiskolán tanulják, majd a szakmai végzés
után postgraduálisan a mûvészképzést is
vállalják. Ebbõl  a mûvészettel foglalkozó
körbõl néhányan megütik a mûvészjelzõt.
Néhányan - mondom -, mert a  többség
csak festeget. Még a mûvészképzõs növen-
dékek közül sem ugrik ki mind, mert ahhoz
szerencse is kell. Amit néha a "jó"sajtó
pótol. Míg a festegetõk közt több, kiállítá-
saik után el kell  ismerni, mûvésszé válik.

Nem tudom, milyen elgondolásból
nevez ki a meghívókat szövegezõ úr, vagy
hölgy mindenkit  festõmûvésznek? 

Egy közeli kiállításon jószemû látogató
megjegyezte, már csak a gombolyaggal
játszó kiscicák hiányoznak. Szeretném ezt

a véleményt egyszer valakitõl felvállalva
hallani,  hasonló giccsparádé esetén. Ez
tömör kritika volt, ami rendre hiányzik
mûvészeti közéletünkbõl.  Ezt is sokszor
leírtam.

A kritikus legyen bátor, és legyen
felkészült. Ne alkudjon meg a minõség
kárára. Ezzel csak a  köznek árt, mert segíti
elszaporodni a tehetségtelenséget. 

Ebben a bûnben élenjárnak a periodikák
tudósítói. Írogatnak - azt hiszik - mûvészeti
kritikát. Kineveznek mindenkit, aki képet
falra akaszt,  mûvésznek. Itt van az eb
elhantolva.

Egy jó sablont mutatnék be. Meghívó
X.Y. festményeinek bemutatójára. 

A többit vállalja fel a  kritikus.                
dr.  Sáry
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A Tapolca Néptánc Mozgalmáért
Közhasznú Alapítvány számviteli beszá-
molóját /éves mérleg- és eredménykimu-
tatás/ a Közgyûlés megtárgyalta és elfogad-
ta az alapítvány költségvetési támogatásban
nem részesült, vagyonnal nem rendelkezik,
cél szerinti juttatást nem kapott.  Az
Alapítvány  magánszemélyektõl kapott
támogatást / 38.000 Ft /. Vezetõ tiszt-
ségviselõinek nem nyújtott juttatást. 

Pénzeszközeit az Alapító Okiratban
lefektetettek szerint és mûködési célra
használta fel.           dr. Zsiray Ferenc elnök

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület
Közhasznú Szervezet közhasznúsági jelen-
tését a Közgyûlés megvitatta és elfogadta.
/éves mérleg és eredménykimutatás/
Egyesület költségvetési támogatást nem
kapott, vagyonnal nem rendelkezik, cél-
szerinti juttatásban nem részesült. Önkor-
mányzattól kapott közhasznúsági  célra
támogatást /400.000 Ft / melyet az
egyébpénzeszközeivel együtt az Alapító
Okiratban elõírtak szerint használt fel.
Egyesület tisztségviselõinek juttatást nem
nyújtott.

Pénzeszközeit történelmi emlékek felku-
tatására, honismereti és várostörténeti,
valamint ismeretterjesztõ irodalom létre-
hozására, városszépítési célokra fordította. 

dr. Zsiray Ferenc elnök

Közhasznú jelentések

Ezúton is szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik támogatá-
sukkal hozzájárultak ahhoz, hogy
városunkban ismét mûködik az
amatõr színjátszás.

Badacsony Táncegyüttes, Bárdos
Lajos Általános Iskola, Batsányi János
Általános Iskola, Batsányi János Gim-
názium és Szakképzo Iskola, Batsányi
Táncegyüttes, Budai Esküvõi Ruha-
kölcsönzõ, Cs és L Kft, Csizmadia
Imréné, dr. Fehér Károlyné, Haga
Kálmán, Hanczmann Károlyné, Horváth
Magdolna dekoratõr és családja,
Horváth Zoltán, Kaláris Jelmezköl-
csönzõ, Kinizsi Táncegyüttes, Magyar
Posta Tapolca 1, Mester László, Molnár
Friderika, Molnár Istvánné, Olga
Szörmeszalon, Román Iván, Sajcz
Gábor, Tapolca Város Önkormányzata,
Városi Könyvtár és Múzeum, Városi
Televízió, Veszprémi Petõfi Színház,
Video-Kalmár.

Bognár Ferenc 
a Városi Mûvelõdési Központ igazgatója

Köszönet
Sólyom Károly és felesége, Marika ismét
Erdélyben járt. A csiksomlyói búcsú
üzenetén túl más felemelõ élményt is hoz-
tak haza tarsolyukban. 
- Három olyan hatalmas élményben volt
részünk, ami nem mindennapi - mondja a
férj. - A menetelünk egyik célja a búcsún
kívül az volt, hogy apósom - Tóth József, a
Városszépítõ Egyesület tiszteletbeli elnöke
- a kutatásai során rábukkant olyan adatra,
amely azt igazolja, hogy a tapolcaiak 1949-
ben a Marosvásárhelytõl 20 km-re lévõ,
1300 lélekszámú kisfalu, Balavásár részére
harangot öntettek. A püspöki levéltárban
csak a harangöntés tényének van nyoma, de
hogy megérkezett-e a rendeltetési helyére,
arról nincs írásos adat. Ennek néztünk
utána. Megtaláltuk a harangot, az ottani
református lelkész az eredetét is tudta. Az
elkövetkezendõ idõszakban ennek a
történetnek a feldolgozása történik majd
meg. A késõbbiekben beszámolunk róla. 
- Mi volt a másik élmény?
- A keresztény ember számára felemelõ
élményt nyújtó csiksomlyói búcsú. Egy ki-
csit megbíztattak bennünket az ott látott
körülmények. Nagyon büszkék lehetünk az
elszakított nemzetrészen élõkre azért, hogy

olyan trauma után, mint amilyen a decem-
beri népszavazás volt, ilyen lelkesítõ erõt
tudtak teremteni. Ehhez szorosan kap-
csolódik a harmadik élményünk is. Böjte
Csaba ferences szerzetes a moldvai csán-
góknál szeretne létesíteni egy magyar isko-

laközpontot.  Ismerve az ottani körülmé-
nyeket, tudjuk, hogy ez nem egyszerû
dolog. Magyar nyelvû iskola nincs ott, de az
egyházi intézményekben sem lehet a szer-
tartást magyarul végezni. Ennek az iskolá-
nak az alapkõletételén Rekecsénben is ott
voltunk, és az urnába - az alapító oklevél
mellé - annak a 64 vármegyének a földje
került, amelyet mi gyûjtöttünk az útjaink
során.
- Nekem errõl az eseményrõl mindig a
búcsú plébánosának gondolata jut eszembe
- veszi át a szót Marika - Az oldott kévét
össze kell fogni, hogy ne hulljon szét. A
harang felkutatása, a búcsú üzenete, a ma-
gyar iskola alapkõletétele is az összefogást
erõsíti. A búcsú is reménységet adott. Pál
apostol szavaival "múlóban az éjszaka,
közeleg a nappal". A moldvai csángó ma-
gyarok segítése, erkölcsi és lelki támo-
gatása is az oldott kéve összefogását
jelképezi. Ha nem 5, ha nem 10, hanem 15
millióan érezzük, hogy összetartozunk,
akkor nem lesz igaza Tompa Mihály költõi
jóslatának. "mint oldott kéve, széthull
nemzetünk." Szedjük össze ezeket a
kévéket!                  

N. Horváth Erzsébet

Az oldott kévét össze kell fogni

A Járdányi Pál Zeneiskola tanárai és
tanulói a zene és ének nyelvén köszöntöt-
ték az édesanyákat április 28-án a Városi
Mûvelõdési Központban. 

A legkisebbektõl a rutinos felsõsökig
szerepeltek a növendékek vonós-fúvós
hangszereken, zongorán s az emberi ének
hangszerén, amelyrõl oly szépen és
gyakran nyilatkozott Kodály tanár úr. 

A növendékek mûsora után a tanárok
egyéni hangszeres-énekes mûsora követke-
zett, majd a vonós zenekar Mozart
Divertimento-ját játszotta Román Iván
tanár úr vezetésével.

A közönség bepillantást nyerhetett váro-
sunk zenei képzésének színes világába, a
zeneiskolától pedig kedves figyelmesség
volt ez az  ÉDESANYÁK iránt. 

G. Dr. Takáts Gizella

Anyák köszöntése

A Városért Egyesület május 25-én a
Városi Mûvelõdési Központban kibõvített
elnökségi ülést tartott, amelyre más civil
szervezetek vezetõit is meghívta.

Mint Boczkó Gyulától, az egyesület
elnökétõl megtudtuk, négy civil szervezet:
az övék, a Városszépítõ Egyesület, a Tapolca
és környéke Vállalkozóinak Egyesülete, az
Épített és Természeti Értékek Védelméért
Alapítvány arról tanácskozott, hogy a "Vi-
rágos Tapolcáért" indított felhívással milyen
feladatok elvégzése válik szükségessé. A fel-
hívásra jelentkezõ lakosság a részvételi
szándékát a Fõtéri Könyvesboltban,
valamint a Városi Könyvtár földszintjén
elhelyezett kis ládákba leadott névvel és
címmel jelezheti. A zsûri döntését követõ
eredményhirdetésre augusztus 20-án, a

Tapolcai Ünnepi Napok keretében kerül sor.
A gyõztes pályázókkal az Új Tapolcai Újság
hasábjain keresztül is megismerkedhet a
lakosság.

A tanácskozáson szó esett arról is, hogy a
nem esztétikus, a városképet rontó épít-
ményekrõl közösen alakítsanak ki
véleményt, és azt jelezzék az illetékesek
felé. A vállalkozók vezetõségének képvise-
letében jelenlévõ Kölcsey Norbert - a
kérdéshez hozzászólva - a Tópart har-
móniáját megbontó, mûanyagból készült
fagylaltos bódét említette negatív példaként.
- Míg egy tájba illõ, esztétikus építmény az
idelátogatók elismerését, addig az ilyen és az
ehhez hasonlók jogos kritikát váltanak ki -
mondta. A felvetéssel a jelenlévõk maxi-
málisan egyetértettek.                        NHE

Civil szervezetek a városért
A megváltozott munkaképességûket

foglalkoztató Sanyi Kft. a volt kollégium

épületében található.

A közelmúltban átadott új részlegben - a

Toplan Kft. megbízásából - a mezõgaz-

daságban hasznosítható tápkockákat állí-

tanak elõ.

A foglalkoztatásról szólva Seres Sándor,

a Sanyi Kft ügyvezetõje elmondta, hogy a

létszám bõvítésére - ellentétben a hasonló

munkahelyekkel - csak itt nyílt lehetõség,

holott a munka - a megélhetésen túl -

valójában terápia a dolgozók számára, a

gyógyulást segíti.

Ács János polgármester is fontos lépés-

nek nevezte az újabb munkahelyteremtõ

lehetõséget, köszönve mindazoknak a hoz-

zájárulását, akik segítik a megváltozott

munkaképességûek foglalkoztatását. 

Önkormányzati és vállalkozói segít-

séggel az új részlegben közel 50 ember

talált magának munkalehetõséget. 

NHE

Újabb munkalehetõségek

Érdemtelen babérok

Május 1-jén zenés ébresztõ köszöntötte a
várost. Asporttelepen megrendezett majális
közönségét Lévai József önkormányzati
képviselõ köszöntötte, felidézve az ünnepet,
mely ehhez a naphoz kötõdik.

Az egész napos programsorozatból ked-
vükre válogathattak a tapolcaiak. Játszóházak

várták a gyerekeket, de volt aerobik- és táncbe-
mutató is. A szellemi sport, a sakk kedvelõi
szimultán mérkõzésen mérhették le tudásukat. 

A zene színpadán egymást váltották az
együttesek. Fellépett a Hátsóudvar zenekar és
a szalonzenét játszó Kalimutu együttes is. A
napot utcabál zárta.                                    NHE

Majális 2005. 
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A megemlékezés tóparti részében a
Panteon-falnál Fekete Lajos volt iskola igaz-
gató felidézte Marton László, a Batsányi
János Emlékbizottság egykori elnöke pá-
lyafutásának fontosabb állomásait, majd
felavatták a tiszteletére állított emléktáblát.

A megemlékezés a költõ szülõházánál foly-
tatódott, a Batsányi János Általános Iskola ta-
nulói készültek ünnepi mûsorukkal e jeles
évfordulóra, majd Horváthné Szalay Gyöngyi
alpolgármester osztotta meg gondolatait az
egybegyûltekkel.

A nap záróeseményeként a Városi Könyv-
tárban tartották meg a Batsányi emlékülést,
ahol többek között N. Horváth Erzsébet, Dr.
Praznovszky Mihály, Kertész Károly és
Németh István Péter elõadását kísérhették
figyelemmel az érdeklõdõk.

Május 12- én délután a költõházaspár sír-
jánál a Batsányi iskola 6/A és 6/B osztályos

tanulói emlékeztek és koszorúztak, este pedig
a Diákotthon és Kollégium növendékei mé-
csest gyújtottak, és csendes tiszteletadással
adóztak.

Az emlékhét utolsó napján két helyszínen is
zajlottak a rendezvények. 

A Helyõrségi Mûvelõdési Központban zsú-
folásig megtelt a nézõtér. A költõrõl elnevezett
gálán Vidosa Lászlóné, a Batsányi iskola igaz-
gatója köszöntötte a szülõket és az érdeklõ-
dõket. Ezt követõen az év közben megtartott
kulturális események anyagából adtak tartal-
mas mûsort a tanulók.

A Batsányi János Mûvelõdési Központban
az intézmény vezetõje, Zentai Gábor üdvö-
zölte a megjelenteket, majd a Batsányi Kórus
elõadása és Hegyi Gyuláné szavalata
következett.

Ebben az évben is kiosztották a költõrõl el-
nevezett emlékérmeket. Simon M. Veronika,

Földvári Sándorné, Németh István Péter és
Berta Imre vehette át a megtisztelõ díjat.

Ezután a  költõházaspárról készített port-
rékat az intézménynek ajándékozta Simon M.
Veronika festõmûvész.

- Minden erõnkkel arra törekedünk, hogy
õrizzük e költõnagyság emlékét, eszméjét és
irodalmi munkásságát, és adjuk tovább az
utókornak ezt a szellemiséget - mondta
beszédében Kertész Károly, majd felidézte a
számûzetésben elhunyt Batsányi és felesége
hamvai 1934-ben történt hazahozatalának kö-
rülményeit.

Az ünnepség záróakkordjaként a
Kirchmayer Károly által készített Batsányi-
mellszobor koszorúzása következett, vége-
zetül Fejes Lajos szavalta el a 160 éve elhunyt
költõ A látó címû versét.         

Dancs István

Töreky László fordítása
Baumberg Gabriella
Kórus a Naphoz
/Cora an die Sonne/

Annyi szürke felhõ után 
Küldd el nékünk, küldd el még,
Szánakozva panaszunkon
Az érlelõ drága fényt.

Kedves Nap, oh ûzd a felhõt, 
Téged óhajt fû, virág, 
Napsugarad nékünk áldás, 
Tekinteted boldogság.

Ragyogj fel hát, ragyogj újra!
Egyetlen Nap, üdv neked, 
Minden élet, minden öröm, 
Fény és meleg száll veled.

Batsányi Emléknapok városunkban

Aki, a zene vonzásában él

Felkészült elõadó felkészületlen hallgatók-
nak sohase adjon elõ szakkérdéseket -
fogalmaztam meg a Tapolcai Esték
elõadása után. 

Amikor Dr. Freund Tamás belebonyoló-
dott sok idõt feláldozva, az agymûködés
ismertetésébe, látszott, a programból kevés
valósul meg. Olyan kérdéseket igyekezett
körüljárni, mint az adaptációs nyomás hatása
a fejlõdésre, katarzis, gátlás, idegsejt kisülés,
érzelmi motiváció. Mind egésznapos ismer-
tetést igényelt volna, még szakembereknek
is. Ezek miatt maradt el a program. Pedig ma
húsbavágó minden felvetése. 

Elmaradt, hogy a kezdeti ösztönösség
központjai ma is mûködnek, az agyalapon,
alávetve a szürkeállomány mûködésének.
Ami ma túlsúlyával meghatározó az
ismeretek szerzésében, az egymáshoz való
viszonyulásunkban, külvilághoz való alkal-
mazkodásunkban. Hogy ez a három agyi
funkció  még kevés ahhoz, hogy alkotó életet
éljünk. Ahhoz kell a tiszta tudat, amit sem
kábítószer, sem hamis tartalmak nem homá-
lyosítanak el. Mindezt az összekapcsolások
rendezettsége emeli a kreativitás szintjére,
ahol a képzettársítások, emlékezés, tájé-
kozódás szellemi síkon, képzelet élénksége,
ötletek tûzijátéka, gondolkodás és ítélet-
alkotás funkciói zajlanak. Ha mindezt  a kez-

deti kiegyensúlyozott érzelmi-értelmi neve-
lés, a családban és társadalomban meg-
alapozza, jön létre az értékes személyiség.
Módszereit a pedagógia ismeri. Egy mini-
malizált pedagógia erre képtelen.

A mûvészetek és vallások a pozitív
érzelmeket: szeretet, beleérzés, altruizmus,
szolidaritás, összetartás, szépérzék, értékek
elfogadása, képesek a maguk módszerével
progresszív, tehát elõremutató utakra, a
kreativitás irányába terelni. Azért, mert a
mûvészetek érzelmeket közölnek, irányítot-
tan a szellemi értékek felé, bár anyagi alak-
ban, szobor, festmény, költemény, novella
jelennek meg és az elszálló zene, melyet a
kotta rögzít. Talán mondanom sem kell, a
gyermekek utánzásai, gyurmával, vízfes-
tékkel való foglalkozás, zenélés síppal, dob-
bal, nádihegedûvel, sõt, még a konfabuláció
is a kreativitás csírája. Csak kár, az élet
ezeket legtöbbjüknél megöli a maga zord-
ságával.

Befejezésül csak annyit kell még hoz-
zátennem. Az agy  olyan komputer, amely
arra képes, hogy a bevitt tartalmaknál,
/input/ a kivett tartalmak többletét /output/
adja vissza. Aki csökkenti a megtanulni való
anyagot, ellene dolgozik a kreatív szellem-
nek. Ugyanis nincs mibõl feldolgoznia. 

Dr. Sáry

Május 13-án Máriótól, a harmonikástól
vehette át Domján Tamás a Mulassunk
hajnalig! címû aranylemezt. A sokak
által jól ismert zenészt a kezdetekrõl is
kérdeztük.
- Mint minden gyereknek, nekem is sokféle
foglalkozás tetszett. Volt olyan idõszakom,
amikor medveidomár akartam lenni, de
lelkem mélyén mindig is a zene érdekelt.
Tizenkilenc éve ez a hivatásom.
- A családjában zenélt valaki ilyen szinten?
- Nem. Senki. Sem az apai, sem az anyai
ágon. Az más dolog, hogy hobbi szinten az
apám trombitált, a nagybátyám pedig har-
monikázott.
- Hangszert hogyan választott?
- Teljesen véletlenül. Elõször furulyázni
kezdtem, de nem nagyon tetszett. Kényeske
voltam egy kicsit, nem tudtam befogni a
lyukakat. Majd gitározni akartam, az pedig
törte az ujjamat. Így maradt a zongora.
- A hangszerhez mikor találta meg a
hangját is?
- Ez is véletlen mûve volt. A Csuzli nevû
rock együttesben billentyûztem, majd

megkértek, hogy énekeljek az énekesükkel.
Azt tudni kell, hogy az iskolában 3-4-es
volt ebbõl a tantárgyból az osztályzatom.
Az is csak kegyelembõl. De a zenekarban
ráéreztem az ének ízére.
- Melyik volt az elsõ együttes, amelyet

vezetett?
- Ez a Vénusz volt. Utána egy kis kihagyás-
sal a Koktél következett. Három kis lelkes
emberke - Tóth Árpád, Czipp Mónika és
jómagam - óriási lelkesedéssel kezdtünk a
munkába. A szívvel-lélekkel végzett
zenélés hamar meghozta az eredményt.
Bejártuk a környéket. Volt olyan, hogy
egyik nap Lentiben, a másikban pedig
Budaörsön játszottunk.
- A most megjelent Mulassunk hajnalig
címû aranylemezén milyen számok vannak?
- Nemcsak mulatós számok, de mindenkép-
pen táncolható zene van rajta. Azt szoktam
mondani, hogy értelmi-érzelmi zenét és
szöveget írok.
- Most milyen zenekarban játszik?
- Maradt a  Koktél új tagokkal és a tavaly-
elõtt alakult szalonzenét játszó Kalimutu-
nevû együttes énekese vagyok.
- Mindhalálig zene?
- Számomra biztos. Az életemnek egy olyan
része a zene, amelytõl nem tudnék megvál-
ni. Szükségem van rá.

N. Horváth Erzsébet

Amit vártam, és ami elmaradt
Az amatõr színjátszás a közösségformálás
egyik legjelentõsebb színtere. 

Az évszázados hagyományokra épülõ, de
közel fél évszázada nem mutatkozó tapolcai
felnõtt színjátszás felélesztése nem volt
könnyû feladat. 

Az individualizálódást siettetõ XXI.
században közösségi tereket nyitni ott, ahol
sokak számára csak a számítógép jelenti a
kommunikációs csatornát, majdnem hogy
reménytelen vállalkozás. Egy maroknyi
csapat azonban megpróbálta lebontani a
korszellem hozta korlátokat. 

Egymást, de elsõsorban önmagukat buz-
dítva több hónapon át jártak el a próbákra.
Közülük sokan a munkahelyrõl, a család, a
gyerekek mellõl, míg mások az egyetemi,
fõiskolai vizsgákról, vagy az iskolapadokból
siettek az esti foglalkozásokra. 

A csapatépítés szép és nehéz idõszaka
következett. A bemutatandó darab újabb

kihívásnak ígérkezett. Nem a könnyebb utat
választották. Bródy Sándor A tanítónõ címû
színmûve úgy a karakterek, a színpadtechni-
ka, mint a díszlet tekintetében is teljes
odaadást kívánt.

A május 23-ai bemutató elõadáson fel-
gördülõ függöny mögött egy - a szó szép és
klasszikus értelmében - amatõr csapat
várakozott arra, hogy elkezdhesse a játé-
kot.

Az elõadás végén a közönség vastapsa is
jelezte, hogy a kezdõ lépések botlásait sem
rótta fel a színpadon lévõknek, sõt ezekkel
együtt tartotta tartalmasnak és szépnek ezt a
rendkívüli színházi estet a hálás nézõsereg. 

A Városi Mûvelõdési Központ Amatõr
Színjátszó Körére nemcsak az anyaintéz-
mény büszke, de a visszajelzések szerint a
város is.  Ez adjon bíztatást, erõt, hitet és
kitartást a megkezdett út folytatásához  min-
den szereplõnek. 

A közösségformálás régi-új színtere

Május 17-én a Járdányi Pál Zeneiskola
volt növendéke, Vida Klaudia, immár a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
végzõs hallgatója vizsgakoncertjének
mintegy fõpróbájaként kivételes zenei
élménnyel ajándékozta meg hallgatóit. 

Mûsorán D. Scarlatti, Haydn, Ravel
mûveli után Bartók-muzsika hangzott el. A
technikailag is rendkívül igényes mûvek
értó játékosra találtak. 

A bartóki muzsikában vulkánként kitörõ
háborgás üt, ver, haragszik - csillapodik,
meglapul. A klasszikus csodában megcsil-
lan "egy kis hazai": a magyar népdal kvin-
telõ szerkezete, pentaton dallama. Fizikai-
lag is óriási teljesítmény, hát még mûvészi! 

G. Dr. Takáts Gizella

Zeng a fekete zongona

A tapolcai Városi Mûvelõdési Központ (VMK) és a Goldmark Károly Mûvelõdési
Központ közösen kirándulást szervez a nyár folyamán Erdélybe. Februárban Budai László
tartott Jót s jól címmel sikeres elõadást Erdélyrõl. 

A nagy érdeklõdés hatására született az ötlet, hogy Budai úr vezetésével “barangoljunk“
Erdélyben. Három idõpontban, két különbözõ programmal várjuk az érdeklõdõket.
Részletes információ a VMK-ban /Kisfaludy u. 2-6./    Tóth Boglárka mûvelõdésszervezõ

Ismerjük meg Erdély múltját és jelenét!

Június 3. péntek 16.30 óra Trianoni megem-
lékezés a Köztársaság téren
7. kedd 17.00 óra Városi Pedagógusnap 
17. péntek 19.00 óra EU-s Artemis Program
nyitókonferenciája; Ünnepi mûsor: 19.00 fotó
és szobrászati kiállítás megnyitója; 19.30 óra
Dvorák Gábor pantomimmûvész: Murphy
törvényei
26. 20.00 vasárnap: A Tapolcai Nyár nyitó pro-
gramja. Fellép: LGT-Emlékzenekar, Veszprém

A VMK programjai



Vízszintes:
1. Semmikor.
8. Nyerstésztából szaggatott pörkölt mellé való,
nokedli.
15. Zorro jele.
16. Az üzleti, áruházi, szállítmányokat kísérõ
hivatalos papír.
18. Német hímnemû személynévmás.
19. Vajon elenyészik-e? (növényi rész,
gyümölcs, stb.)
21. Tengeri állat, hátára fekve, a hasán töri fel a
kagylókat.
23. Izomdaganat, leggyakrabban a méhben for-
dul elõ.
24. Miguel de Saavedra …………, spanyol író,
(1547-1616) Don Qixote.
26. Amerikai párosujjú patás, az óvilági tevék
rokona, hosszú gyapjas (+)
27. Avolt szovjet gépkocsik betûjele.
28. Három tárgyrag egymás után.
31. Gyakori kettõs betûnk.
32. Után, keverve.
33. Alföldi létesítmény, mely tüzének eloltása
nehézségekbe ütközött.
37. Múlt idõ jele.
38. Félig jó!
39. Améhek gyûjtõ-, illetve lakóhelye.
40. Spanyol nõi név.
42. Objektum, röv.
44. Ilona rövid beceneve.
45. Nitrogén.
46. Részben testmeleg!
47. Méter.
48. Fel is …., ….. út.
50. Nyolclábú szövõmester.
52. Kicsinyítõ képzõ, - ke párja.

53. Asugár jele.
54. Hamis.
56. Éneklõ szócska.
57. Egyik legutálatosabb házimunka, mindig
másra vár. 
60. ANéma levente szereplõje, …… Lajos.
62. Fehérnemû.
63. December 13-tól karácsonyig tedd a dol-
god!
64. Arántott gombához szinte elengedhetetlen.
67. Hosszú szikratávíróhang. 
68. Lapátos szarvassal vontatott téli jármû.
70. "Az" ipa párja.
72. Nagyon nehéz rejtvényre mondják. (három
szó)
75. Olaszország rövidítése sportversenyeken. 
Függõleges:
1. A jelekbõl ítélve, szemmel is látható módon.
2. Oxigén.
3. Ilyen állat a lajhár.
4. Ízt, zamatot. 
5. Sete ikerszava.
6. Hejhó, végnélkül. 
7. "Én vétkem"
8. Ilyen erdõ is van, különösen szerszámfának
nevelik.
9. Névelõ.
10. Levice magyar neve. 1704-ben Ocskay
László vette be a várát. 
11. L-el az elején …. László, volt a Zenélõ órák
c. mûsor vezetõje.
12. Kén.
13. Kutattam.
14. Mindig kéznél lévõ, népi hosszmérték.
17. Részben megdermed.
20. Inda, iszalag.

22. Diplomáciai Testület.
25. Vatikáni gépkocsik jele.
27. Németül termek, csarnokok.
29. Szúrófegyver.
30. Te és õ.
34. Lokomotív …., zenekar.
35. Gyermekdal szerint ez fürdik a fekete tóban. 
36. Olyanról beszél neki, ami nem érdekli,
régiesen. 
39. Jó ………. Nyílik a magaslatról.
41. Végek nélküli szerszám.
43. Bõr.
49. Ottlét vége!
50. Nem keresztelkedett meg. 
51. ASzomszédokban mûterem tulajdonost játsza.
55.Rádióállomás.
57. Ménesi Norbert.
58. A tengerparti sziklákon.
59. Emlõs.
61. Amai Bulgária területén élt ókori õslakó.
62. Keverve érzi!
65. Már, vidéken.
66. L: Vízszintes 53.SZ. 
69. Félig mese!
71. 3.14.

Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!

A márciusi helyes megfejtés: Vízsz.: 16.
Vöröstorony, 26. Berecki, 61. Porta orientalis.
Függ.: 11. Ördöglakodalom, 26. Branyiszko,
33. Vereckei.
Nyertesünk: Szencz Tünde, 8319 Lesence-
istvánd, Kossuth L. u. 87.
Akönyvjutalmat a Fõtéri  Könyvesbolt aján-
lotta fel. A nyeremény személyesen  ott átve-
hetõ.

Szólj, síp, szólj ! . . .
Minden nap feladatok várják az embert. (Azért élünk, hogy szolgáljunk). Tettre készen,

derûsen, tétovázás nélkül, de megfontoltan lássunk hozzá. - A hétfõ gondját hétfõn kell
megoldani; kedden  új feladatok várnak.  Aki a kicsiben hûtlen, hogy lesz hûséges a nagy
dolgokban? A napi feladatok összegezõdnek, belõlük lesz az évi teljesítmény, évek
munkájának összege az életmû.

Hosszú hûség jutalma a bizalom, de egyetlen hûtlenség megingatja, sõt elveszíti az
eddigi bizalmat is. 

Becsület, becsület a legapróbb dolgokban is! - kiáltom. Még az egészségnél is nagyobb
kincs a becsület. Erre neveljük gyermekeinket; értékesebb örökséget nem hagyhatunk
rájuk. 

Dr. G. T. G.

8   2005. május Új Tapolcai Újság

EGÉSZSÉG - MAGAZIN

SZABADIDÕ

KERESZTREJTVÉNY
2

20

43

55

68

1

15

19

23

26

32

37

42

47

54

60

64

72

3

16

38

48

61

4

49

56

69

5

39

44

73

6

27

33

62

7

24

57

65

17

34

50

8

28

45

66

74

9

25

29

51

63

70

10

21

30

46

58

11

35

40

52

12

22

36

71

75

13

18

31

59

67

14

41

53

76

Talán kissé csalódottan távoztak azok,
akik május 5-én a Városi Mûvelõdési
Központban a napjainkban oly' divatos
"sorselemzõ" asztrológiai elõadásra
számítottak. Paksi Zoltán asztrológus
ugyanis hitgazdag, tudományos és magas
szintû "égi" tartalommal  töltötte meg  a
megjelentek lelkét és elméjét.

Ezen az estén a nagyszámú érdeklõdõ
bepillantást nyerhetett az égibölcselet és
csillagfejtés õsi titkaiba. 

Már bevezetõjében hangsúlyozta az
elõadó, hogy a ma asztrológiája az állatövi
jegyeket embertípusokká redukálta, a
tudományos megközelítést pedig, mint
például a csillagképeket már évezredek óta
hanyagolja, a szakirodalom is néhány mon-
datban tesz csak említést róla.

- Az asztrozófia az õstudás, amelyben
benne foglaltatik a Mindenség- egy ezo-
terikus rendszer. A csillagos égbolt nyitott
könyv, olvasható belõle az õsüzenet.
Fellelhetõk a régmúlt népek kultúrájában,
de felhasználták költõk, mágusok is (pl. a
vezérlõ csillag- jelöli azt az irányt, ahonnan
planétánkra érkezett).

Az általános, ugyanakkor fajsúlyos

bevezetõ után elmagyarázta a Tejút
felosztását, a szimbolikákat, az "út-
keresztezõdéseket", a tizenkét (illetve-
tizennégy, hiszen kettõ a "beavató") csil-
lagképet, ezek összefüggéseit.

Bõvebben kitért a csillagok magyar
vonatkozású üzeneteire, többek között utalt
az Orion "beavató" csillagképre- amelyet
mi Nimródnak hívunk, aki nem volt más,
mint a magyarok õsapja. Fiai: Hunor és
Magyar az Ikrek csillagjegyben lelhetõk
föl. Megtudhatta a hallgatóság azt is, hogy
az égbolt titkait a fõpapokon kívül csak az
uralkodók ismerték. Hazánkban Hunyadi
Mátyás volt az utolsó, aki ily módon hozta
döntéseit. Ezen kívül példával illusztrálta a
magyar beavató népmesék és mondák
kozmikus üzenetét, az õsi tudás alapján
népünk a hagyomány szerinti istenek útja
(Tejút) népének tekinthetõ.

- Minden csillag fényüzenet, és a benne
rejlõ világosság maga a Teremtõ, amely ott
lakozik bennünk. Érezzük át azt az égi
tüneményt, ami ebbõl a csodálatos és
fényes világból árad… de ne az
értelmünkkel, hanem a lelkünkkel.

Dancs István

A csillagok bennünk lakoznak…

Dr. Huberth János háziorvos meghí-
vásának eleget téve Tapolcán tartott
elõadást dr. Farsang Csaba, az I. számú
Belklinika igazgatója, a Magyar
Hipertónia Társaság elnöke. A szív- és
érrendszeri betegség kialakulásának
okairól és következményeirõl mi is
megkérdeztük.
- Professzor úr! Magyarország milyen
helyet foglal el a "világranglistán" a szív-
és érrendszeri megbetegedéseket illetõen?
- Magyarország - sajnos - nagyon rossz
helyen áll. Bár az elmúlt 3-4 évben javuló
tendenciát mutat, de így is az összes
meghalt ember között több, mint 50%
szív- érrendszer betegségben hal meg. Ez
rámutat arra a tényre, hogy Magyarország
lakossága nagyon rosszul él. Nagyon rossz
az életmód, a táplálkozás, a fizikai akti-
vitás, de árt a környezet is. Nem is
beszélve a stresszes életmódról. Állandóan
egymást idegesítjük. Olyan bürokratikus
és felesleges kerékmegkötések vannak,
amelyek szív- és érrendszeri meg-
betegedésekkel és magas vérnyomással
társulhatnak.
- Nem a mentalitásunkban van a hiba?
Nálunk a "másik rétje mindig zöldebb".
- Sajnos, ebben igaza van. Mondok egy
példát. Az akadémia elnöke Japánban járt,
és ott mondták, hogy sok a japán ember és
a magyar között a hasonlóság azzal a
különbséggel, hogy míg Japánban, ha egy
ember valamit kitalál, sokan fognak össze,
hogy meg tudja valósítani. Magyarorszá-
gon, ha egy ember kitalál valamit, akkor
az egész ország összefog, hogy ne si-
kerüljön neki megvalósítani.
- Mikortól jelentenek veszélyt a szív- és
érrendszeri betegségek? Melyik életkor-
ban a legveszélyeztetettebb az ember?
- Egyre korábban szedik az áldozataikat.
Ezen csak az életmód jelentõs változtatása
tudna segíteni. Ezt már az  óvodában, az
általános iskolában, sõt a családi nevelés-
ben tudatosan kellene alakítani. Ahhoz,
hogy életben maradjunk, napi 2-3 gramm
sóra van szükségünk. Az ideális 6 gramm
lenne. Mi 12 grammot fogyasztunk. A két-
szeresét. A sok só emeli a magas vér-

nyomást, ami az érelmeszesedés egyik
faktora. Évek óta mondjuk, hogy hiányzik
az egészségoktatás az iskolákból. Az ott
elsajátított ismeretek és a gyakorlat is
segítene az egészséges életmód kialakí-
tásában.
- Sokan úgy gondolják, hogy a prevenció
sok pénz kérdése.
- De sokkal olcsóbb, mint a terápia. Egy
szívinfarktus megelõzése tized annyiba
kerül, mint a gyógyítása. Nem is szólva
arról, hogy egy élete teljében lévõ ember
halála mekkora veszteség a családnak, a
társadalomnak.
- Az infarktus valamikor férfibetegség volt.
Mi a helyzet most? A nõk is "felsorakoz-
tak"?
- Sajnos, igen. 50 év felett már nincs
különbség. Sõt, van még egy szomorú sta-
tisztika, miszerint azoknál a nõknél, akik
infarktust kapnak, hosszú távúak a
szövõdmények és súlyosabbak.
- Már régen meg akartam kérdezni egy
szakembertõl, hogy miért van az, hogy míg
más szervünk megbetegedésével komo-
lyabban foglalkozunk, addig a "szívünkre
ritkán hallgatunk". A másik kérdésem,
hogy a rákos daganat ki tud-e fejlõdni a
szívben, ha nem, akkor talán a rákkutatás-
nak az “örökmozgó” szívizom titkait kutat-
va  kellene eljutnia a megoldáshoz. 
- Nagyon is logikusak és helyénvalóak a
kérdések. Ritkán, de kifejlõdhet rákos
daganat a szívizomban is. Talán az
anyagcseréje, vagy a valóban “örök
mozgása” akadályozza ezt meg. Minden-
esetre már kutatócsoportok vizsgálják en-
nek az okát.
- Mi a véleménye a tapolcai kezdemé-
nyezésrõl, a szûrõvizsgálatokról?
- Nagyszerû dolog. Az idõbeli felismerés
eredményekhez vezethet. Dicséretes, hogy
az iskolások szûrése is megtörténik. A
szomorú magyar statisztika - Debrecenben
11 ezer tanulót vizsgáltak - is jelzi, hogy a
szív- és érrendszeri betegség, a magas
vérnyomás nem az idõs kor betegsége. 

N. Horváth Erzsébet

Csak az életmód megváltoztatása segíthet

Április 25-én a Szász Márton Általános
Mûvelõdési Központ (Szakiskola) nagy-
szabású rendezvényt tartott.

A Föld napi megemlékezés résztvevõi
elõször a 24. óra címû környezetvédelemrõl
szóló filmet tekinthették meg, majd játékos
vetélkedõ formájában mérték össze erejüket
és tudásukat.

A fõzõverseny értékelése után közösen
fogyasztották el a megmérettetésre bene-
vezett ételeket. 

Sor került a rajzpályázat eredményhirde-
tésére is. A csapatverseny gyõztesei ván-
dorserleget, a többiek pedig emlékplakettet,
valamint oklevelet kaptak.

NHE

A Föld napján
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"Legyetek jók, ha tudtok. A többi nem
számít!" /Részlet a Néri Szent Fülöprõl
szóló film kísérõdalából/

Minden évben felhangzik ablakunk alatt a
szerenád, és kíváncsi tekintetek tüzében
elfogódottan szól a Fülöp-dal a ballagók cso-
portjából.

Szépen énekeltetek. Meghatóak  voltatok.
És bennem újra és újra, évrõl-évre erõsebb

a meggyõzõdés, hogy nem is vagyok  képes
nagyobb értéket a tarisznyátokba tenni, mint e
két mondat tartalmát. Mi ebben  nem mindig
mutattunk jó példát. Az út, amelyet a felnõtt
társadalom világított  nektek, acsarkodá-
sokkal, képmutatásokkal, irigységgel,
rosszindulattal, önzéssel,  felelõsségáthárítás-
sal és hazugságokkal van gyakran tele.

Ennek ellenére. Mégis. Legyetek jók,
ha......tudtok.

Mert minden elõttünk kifejlõdõ életben a
magunk megélt vagy elhalasztott  lehetõségeit
látjuk. A jóságra való titkos vágyainkat,

kudarcainkat és örömeinket  tükrözitek.
Ha feladjátok a jóság tetteit, akkor se adjá-

tok fel az erre való szándékot.  Mind e mellett:
Ott a megbocsátó, fölmentõ szó:...":ha
tudtok!" Most  persze minden fontosabb nek-
tek.

Összegyûjtöttetek nyelvvizsgákat, papíro-
kat, bizonyítványokat. Lassan túl lesztek  az
érettségin. Nagyon sokat tanultatok. És mi
sokat tanítottunk nektek. De a  legfõbb értéket
nem írták be a tantervbe, azt nem osztályoz-
tuk le. Az az emberi  kapcsolatokban mére-
tõdik le, az a lelkiismeret magányában
mutatkozik be. Így  aztán lehet, hogy az éppen
ketteske tanuló tündökölve kitûnõ az emberi
értékek  rangsorában, s az eminens már régen
megbukott.

Az életvizsga mérlegén más súlymértékek
vannak, mint az iskolában. Boldog, aki  meg-
találja ezeket a mértékeket s meg tudja vele
mérni gondolatait, szavait és  cselekedeteit. 

"...A többi nem számít!"                       Kiss

Füveskönyvem lapjai 11. 
Búcsúlevél az elmenõknek 

"Éneklõ ifjúság"

Egy méretét tekintve "kétköpésnyi"-nek
is nevezhetõ városkáról (mint például ez),
hajlamosak vagyunk azt képzelni, hogy
soha semmi nem történik benne. Mindenki
mindenrõl tud, mindenkit ismer, minden
megszokott és színtelen. Mindennap
ugyanazok az arcok, ugyanaz a semmit-
mondó locsogás, ugyanaz az unásig
ismétlõdõ történés. A valóságot persze nem
lehet ennyire egyszerûen, fekete és fehér
színekbõl összepacsmagolni. Bár tény, így
legalább jobban észlelhetõ a két szín közti
különbség. És ha a két színt netán még
össze is kevernénk, az akkor is csak a
szürke valamelyik árnyalata lenne. Ami
még így sem olyan zavaros, mintha az
összes létezõ színt buggyantanánk össze.
(Az lenne aztán igazán undorító!)

Hát, íme! Ez lennék én. Egy 23 éves,
egyszemélyes katasztrófa. (Bõvebben:
Vannak, akik a mai napig hülyének, nyomi-
nak, fogyatékosnak, bénának, bunkónak,
nyálasnak, naivnak, önzõnek, vagy szellemi
toprongynak tartanak, holott mindössze
egyszer, vagy érdekesebb esetben egyszer
sem beszéltünk.) Mélyen szarkasztikus
mivoltomat még az sem befolyásolja, hogy
azért vannak olyanok is, akik meglepõ
módon (bár nem nagy érvekkel alátámaszt-
va), értékelni is tudnak. Ilyenek például az
"Aranyos", "Jópofa" "Más, mint a többi
srác" kezdetû, nem túl sok jelentést takaró
aranyköpések. Persze ebbe a kategóriába

sorolom azokat is, akiket ha rólam
kérdeznének, akkor is magukról kez-
denének el beszélni. 

Van, aki azt mondja szingli vagyok.
Nem! Csak öt éve egyedül élek. (Nagy
különbség!) Egy szinglinek van karriere,
nemi élete, s közben élvezi, hogy nem tar-
tozik senkihez. Rám momentán egyik sem
jellemzõ. Valahogy az a fajta aberrált,
hétköznapi kakukktojás volnék, akire nem
igazán jellemzõ a normális kifejezés. Ennek
értelmében a szingli kategóriába sem férek
bele. Van, aki szerint önértékelési prob-
lémáim vannak. (Mh!) Nem mondhatnám,
de ebbe most ne menjünk bele! Úgysem
rólam lesz szó a késõbbiekben sem. Sokkal
inkább azon apróságokról, amiket egy-
szerûségük miatt nem veszünk figyelembe
akkor, amikor saját életünket, vagy másokét
minõsítjük.

Valaki egyszer azt mondta, az élet dolgait
nem lehet megkülönböztetni pusztán két
csoport szerint. Nincs jó vagy rossz, igen
vagy nem, fehér vagy fekete. Ez csupán két
véglet egy adott témában. Közléskény-
szeres, mindent szavakkal illetõ komplikált
életünkkel kapcsolatban az egyszerûségre
törekszünk, csak pont arról feledkezünk
meg, hogy egyszerû dolgok bonyolítják
életünket. Ha megkülönböztetni nem is
lehet, próbáljunk meg beszélni az egyszerû
dolgokról Feketén-fehéren!... (Folyt. köv.)

Zénó

"Gyermekként azt hittem, különleges vagyok… 
… Késõbb rájöttem - egyszerûen csak hülye!"

1951-52-ben Permecz Péterné vezetésé-
vel nõi kézilabdacsapat kezdte bontogat-
ni szárnyait. (Legjobbjai: Lovasi Erzsé-
bet, Barbalics Katalin, Puha Teréz). 

A nõk sikerei felbuzdították a férfiakat,
és 1954-ben a V. Haladás ellen játszottak a
OB I-be jutásáért! A rutinosabb
veszprémiek diadalmaskodtak és õk kerül-
tek a magasabb osztályba. (A tapolcai csap-
at erõsségei: Bíró, Kozma, Aikelin,
Lengyel).

Atlétikai versenyeken és spartakiádokon
is eredményesen szerepeltek a Bányász
sportolói. Volt idõszak, amikor több tehet-
séges fiatal került a különféle válogatott
keretekbe. Itt kell újra említeni dr. Papp
Pált, aki úgy segített, mintha saját
tanítványairól lett volna szó…

Az ez idõ tájt "divatos" névváltozáshul-

lám a Nyirádi Bányászt sem kerülte el.
Neve elõbb Szikrára majd Bakonyi
Bauxitbányász SE-re változott.

A forradalom után folytatta tevékeny-
ségét a labdarúgó- és a nõi kézi-labda-sza-
kosztály. Újraalakult a férfi kézi-labda-
együttes. A tömegsport lehetõségeit bõví-
tette a tenisz, a súlyemelõ és az ökölvívó
szakág. Ezek azonban nem voltak hosszú
életûek. A labdarúgók viszont egyre szebb
eredményeket értek el. 1967-ben - a megyei
bajnokság megnyerése után - a Szabad Föld
Kupáért küzdhettek a Népstadionban, és
Medgyesegyháza legyõzésével az élre
kerültek. Az akkori sikeres csapat: Kovács -
Albrecht, Tóth, Lukács - Gyimóti, Pupos -
Horváth, Kraxner, Tulok, Simon, Pálfi.
Edzõ: Zámbó Emil.                                     

/folytatjuk/

95 éves Tapolca sportja IV. rész

A 13 éves Schneider Ádám a Batsányi
János Általános Iskola kiváló kézilab-
dázója nemcsak a pályán , hanem az
iskolában is példamutatóan viselkedik.

Nagyon tehetséges, szorgalmas és cél-
tudatos sportember, aki ilyen fiatalon a jogi
pályára készül. Magyar és történelem tan-
tárgyakból az országos versenyeken kiváló
eredményeket ért el, és az album -, amely
az Õ sikereit  és eredményeit õrzi -
oklevelekkel és dicséretekkel teli. Nyert
iskolai szavalóversenyt, második lett a
városi meseíró versenyen, szereti a német
nyelvet és számos igazgatói dicséret bir-
tokosa. 

A kézilabdapályán  is kitûnik társai közül
alkatával, lövõerejével és góljaival egy-
aránt. Több versenyen Õ nyerte el a "Torna
legjobb góllövõje" címet. Emellett önzet-

len, ha teheti sokszor  hozza helyzetbe a
pályán társait, mert tudja, hogy a kézilabda
elsõsorban csapatjáték. 

Sok sportágban otthonosan mozog - nem
véletlenül - testnevelõ  tanár szüleitõl
kitûnõ géneket örökölt. Kezdetben focizott.
Tagja az iskola atlétika csapatának.
Társaival "A játékos sportversenyek"
háromszoros megyei bajnoka. Szívesen
teniszezik, és kedveli az új szabadidõs
sportokat is. 

Kedvenc idõtöltése az olvasás és a
számítógépezés.

Mikor a példaképérõl faggatom, azonnal
a szüleit említi. A kézilabdázók közül
csodálja Carlos Pérez játékát.

Ádám! Maradj meg ilyennek, amilyen
vagy! Az álmok kemény munkával válnak
valóra, s ha kitartó leszel, reméljük, egy-
szer egy nagy csapat játékosaként drukkol-
hatunk neked!

Vívó sikerek
A Szolnokon megrendezett Országos
Diákolimpián a IV. és III. korcsoport
egyéni és csapatküzdelmei zajlottak
április 23-24-én. A Balaton Isover
Vívóklub versenyzõi az iskolák színeiben
indultak.

IV. korcsoport fiúknál File Mátyás, a
Szigligeti Általános Iskola tanulója
aranyérmet szerzett. A leányoknál Sáfár
Cintia, a Batsányi János Általános Iskola
tanulója bronzérmes lett. Csapatban a
Bárdos iskola leányai 5. helyezést értek el. 

Másnap a III. korcsoportban a fiúknál
egyéniben a Batsányi János Általános.
Iskola tanulója, Csák Dániel 5. helyezést ért
el. A leányoknál a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola tanulója, Bieber Szabina 8.
lett. Fiúknál a Batsányi iskola csapata
bronzérmet szerzett.

Tehetségeink

SAKK 
Befejezõdött a bajnokság 

A Tapolca VSE III. csapata a megyei
bajnokságban játszott, és a rájátszásban  kettõs
gyõzelemmel megyei bajnoki címet szerzett!
NB-II (11. utolsó forduló)

Tapolca VSE - Varjú Fogadó - Zalaegerszeg
KSC 5,5:6,5. 

Nagy küzdelemben, balszerencsés
körülmények között szenvedett vereséget a
tapolcai junior csapat. Gyarmati János teljesen
nyert játszmáját veszítette el. Vereségük
ellenére a tapolcai fiataloknak sikerült a bent-
maradás az NB II-ben! A csapat a 10. helyen
végzett. Az NB - I/B-s csapat a 3. helyen
végzett. Õk a bajnokság során kiválóan és
eredményesen játszottak, megérdemelt a si-
kerük. 
LABDARÚGÁS

Döntetlenül végzõdött a két szomszédváros
mindig nagy figyelemmel kísért összecsapása.

TIAC - Sümeg 0:0, Ajka - TIAC 2:1 G.:
Bárdosi. Nem sikerült a bravúr: gyõzni a lis-
tavezetõ otthonában. A TIAC a második
helyen áll.
KÉZILABDA
NB/II nõk

Utolsó elõtti forduló. Súlyos, nagyarányú
vereséget szenvedett a nõi csapat a Gyõr
otthonában.  Gyõr - Tapolca Toplán VSE
45:26
Megyei bajnokság - férfiak

Fûzfõ - Tapolca 22:25, Zalakomár - Tapolca
25:32. A csapatban feltûnt egy régi-új arc.
Májer Csaba kitûnõen játszott.
A Diákolimpia Megyei Döntõjében (III.
korcsoport) 5-6 osztályos lányok 

I. helyezett: Batsányi János Általános Iskola,
III. helyezett: Kazinczy Ferenc Általános
Iskola.  Mindkét csapat részt vehet a május
végén rendezendõ országos elõdöntõben.

A rovatot összeállította: K. Lelkes Katalin

Sporteredmények

FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

SPORT

E címet viselõ szép programnak szervezõ
gazdája volt Tapolcán a Bárdos Lajos
Általános Iskola. A színes mûsor 2005.
április 29-én hangzott el a Városi
Mûvelõdési Központban.

Az ünnepi  hangversenyen Keszler József, a
Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója
idézte meg Lukin Lászlót, aki csodának
nevezte ezt az éneklõ mozgalmat. Tapolcán 6
kórus énekelt.

Ez az esemény egyben a Bárdos Lajos

Általános Iskolák névadójának is emléket állí-
tott. Magyar népdalokat, kánonokat, Bárdos-
kórusmûveket énekeltek. Nem  a verseny és a
helyezés volt a cél, hanem az együtt éneklés. A
kórusok külön is szerepeltek: a nagyatádi
Bárdos Lajos Általános Iskola kórusa, a
Batsányi János Gimnázium énekkara, a
Tapolcai Kamarakórus, a tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola kórusa. Végül az
egyesített kórus kánonban énekelte: Viva la
Musica!     G. Dr. Takáts Gizella



Április 29-én a Tánc Világnapja alkal-
mából szép élményt nyújtott a jónevû-
hírû Batsányi- és Kinizsi Táncegyüttes. 

A magukkal ragadó táncosok dobogtak,
pörögtek, forogtak a színpadon - kalocsai,
rábaközi, magyarbõdi, kalotaszegi, Kü-
küllõ - menti táncaikkal. Mennyi kellem és
finomság, szemérem és kacérság, meny-
nyi tûz és magyar karakter: elfojtott bánat
és kitörõ vágy pezseg e táncban!

A színpompás ruhák, méltóságos moz-
dulatok és az igényes tánctechnika bemu-
tatója nagy sikert aratott. 

G. Dr. Takáts Gizella

Harmadik alkalommal is megren-
dezésre került a diszeli Szász Márton
Általános Mûvelõdési Központban
május 14-én a már tradicionálisnak
mondható Pünkösdi Dalostalálkozó.

Elsõként a házigazda Csobánc Népdal-
kör adta meg az alaphangot, õket a
Taliándörögdi Népdalkör követte. A
tavalyi esztendõben Hegyi Gyula lépett
föl szólistaként. Ezúttal a tapolcai
Batsányi János Általános Iskola végzõs

tanulója, Bardon Ivett kápráztatta el a
közönséget énekhangjával.

Tapsra késztette a megjelenteket a
Zalavári Pávakör, de a Nemesgulácsi
Népdalkör sem maradt adós a színvo-
nalas elõadással. Kicsit ugyan megkésve,
ám annál nagyobb kedvvel lépett szín-
padra a Monostorapáti Népdalkör, ame-
lyet - mintegy keretbe foglalva a ren-
dezvényt - a helyi Csobánc Népdalkör
követett.                           Dancs István
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A következõ lapzárta idõpontja: 
2005. június 20.

TVSE Természetjáró Szak-
osztály június havi túrája

4. Sümeg - Csabrendek
6-8. Augusztintanya és környéke
18. Budavár - Vászoly - Balatonakali
25. Balatonfüred - Csopak - Alsóörs 

Május 20-án a Figuratív Festõk Tár-
saságának alkotásaiból nyílt kiállítás a
Városi Mûvelõdési Központban.

A kiállítást megnyitó Széki Patka
László a mûvészek munkásságát méltatva
szólt azok üzenetérõl is. Ughy István
festõ és Ughy Miklós festõ-grafikus - apa
és fia - képei a mûvészi szabadság egy
különleges világába kalauzolják el a

nézõket. 
Alakjaik egyszerre viselik magukon az

õsidõk és az elképzelt jövõ vonásait. Az
expresszív és ugyanakkor groteszk képek
töprengésre késztetik a nézelõdõt.

Dienes Attila szobrászmûvész az
anyaghoz sajátos látásmódot és megfor-
málást társított, idõtlenséget igérve.          

NHE

A Városi Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlegének szervezésében
egy kis csoport irodalmi kirándulást
tett Spielberg-várába, ahol Batsányi
János is raboskodott.

A könyvtár és a Városszépítõ Egye-
sület képviseletében a megemlékezés
koszorúját is elhelyezték a vár falán a
kirándulás résztvevõi.

Az 1970-es évek elején fektették le Tapolca távhõvezeték-rendszerét.
Az azóta elavult csõhálózat cseréje folyamatosan, tervszerûen halad napjainkban is.

Modern, isoplusz, elõre szigetelt vezetéket fektet a régi helyére a távfûtõmûvet
üzemeltetõ Városgazdálkodási Kft.

Az erdélyi képzõmûvészek alkotásai civilizációnk kétségbeejtõ kérdõ-
jelei

A magyar hazafiak táblája elõtt

A fellépõ kórusok emléklapot kaptak, majd a diszeliek jó házigazda mód-
jára mindenkit megvendégeltek

Mûvészi üzenetek

Hej, igazítsad jól a lábad…Irodalmi kirándulás

A Batsányi János utcában lefektetett rendszer cseréjére a meghibásodás
miatt kerül sor

Csak nyerhet az a fiatal, aki táncol és dalol

Énekkel is köszöntsd!

Az elavult vezeték helyére korszerû kerül

Fotó: N. Horváth


