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Borlovagok Tapolcán
A harminckét borlovagrendet képviselõ Magyarországi Borlovagrendek Országos Szövetsége Tapolcán tartotta
tisztújító közgyûlését.
Jeck Tibor, a házigazda szerepét betöltõ
Vinum Vulcanum Borlovagrend elnöke a
tájegység szõlészetének és borászatának
történetérõl adott rövid áttekintést. Szólt
arról, hogy már a kelták is mûveltek itt

szõlõt, de a borkultúra valójában a rómaiak idején lendült fel, és az azt követõ évezredekben sem veszített jelentõségébõl.
Ismertetõje további részében az 1988-ban
alakult borlovagrend elmúlt évtizedeirõl
adott átfogó képet az ország különbözõ
tájairól érkezett vendégeknek.
/Írásunk a 3. oldalon A magyar borok
nagykövetei címmel./

Miltényi József huszárkapitány sírján elhelyezett koszorúk az utókor
hálájának jelképei
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 157. évfordulójának tiszteletére ünneplõbe öltözött a város.
Tapolca polgárai március 15-én reggel
a Városi Rendezvénycsarnok elõtti
dísztéren gyülekeztek, hogy tanúi és

Iskolába hívogató
A Batsányi János Általános Iskola
március 2-án Nyílt Napot tartott.

részesei legyenek a katonai pompával
történõ zászlófelvonásnak, amely a városi ünnepség kezdetét is jelentette.
/Összeállításunk a 4. oldalon A
szabadság szent, örökkön tartó felelõsség
címmel./

A közgyûlés résztvevõit Ács János polgármester köszöntötte

Miniszteri látogatás

Filmszínházavató

Juhász Ferenc honvédelmi miniszter február 24-én látogatást tett Tapolcán, és
megtekintette a Tapolcai Kiképzõ Központot is.
A magas rangú vendéget Matúz István ezredes, a központ parancsnoka fogadta. A bázis
jelentõs szerepet tölt be a magyar honvédség életében, mivel minden szerzõdéses katona
itt kezdi meg a szolgálati idejét és szakmai felkészülését. A miniszter a sajtótájékoztatón
hangsúlyozta, hogy a honvédségnek nyitnia kell a nyilvánosság felé, hogy a civil
lakosság - megismerve az ott folyó munkát - becsülje a tevékenységét.
/Írásunk a 3. oldalon Jó szakmai felkészültség, hiányzó feltételek címmel./

Bormustrán az olaszrizling
A Városi Mûvelõdési Központ március
17-én adott otthont a Sándor-napi bormustrának.
A harminchét borminta értékelése és
kóstolása után a jelenlévõ szõlõsgazdák és
az értékelést végzõ jeles szakemberek arra

a következtetésre jutottak, hogy egyre több
nagy értékû bor jelenik meg a megmérettetésnek nem számító, de mindenképpen
rangot adó borászati eseményen.
/Összeállításunk a 3. oldalon Az olaszrizlingé volt a fõszerep címmel./

Az átalakított mozi közönsége
örömmel vette birtokába a felújított
intézményt
A leendõ elsõ osztályosok szüleinek
lehetõsége nyílt arra, hogy a tanórákon
folyó munkával ismerkedjenek.
Nemcsak matematika- és magyar órán
vettek részt, de megtekinthettek egy angol órát is. Arra is volt alkalom, hogy a
majdani osztályfõnököktõl választ kapjanak a felmerült kérdéseikre.
/Írásunk a 9. oldalon Iskolára hangolva címmel./

Jeles kulturális esemény volt Tapolcán
március 3-án.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt pályázaton nyert támogatás és az önkormányzati önrész segítségével húszmillió forintos összköltséggel egy XXI. századi követelményeknek megfelelõ filmszínház avatására
került sor.
/Írásunk a 3. oldalon A mozi közösségi
élményt nyújt címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Javuló útviszonyok

Hársfalvi Józsefet, a Vagyongazdálkodási
és Mûszaki Iroda vezetõjét arra kértük,
hogy tájékoztassa a város lakosságát az
úthelyzetrõl és a várható helyreállítási
munkálatokról.
- Tapolcán is hasonlóak az útviszonyok,
mint az ország egyéb településein. A város
sincs se jobb, se rosszabb helyzetben, mint a
többiek. Nálunk viszont az majd jó hatással
lesz, hogy a jelenleg csatornázás alatt álló
területeken a vezetékek lefektetése után 2006. évi kezdéssel és április 30-ai befejezéssel - a csatornázott utakat teljes mértékben helyre fogja állíttatni az önkormányzat. Ezen kívül pályázatot nyújtottunk
be arra a kiírásra, amely 1 forint pályázati
önrészhez 1 forint állami támogatást rendel.
Ez a Fõ tértõl a város északi részén lévõ
MOL - kútig terjedõ útszakaszt érinti majd.
A helyreállítás összköltsége 21 millió forint,
tehát a városnak 10,5 millió forintot kell a
pályázaton nyerhetõ összeghez hozzátennie.
- Milyen helyreállítás történne ebbõl?
- Ennek a pályázatnak a megnyerése esetén
teljes útburkolatot állíttathatnánk - szegélytõl szegélyig - helyre, az aknafedlapokat felemeltethetnénk az új útburkolat szintjére, és
megtörténhetne az útburkolati jelek felfestése is.
- Mikor kell benyújtani a pályázatot?
- A pályázatok benyújtásának határideje
folyamatos. A legelsõ benyújtási lehetõség

március 31-én van. Tapolca ekkorra készíti
el a pályázatát. Az elbírálás két hónapig tart.
Ha nyerünk, akkor már május 31-én megtudjuk, hogy építhetünk-e az állami támogatásra, vagy nem.
- A tél mennyire rongálta meg az utakat?
- Jelentõs sérülések vannak rajtuk. Van tartalékunk abból a színaszfaltból, amit a nagy
hidegben is lehet alkalmazni, de az idei tél
sajátosságait figyelembevéve - karácsonykor még "õsz volt", majd sokáig tartott a
kemény fagy - ez sem tartott volna egy-két
hónapnál tovább. Ezért csak végszükség
esetén használtuk, mert tudtuk, hogy
kátyúzásra kerül majd sor. Már meg is
kértük rá az árajánlatokat, értékelés még
nincs. Az aszfaltkeverõk általában április
közepén indulnak. Addigra eldõl, hogy ki
fogja a város útjait megjavítani. Az elmúlt
évben erre a feladatra közel 10 millió forintot fordított Tapolca. Most is hasonló
összeget szán rá.
- Értesüléseink szerint a városközpontban is
átalakulhat az útburkolat.
- A Wienerberger Téglaipari Rt. pályázatot
írt ki a saját terméke népszerûsítésére. Ez a
burkolat egy nagyon erõsen kopásálló,
égetett agyagtermék. Lehetne hasonlítani a
régi útburkolatokhoz, amelyek nem itt, a
Dunántúlon, sokkal inkább az Alföldön terjedtek el. Ha nyerünk a pályázaton, akkor az
elképzelésünk szerint a Szentháromságszobortól egészen a Tópartig - a kapu alatt
lefutva - készülne ilyen burkolat. A pályázat
az anyagot és a hozzátartozó hézagoló
anyagot biztosítja ingyenesen. Az önkormányzat feladata a munkadíj kifizetése
lenne. Az új burkolat a mostani alapra,

kevés korrekcióval ráhelyezhetõ.
- Mi lesz a régi burkolattal?
- Az sérülésmentesen felszedhetõ és
máshová helyezhetõ. Vagy a Köztársaság
téren, vagy máshelyütt történik meg a
beépítése.
- A város pályázott õshonos fák telepítésére.
Mikor kezdõdik meg ezek kiültetése?
- A pályázatot elnyertük, de amivel közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ez 1 hónapot vesz igénybe. Addigra megkezdõdik a
fák vegetációja.
- Mit lehet tenni ilyenkor?
- Egyeztettünk a pályázat kiírójával, és
tudomásul vette a helyzetet. Így az ültetés
csak õsszel fog megtörténni.
- Hová kerülnek a fák?
- Az Egry - parkba, a Barackvirág utcába, a
Halápi úti körforgalomhoz, a Kossuth Lajos
utcába, a Veszprémi útra, a Sümegi útra és a
Strand utcába.
- Milyen fajták ezek?
- Van közöttük mezei juhar, galagonya,
kõris, vadkörte, hárs, tölgy és berkenye is.
- Tavasszal újra virágos lesz Tapolca?
- Igen. Hatvanezer virágpalánta kerül kiültetésre, és az utcai lámpákat is muskátli
díszíti majd.
- Már szó esett a Köztársaság tér rekonstrukciójáról. Miként folytatódik tovább?
- Az átalakításra 5 millió forintos támogatást
nyert a város. Hamarosan elindul a közbeszerzési eljárás, és a nyári szezonra be is
fejezõdik a 18.750.000 Ft-os összköltséggel
készülõ beruházás, és ez a tér nemcsak az itt
élõknek nyújt majd kellemes kikapcsolódásra lehetõséget, de az idelátogató turistáknak
is.
N. Horváth Erzsébet

Elõkészületek a csatornázás újabb ütemére
A város kiemelt feladata a települési
közmûves szennyvíz-elvezetés megvalósítása.
Fontos ez azért is, mert törvény mondja
ki, hogy a Balaton kiemelt üdülõkörzet
területén “2005. december 31-e után új
épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni, illetve az engedélyek érvényét
meghosszabbítani csak a szennyvízcsatorna-hálózat és megfelelõ kapacitású tisztítómû megléte esetén lehet”. Ugyanez a jogszabály arról is rendelkezik, hogy "épületbõvítésre csatornázatlan területen csak 25
m2 alapterület növelésével van lehetõség".
Az elnyert céltámogatás és más támo-

gatások segítségével, továbbá önkormányzati önrész és lakossági befizetések
pénzügyi fedezetével jelenleg is folyik a
déli- és a kertvárosi városrész csatornahálózatának kiépítése.
A tapolca-diszeli városrészben, valamint
a város egyes utcáiban (továbbiakban III.
ütem) eddig még nem épült ki a szennyvízcsatorna-rendszer.
Tapolca III. ütem utcái: Arany J., Balaton
u., Szent György u., Csobánc u., Csányi L.
u., Toldi M. u., Kiss J. u., 231/9. hrsz-ú köz,
222/6. hrsz-ú köz, Kunffy Zs. u., Királykúti
u., Juhász Gy. u., Eötvös J. u., Kodály Z. u.,
Bólyai u., Bem apó, Mónus I. u.,

Vörösmarty u., 3238. hrsz-ú, Móricz Zs. u.,
Sallai u., Halápi u., Véndeki u., Halastó u.,
Engels F. u., Munkácsy u., Pacsirta u.,
Széchenyi u., Jókai u., Zöldfa u., Dózsa Gy.
u., Fazekas u., Bacsó B. u., Kulich Gy. u.,
Tavasz u., Nyár u.
A Képviselõ-testület határozott arról,
hogy 2005-ben a fenti területek csatornahálózatának kiépítésére céltámogatás iránti
pályázatot nyújt be. A céltámogatási
pályázat elnyerése esetén az önkormányzat
a beruházással érintett területre a meglévõ
víziközmû társulatát kibõvíti, és a lakossági
hozzájárulás társulati érdekeltségi hozzájárulás formájában kerül megfizetésre.

AKTUÁLIS
ORTT Panaszbizottság
1088. Reviczky 5.
Tisztelt Panaszbizottság!
A TV2 március 18-ai Mokka címû
adásában "tahó vidéki mûvháznak" titulálta
Havas Henrik mûsorvezetõ a tapolcai
mûvelõdési házat, amely az idén a Profi
Boxgálának adott helyet.
A stúdióban Havas Henrik és Liptay
Claudia vendégei a boxgála közvetítõi
voltak. Már a beszélgetés elsõ perceiben

szöget ütött Havas Henrik fejébe az a kérdés,
hogy miért vesz fel szmokingot Winkler
Róbert a tapolcai boxgálára, majd a
következõképpen folytatta: "Arra akartam
kilyukadni, hogy hogy jutott el odáig, hogy
felvegyen egy szmokingot? Egy Magyar
Narancsos-nak szmokingban ülni egy tahó
vidéki mûvházban, azért az kemény…"
Nem ez az elsõ eset, hogy Havas Henrik
sértõ, megalázó módon beszél riportalanyaival illetve bántó megjegyzéseket tesz
másokra. A médiatörvény 3§ (3) bekezdése
kimondja, hogy a mûsorszolgáltatás nem

irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére. Annak ellenére, hogy a mûsor alatt
számtalan tapolcai polgár sms-ben és telefonon is felháborodásnak adott hangot, a
mûsorvezetõ mégsem kért bocsánatot.
Tapolcai országgyûlési képviselõként
kérem Önöket, hogy vizsgálják meg a TV2
mûsorát, és ítéljék el a tapolcaiak és a
vidékiek körében nagy felháborodást kiváltó
mûsort a mûsorvezetõ sértõ kijelentése miatt.
Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 912 óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Ács János polgármester
Minden hónap elsõ hétfõ: 13-16 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164
Horváthné Szalay Gyöngyi alpolg. mester
Minden hónap harmadik hétfõ: 13-16-ig.
Császár László alpolgármester
Minden hónap második hétfõ: 13-16-ig.
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164
A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 816; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal “A”
épület I. emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó:
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati irodavezetõ:
Lukács Ágnes
510-126
Pénzügyi irodavezetõ:
Schönherczné Pokó Ildikó
511-161
Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil
511-159
Vagyongazdálkodási és Mûszaki irodavezetõ: Hársfalvi József
511-154
Építéshatósági csoportvezetõ:
Ihász József
511-155
Általános Igazgatási irodavezetõ:
Décseyné Raposa Mária
511-153
Hatósági csoportvezetõ:
Szakács Judit
511-151
Okmányirodai csoportvezetõ:
Ughy Jenõné
511-150
Anyakönyvvezetõ:
511-152
Gyámhivatal vezetõ:
Mátyás Endréné
511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési
irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna
511-157
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Szikszai János
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 1314-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ
8300
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: Szerda: 7.30-9.00, 13.3015.30
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

KRÓNIKA

A bor nagykövetei
A Magyarországi Borlovagrend Országos Szövetségének tisztújító közgyûlését
Ács János polgármester szakemberként,
a Vinum Vulcanum Borlovagrend
alapító tagjaként is köszöntötte.
Jeck Tibor borkultúra történeti ismertetõje után dr. Tertsch András elnök tartott
beszámolót az elmúlt év munkájáról.
A beszámoló elfogadása után a tagság
ismét bizalmat szavazott az elnöknek. A
fõtitkár a kecskeméti Bíró Mária lett.
A közgyûlés után a résztvevõk talárban
és a lovagrendi zászlóik alatt sétát tettek a
városban, majd Csere Sándor kanonok
áldását fogadták a római katolikus templomban.
A tapolcai program után a badacsonyi
Szõlészeti és Borászati Kutatóintézetben
tettek látogatást. Itt dr. Májer János, az
intézmény igazgatója kalauzolta õket, majd
borkóstolás zárta a napot.
NHE

Jó szakmai felkészültség, hiányzó feltételek
Városunkba látogatott február 24-én
Juhász Ferenc honvédelmi miniszter.
Programjai között laktanya-látogatás,
sajtótájékoztató és lakossági fórum is
szerepelt.
- A tapolcai bázis megtartása mellett
szakmai és katonai érvek szóltak. Tájékozódtam az objektum életérõl, és elmondhatom, hogy megfelel annak a képnek,
amivel ma rendelkezik a mai magyar honvédség - mondta a Városi Mûvelõdési Központban megtartott sajtótájékoztatón a miniszter. - A jövõ útját az ún. "expedíciós"
teendõk jelentik, vagyis a Magyar Köztársaságnak át kell térnie a hagyományos
területvédelemrõl a nemzetközi közös
szerepvállalásban való részvételre.
Juhász Ferenc újságírói kérdésre vála-

szolva kiemelte, hogy a professzionizmus
nem egyszerûen egy kiemelt státuszt jelent, hanem egy mélyen elkötelezett szakmai hivatás gyakorlását is. Ehhez azonban
megfelelõ színvonalú élet- és munkakörülmények szükségesek. A különbözõ ingatlanok értékesítésébõl származó bevételekkel javíthatók lennének a feltételek.
A sajtótájékoztatót követõen a nagyteremben lakossági fórum keretében válaszolt a felmerülõ kérdésekre.
Az érzelmi megnyilvánulásoktól sem
mentes rendezvényen szó esett a zengõi
radarállomás körüli álláspontok ütközésérõl, az Afganisztánban szolgálatot teljesítõ Farkas Roland százados levele által
kialakult helyzetrõl.
Dancs István

A mozi közösségi élményt nyújt
A közös akarattal és húszmillió forintos
összköltséggel újjá varázsolt Városi Mozi
ünnepélyes átadására március 3-án
került sor.
Az intézmény munkatársai által készített
film vetítésével kezdõdõ megnyitón a
közönség betekinthetett a tapolcai mozizás
közel egy évszázadába. A megelevenedõ
képsorok hûen közvetítették az elmúlt
évtizedekben bekövetkezett szükségszerû
változásokat, a régi, korszerûtlen épület
lebontásának fázisait éppúgy, mint az új
építésének szakaszait. A mostani változás
már nemcsak a XXI. századi elvárásoknak
felel meg, de arról is hírt ad, hogy fontosak
a vidéki mozik, hiszen a filmélményen túl
közösségi találkozások színterei is.
Vass Lajos politikai államtitkár beszédében a mozi varázsáról szólva a gyermekkori élményeit is megelevenítette. -

Szerettünk moziba járni - igaz, nem is volt
más lehetõség a faluban -, kinyitotta a teret
a nagyvilágra, és a képzeletünk szárnyalt.
Majd a nosztalgikusan megidézett filmek
felsorolása után annak a meggyõzõdésének
adott hangot, hogy bár a városok jelentõs
részében a multiplex-mozik átvették a
kultúra egy részének a terjesztését, de ilyen
mozik nélkül, mint amilyen a tapolcai is,
nem képzelhetõ el a kultúra.
Ezt követõen Ács János polgármester
arról is szólt, hogy - a Képviselõ-testület
bölcsen döntött akkor, amikor támogatta és
támogatni tudta a mozi felújítását abban a
világban, ahol - mint ahogy az államtitkár
úr is említette - 30 kilométeres körzetben
nincsenek mozik. Bízunk benne, - mondta
-, hogy ez a létesítmény közösségi célt fog
szolgálni. Nagyon szeretnénk, ha az avatáson megjelent intézményvezetõk, pedagó-

gusok terjesztenék azt, hogy megint van
egy olyan közösségi hely Tapolcán, ahová
érdemes eljönni, ami szép és kényelmes,
ahol a kultúrát próbálják ápolni és átadni. A
múltra is vissza kell tekinteni, de a jövõbe is
nézni kell. A felújított, nagyon szép tapolcai
mozi ehhez is segítséget fog nyújtani.
A munkálatokban résztvevõknek köszönetet mondva - a munkatársainak, Stricz
Lajosnak, aki ezt megálmodta és az SZ-L
BAU Kft-nek - arra kérte a város polgárait,
hogy vigyázzanak rá.
Rédli Károly, a mozit üzemeltetõ Kft
igazgatója a felújítási munkálatokról szólva
annak a reményének hangot adott, hogy ez
csak a korszerûsítés elsõ fázisa volt, és sor
kerülhet majd a hang- és fénytechnika,
valamint az épület megújulására is.
A moziavató a Világszám címû magyar
film vetítésével ért véget.
NHE

Ünnepel a város
A jelentõs kereskedelmi útvonalak keresztezõdésébe épült, több ezer éves
település március 31-én ünnepli a legújabbkori várossá avatásának 39. évfordulóját.
Az 1378-ban - 627 évvel ezelõtt - már
mezõvárosi ranggal bíró Tapolcától 100
évvel ezelõtt vonták meg a városi rangot,
majd 1966-ban kapta vissza.
Az évforduló tiszteletére megtartandó
ünnepi testületi ülést Ács János, Tapolca
Város polgármestere nyitja meg, ünnepi
beszédet Császár László alpolgármester
mond. Ezt követõen kitüntetések átadására kerül sor.
Az ünnepi mûsorban fellép a Tapolcai
Kamarakórus, a Batsányi Táncegyüttes, a
Járdányi Pál Zeneiskola tanárai és Presits
Tamás színmûvész.
Az ünnepi esemény helyszínén, a
Városi Mûvelõdési Központban ekkor
nyílik meg Orbán Józsefnek, a város
díszpolgárának a képeibõl összeállított
fotókiállítás is.

Európa Tapolcán
Az Európai Zeneiskolák Szövetsége Tapolcán tartotta soros ülését.
Az elnökségben Finnország, Hollandia,
Magyarország, Németország, Norvégia,
Olaszország és Szlovénia vesz részt. A konferencián szó esett a 2007-ben hazánkban
megrendezendõ Európai Ifjúsági Zenei
Fesztiválról is.
Magyarország képviseletében az ülésen
Enter Csaba, a Magyar Zeneiskolák és
Mûvészeti Iskolák Szövetségének elnöke és
Pecze István elnökhelyettes vett részt.
Az konferencia résztvevõi látogatást tettek a Járdányi Pál Zeneiskolában, ahol az
intézmény növendékei és tanárai közösen
adtak hangversenyt.

Az olaszrizlingé volt a fõszerep
"A rizling olyan a magyar borok között,
mint a közhely az emberi gondolkodásban:
összeköti az emberi dolgok mélyebb
értelmét. Ne félj a közhelyektõl magyar:
önmegóvó erõ árad belõlük" - Márai
Sándor megszívlelendõ szavaival készült
díszes meghívó invitálta borkóstolásra
március 17-én a Sándor-napi bormustra
résztvevõit; a térség termelõit, borszakértõit.
Dr. Májer János, az FVM badacsonyi
Szõlészeti és Borászati Kutatóintézetének
igazgatója képekkel, grafikonokkal gazdagon illusztrált elõadásában az olaszrizling jellemzõ tulajdonságairól szólt, hangsúlyozva, hogy bár a borfajta nevének elõtagja más nemzetiségre utal, de ez az
értékes nedû jellegzetesen a Balatonfelvidék bora.
Az elõadás után kezdetét vette a bormustra. A 37 nevezett borról dr. Pásti György, a
Budapesti Corvinus Egyetem Borászati
Tanszékének adjunktusa mondott néhány
szavas értékelést, majd a jelenlévõk maguk
is meggyõzõdhettek arról, hogy milyen az
idei felhozatal.
- Csak köszönetet mondhatunk mind-

azoknak, akik ezt a bormustrát kitalálták, a
bemutatkozást megszervezték - válaszolja
kérdésünkre Ács János polgármester néhány évvel ezelõtt még jómagam is a
szakmában dolgoztam, tudom, hogy milyen
értékesek a borokról elhangzó észrevételek.
- Nekem minden új, ami a borral kapcsolatos - veszi át a szót Csere Sándor kanonok.
- Nagyon örülök, hogy meghívtak erre a
bemutatóra, és öreg fejjel belekóstolhattam
ennek a hangulatába. Gyermekkoromban
még olyan asztalhoz sem ültem le, ahol bor
volt, most viszont teljesen megváltozott a
szemléletem. A borok kóstolása egy olyan
világot tárt elém, amelyrõl - bevallom - nem
is tudtam, hogy létezik. Jó értelemben egy
mesevilágba kerültem általa. Eddig nem is
sejtettem, hogy ennyiféle íze, zamata, színe
és illata lehet ennek a csodálatos italnak.
Most már azt is bizonyossággal állíthatom,
hogy a dunántúli ember kedélyének egyik
motorja a bor, és milyen jó lenne, ha inkább
borkóstolással, baráti társaságban töltenék
az emberek a szabadidejük egy részét, mert
ez egy oázis a gyilkosságoktól, háborúktól
terhes világunkban.
A balatonfõkajári Feindl Lajos errõl a

bormustráról is büszke örömmel térhet
haza, hiszen a borai elismerést váltottak ki.
A "titokról" ezt mondta: - Igyekszünk nagyon jó minõségû szõlõt termelni, mert csak
abból lehet jó minõségû bort elõállítani. A
mai megmérettetésre kései szüretelésû
olaszrizlinget hoztunk, de Kulka Gábor
külön kérésére bemutattuk azt a rosénkat is,
amely a 2004-es év roséja lett.
Lichtnecker Gyula is elismerésének adott
hangot. - A borok között egyre több nagy
értékût lehet találni. Csak elõnyére válik a
borvidéknek hogy sok bor van, s köztük
nagyon jók is. Legjobban a kései szüretelésû borok tetszettek. Jó lett volna, ha már
a borkereskedõk is megjelentek volna ezen
a mustrán, de reméljük, egy-két év múlva
már így lesz.
A bormustra szünetében dr. Májer Jánost
a Balatoni Borrégió megalakulásáról
kérdeztük.
- Hamarosan létrejön - mondta. - Nem
baj, hogy ilyen sokáig beszéltünk róla, ez
nem lóverseny. Ezt ki kellett beszélni,
ennek volt egy evolúciója. Tisztázódott a
jogszabályi háttér is. A létrejövõ Balatoni
Borrégió egy valós, földrajzi, ökológiai,
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gazdasági régiónak tekinthetõ borászati
szempontból is. Az alapszabályban még
néhány módosításra van szükség ahhoz,
hogy megtörténjen a hivatalos elismertetés.
A borrégiót öt balatoni borvidék és a Somló
alkotja. Arról már döntés született, hogy a
minõségi borok "Balatoni" márkanévvel
kerülhessenek forgalomba, és örvendetes az
is, hogy a jelenleg Balaton melléke, korábban Zalai borvidék lemondott a névhasználatról. Így a tájborokra a Balaton melléki
meghatározás használatossá válhat. A Szent
György-hegy is egyre jelentõsebb része lesz
a Balatoni Borrégiónak - tette hozzá az igazgató. - Magam is kötõdöm hozzá, korábban
itt dolgoztam. Örömteli, hogy egyre több
fiatal és sikeres borászvállalkozás kezd itt
kinõni. Tapolca a Badacsonyi Borvidék
egyik központi városa. Dicséretes az a
szerepvállalás, amely az utóbbi években
tapasztalható. Szakmai szempontból is nagy
szükség van erre, mert e nélkül nem tud
létezni egy borvidék sem. Nyilvánvalóan
Badacsony adja a nevet, de a két város Tapolca és Badacsonytomaj - együtt is sokat
tehet érte.
N. Horváth Erzsébet
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A szabadság szent, örökkön tartó felelõsség
Március 15-én, az 1848-as szabadságharc évfordulójának ünnepén a
város polgárai, a kiképzõ központ katonái, a lovas huszárok és a hagyományõrzõk a katonai díszpompával
történt zászlófelvonás után együtt vonultak a megemlékezés következõ
helyszínére, a régi temetõbe, Miltényi
József huszárkapitány sírjához.
Miltényi-Miltenberg Gábriel az itt
elmondott ünnepi beszédében arról szólt,
hogy az 1848-as elõdeinkre való emlékezés adjon hitet a céljainkban, erõt a
jövõre, a hétköznapokra, és töltsön el mindannyiunkat önbizalommal és optimizmussal. Ha õseink nem lettek volna
önbizalommal telve, akkor nincs 1848-ban
forradalom, nincs szabadságharc. Az
emlékezés szent kötelesség is - mondta -,
mert mi is csak így maradhatunk meg az
utódok emlékezetében, így mi sem merülünk el az értelem nélküli, örök feledés
homályában.
A megemlékezést követõen a város, a
helyi pártok, a civil szervezetek képviselõi
koszorút helyeztek el a '48-as hõs sírjánál.
A délelõtti ünnepen a Bárdos Lajos
Általános Iskola tanulói forradalmi dalokat énekeltek.
Az ünnepség az esti órákban folytatódott tovább. Az Alsó-tó partján lévõ
Panteon-falnál a katonai tiszteletadás után
- Petõfi Sándor A szabadsághoz címû versét hallgatták meg a résztvevõk.
Szabó László õrnagy-törzsfõnök beszédében hangsúlyozta, a forradalom vívmányait nem lehetett eltaposni, az idõ távlatából szemlélve pedig döntõ tényezõként
hatott a társadalmi gondolkodásra. Majd
méltatta az 1848/49-es hadsereg hõsies
helytállását is. Török János honvéd alezredes, Török Antoniusz Flórián honvéd
százados emléktáblájának koszorúzása
után az ünneplõk fáklyákkal a kezükben
vonultak a Városi Rendezvénycsarnokhoz.
Útközben koszorút helyeztek el a Kossuthdombormûnél és a Petõfi szobornál.
A zsúfolásig megtelt csarnokban Ács
János, polgármester mondott ünnepi beszédet.
“Készülj hozzám az ünnepre! Készülj és
örvendj oh, boldog haza!
1848. március 15-ére emlékezünk ma.
Arra a dicsõ napra, amikor a nemzet vette
kézbe a sorsát mindörökké és visszavon-

hatatlanul. Ez volt a nap, melybõl terebélyes fa nõtt, és növekszik mind a mai
napig. Örök büszkeséggel tölt el minden
magyart határon innen és túl, az egész
nagyvilágban.
De mi is történt ezen a napon?
Mogorva, nyirkos reggel köszöntött
Pestre és Budára. A felhõk borította város
úszott a ködben, és csend volt. Kevesen
gondolták, hogy nemcsak új napra, hogy
március idusára, mint a szabadság diadalára fog majd emlékezni nemzetünk.
A két nappal korábban kitört bécsi forradalom hírére a pesti szellemi élet akkori
fellegvára, a Pilvax-kávéház elõtt roppant
tömeg éltette a szabadságot. Néhány perc
múlva a megújuló tömegbõl a Pilvaxkávéház hátsó ajtaján belépett Petõfi,
Jókai, Irinyi József. Mindenki tõlük várta a
végsõ szót. A tömeg egyre nõtt. A forrongó
ifjúság - Petõfivel és Jókaival az élen elindult Landerer nyomdájába, és itt a nép
nevében lefoglalták a sajtót. Kinyomtatták
a szabad sajtó elsõ szülötteit; a 12 pontot
és a Nemzeti dalt.
Az események - önmagukat gerjesztve megállíthatatlanul hömpölyögtek tovább.
A nemzet a Városháza elé érkezett, ahol a
polgármester, Rottenbiller Lipót, mint a
tavasz elsõ fecskéit köszöntötte az ifjúságot.
- Tovább! Fel a várba, a helytartótanácsba! - hangozott a követelés. Az urak
riadtan fogadták a polgárság képviselõit,
akiknek minden kívánsága ellenvetés
nélkül meghallgatásra talált. Czuczor
Gergely és Táncsics Mihály államfoglyokat azonnal szabadon bocsátották. Az
éljenzõ tömeg a kiszabadítottak kocsijából
kifogta a lovakat, és diadalmenetben vitte
õket Pestre.
Este a Nemzeti Színházban tenyérnyi
kokárdával a mellén Egressy Gábor
elszavalta a Nemzeti dalt. A színházban a
Bánk Bánt játszották. Ez a város már nem
az a város volt, ahol olyan álmosan
köszöntött be a reggel. Megtöltötte egy
eddig ismeretlen érzés, a tenni akarás
érzése, a büszke méltóság.
Tisztelt Ünneplõk!
"Egy csoport gyermek, ki belekap a sors
gépezetébe, egy csapat poéta, ki politikát
csinál" - így jellemezte évek múlva Jókai
magát és társait.
Március 15-én egy maroknyi ifjú

vezetésével vértelen forradalom gyõzött
Pesten és Budán. Vívmányai már kezdettõl
fogva veszélyben forogtak. Nemsokára,
idegen hatalmak elleni egyenlõtlen küzdelemben a szabadság elbukott. Világos és
Szõllõs között porba hulltak a zászlók.
1848-ban mindennél hatalmasabb igény
volt az emberi jogok kiszélesítésére, arra,
hogy Magyarországot minden magyar
hazájává tegyük, belsõ erõforrásainkat
országunk javára fordítsuk, hogy munkánk
gyümölcsét ne szolgaként, hanem gazdaként élvezhessük.
'48-ban közös úton haladtunk az európai
nemzetekkel. Megláthatták bennünk, magyarokban az egyenrangú, értékeket keresõ, az álmaikért hatalmas áldozatot is vállaló nemzettársukat. Forradalmunk zászlója alá tízezrével özönlöttek ekkor Európa
legjobbjai, sokan életüket áldozva a jövõ
Magyarországáért.
A szabadságharcban tapolcai honvédek
és huszárok is küzdöttek. Mind a 105 hadfit - Török János alezredestõl Vincze
József közvitézig - hála és köszönet illeti.
Forradalmunkat sokan és sokféleképpen
próbálták értelmezni, több-kevesebb sikerrel. Aktualitása örökérvényû. Ezért minden hatalom a saját szája íze szerint
igyekezett kisajátítani, cifra jelzõk közé
próbálták szorítani.
Tisztelt Ünneplõk!
A dicsõséges, felejthetetlen nagy magyar március emlékét ünnepeljük. Tudom,
hogy ez a nép mindig a szabadság népe
volt. Olyan, amely nem tûrte a szolgaság
igáját, és mindig kiállt, küzdött jogaiért.
Nem szerette a bilincset, de ha mégis rátették, a hazáért ezt türelemmel és méltósággal tûrte, de mindig is a szabadság napjának felkeltét várta. Történelmének egyetlen pillanatában sem adta fel a szabadságra
és függetlenségre való szent jogát. Sok év
eltelt úgy, hogy darabokra tépetten küzdött
a puszta létért, de nem adta fel. Néhányszor már az egész világ eltörölte, vagy
szerette volna eltörölni a magyar nép jövõjét.
De ez a nép az ilyen gyászos idõkben is
a szabad és dicsõ múltról és a még dicsõségesebb jövõrõl álmodott, több évszázadon át keserû és éles küzdelmet
vívott. Hol fegyverrel, hol kemény ellenállással a rá nehezedett, idegen hatalommal
szemben. Legjobbjaink bujdosókká lettek,

börtönök lakói, vérpadok virágai. Egyszerû fiai szenvedõ hõsök, csendes halottak, de szolgaságra népünk önként fejét
soha nem hajtotta.
Márciusi ünnepünk különösképpen arra
figyelmeztet bennünket, a harmadik évezredbelieket, hogy legyen egy szív és egy
akarat minden igaz és hazáját szeretõ magyar életében. Nagyot vétkezik, aki rontja
a nemzet belsõ és határokon kívüli esélyét,
aki magyart magyarral akar szembeállítani.
Ne legyen belsõ széthúzás! Legyen a
nemzet jövõjéért folytatott munka szolgálat. Legyünk példaképek újra és újra az
egész világ elõtt.
Napjainkban vannak, akik azt vallják,
hogy fátylat a múltra, felejtsük el. Vannak
fontosabb dolgaink. Dolog van bõven, az
igaz, de az is igaz, hogy a múlt nélkül
nincsen építhetõ jövõ.
Tisztelt Ünneplõk!
Március 15-e kötelez bennünket. Elvárásai vannak minden korban, mert a
szabadság szent, örökkön tartó felelõsség.
Legyen mindenkor elég erõnk és kitartásunk ahhoz, hogy bátorsággal és õszintén
tudjuk bölcs döntéseket hozni családunk,
városunk, hazánk, közös nemzetünk érdekében. Adjon nekünk ehhez a Jóisten
segítséget.
"Márciusi nap! Nagy a Te verésed, //
Csodatevõen szép a te megérkezésed, // De
akard végre, hogy mi is akarjuk, // De
akard végre, hogy csúnyán ne haljunk" Ady Endre gondolataival szeretném
megköszönni megtisztelõ figyelmüket.
Isten éltessen minden tapolcait! Isten
éltesse Tapolcát!
***
A polgármesteri megemlékezést követõen a Batsányi János Gimnázium tanulói
és a Kinizsi Táncegyüttes közösen adta
vissza - irodalmi zenés-táncos formában a 157 esztendõvel ezelõtti forradalmi
hangulatot. A színvonalas elõadás bizonyította: a szabadságharc eszméje, a nemzeti
tudat életerõs gyökereket vert a XXI.
század márciusi ifjaiba és városunk polgáraiba egyaránt.
Az ünnepi megemlékezés katonai tiszteletadással kísért zászlólevonással ért
véget.
N. Horváth Erzsébet - Dancs István
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Mit jelent Önnek március 15-e ?
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Szalay Józsefné

Zsédöly András Ferenc

Szokoliné Kocs Ida

- A diákkoromat… az ifjúságomat, amikor ünnepeltük e neves
évfordulót. Még így, 72 évesen
is ugyanazt érzem. Hazafiság,
szabadság, család és emberszeretet.. Ily' módon büszkén
érezheti magyarnak magát az
ember.

- Számomra ez az ünnep a hazaszeretetrõl szól. Az akkori hõs nagyjaink tetteit a hétköznapokra is
belénk kellene plántálni. Ne csak az
esztendõ egy napján érezzük át a
hazafiság jelentõségét és felemelõ
érzését, hanem 365 napon át!

- Ahogy a nevében is utal rá, a
nemzet szabadságért vívott harcot. A 157 éve történtek köteleznek minden magyar polgárt.
Óvjuk az elõdeink által nehezen
kiharcolt függetlenségünket, és
emlékezzünk tiszta szívvel, igaz
hazafiként!
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A magyar borászat jövõje a tét
A Sándor-napi bormustrán felvonultatott borok elsõ kóstolója és értékelõje
dr. Pásti György, a Budapesti Corvinus
Egyetem Borászati Tanszékének adjunktusa volt. Tapasztalatairól és az
olaszrizling jövõjérõl is kérdeztük Õt.
- Már második alkalommal vezetek bormustrát Tapolcán. Tavaly a hungaricumok
bemutatása történt meg, a mostani bemutatkozás fõszereplõje pedig az olaszrizling
volt. Nem véletlen, hiszen egy olyan északi termõtájon, mint a miénk, ez a fajta viszonylag gyengébb évjáratban is megbízhatóan jó minõséget és mennyiséget tud
produkálni.
- Miért van az, hogy ezzel a borfajtával
nehéz Európába "betörni"?
- Egyrészt azért, mert kárpát-medencei fajta, és nem ismerik. Másrészt pedig a borpiac amúgy is bonyolult, egyfajta presztízsfogyasztás jellemzi. Az a fogyasztói
kör, amely kellõ anyagival rendelkezik ahhoz, hogy státusának megfelelõen fogyasszon - idézõjelben - nem fog leereszkedni az olaszrizlinghez, hanem divatos
világfajtákat, vagy nagynevû pincészetek

borait vásárolja meg. Ezek minõsége nem
valószínû, hogy jobb, mint az olaszrizlingé, csak drágábbak. A feltörekvõ piacok
országaiban: Nagy-Britannia, Japán, Kína,
a Skandináv-országok - az olaszrizling,
mint magyar bor ismeretlen. Nagyon
komoly marketing-beruházásokra lenne
szükség ahhoz, hogy ismertté tegyük.
Jelenleg vagy nincs pénz erre, vagy
elaprózottan, nem koncentráltan történnek
meg a promóciós lépések, és ebbõl
adódóan - mondjuk egy skandináv átlagfogyasztó tudatában az olaszrizling, mint
borfajta - nincs ott úgy, mint a Chardonay.
- Akkor az olaszrizling a "mi borunk"
marad?
- Valószínûleg meg fog maradni a Kárpátmedence és ezen belül döntõen Magyarország uralkodó fajtájának. Ez egyáltalán
nem baj, mert én váltig állítom, hogy egy
ország borászatát nem az fémjelzi, hogy
milyen mértékben exportál - ez gazdasági
oldalról természetesen nagyon fontos -, de
a kérdés döntõen az, hogy a saját, belsõ
vásárlói köre, fogyasztói köre képes-e
eltartani a megfelelõ termelési hátteret,

Sokféle volt a kínálat

magyarul a szõlõtermelést és a borászatot.
A magyar átlagfogyasztó elsõsorban nem a
borvinotékákban fog vásárolni, ahol 2000
Ft-nál kezdõdnek a tételek, hanem a szupermarketekben, és ha ott elsõdlegesen
magyar borok lesznek a polcon és nem
külföldi, akkor nyertünk, ha nem, akkor el
fog veszni a magyar borászat.
- Könnyû, vagy nehéz feladat volt 37 bort
végigkóstolni és bemutatni?
- Nem volt könnyû a feladat. Bár itt nem
versenyrõl, hanem bormustráról volt szó,
de a felelõsség mindenképpen nagy volt.
Az emberrel szemben ott ül 60-70 ember,
köztük a borok termelõi, és úgy kell
bírálatot mondanom, hogy az vissza is igazolódik a kóstolásban. Óriási jelentõsége
van ezeknek a bormustráknak. Ráirányítják a figyelmet a tájegység fajtáira,
adottságaira, sokarcúságára és mind arra,
amitõl a jövõben a Balatoni Borrégió- és
benne az olaszrizling - újra elérheti azt a
rangot, amelyet egyébként hagyományosan már ki is vívott magának.
N. Horváth Erzsébet

Pályázni is tudni kell
A Nemzeti Civil Alapprogam Középdunántúli Regionális Kollégiuma március 21-én fórumra hívta az egyesületek, alapítványok képviselõit.
A Városi Mûvelõdési Központban
megtartott tanácskozáson a Kollégium
munkatársai a civil szervezetek részére
kiírt pályázatokat ismertették, majd hasznos tanácsokat adtak arra vonatkozóan is,
hogy miként kell egy jó pályázatot
elkészíteni.

Igen a lomb ragyog,
A lomb tovább ragyog,
És te úgy függsz e televény
Elõterében akár egy
gyümölcs.
Holott ember vagy, holott
ember voltál,
Útszéli Isten.
Pilinszky János

Szabadkõmûvesek Tapolcán?
Fotó: N. Horváth
Az iskola szakácstanulói a gasztronómia új útjaival ismerkednek
Több éves hagyomány, hogy a Széchenyi
István Szakképzõ Iskolában Szakmai
Napot tartanak.
Az ebben az évben március 23-án megtartott program keretében sokféle kínálatból
választhattak a tanulók.
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ,
az Országgyûlés Idegenforgalmi Bizottságának elnöke hazánk idegenforgalmáról, a
gazdasági életben elfoglalt helyérõl és a vonzerõ térkép fejlesztésének lehetõségeirõl is
szólt. Hangsúlyozta, hogy jelentõs állami
támogatásra lenne szükség ahhoz, hogy a tu-

A TV2 elnézést kért
A TV2 közleményben kért elnézést a
város polgáraitól azért, mert Havas
Henrik mûsorvezetõ a Mokka március
18-ai adásában "tahó vidéki mûvház"ként említette a másnapi bokszgála
helyszínét.
"Havas Henrik természetesen egyáltalán nem a tapolcai helyszínre gondolt,
amikor negatív kritikával illette, hanem
egy másik bokszgála helyszínére, amit
nem is a TV2-n látott" - így a közlemény.
Ha nem Tapolca, ha nem TV2, ha nem
a Bajnokok Éjszakája, akkor "szabad a
pálya"?!

rizmus ismét fellendüljön. Elõadásában kitért
Tapolca és környéke idegenforgalmára, beszélt a termálfürdõ és a golfpálya építésének
terveirõl is.
A nap folyamán a fogyasztóvédelemrõl, a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységérõl éppúgy hangzott el
még elõadás, mint a szálloda-menedzselésrõl,
a vállalkozások és a helyi hatóságok kapcsolatáról.
A borokról és a sajtokról, a gasztronómiáról és a koktélkészítésrõl szóló bemutatók
is nagy sikert arattak.
NHE

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Ismeretlen tettes március 8-án a Kazinczy
téren lévõ Barackvirág óvodába ajtóbefeszítés módszerével behatolt, de onnan
nem tulajdonított el semmit.
- A Martinovics utcában található asztalosmûhelybõl ismeretlen tettes alkalmi lopás
módszerével szerszámokat tulajdonított el
150.000 Ft értékben.

Házasságot
kötöttek:
Nagy Balázs Dénes és Dóra Annamária
Gratulálunk!

Március 21-én a Városi Könyvtárban
érdekes beszélgetésre került sor egy nem
túl nagy számú, ám annál érdeklõdõbb
értelmiségi közönség körében.
Az apropót Dr. Sáry Gyula új könyvének
megjelenése adta, melynek címe Szabadkõmûvesség, avagy a királyi mûvészet. A világ
korábbi történéseiben oly fontos szerepet
játszó, de a beavatatlanok számára titokzatosnak tûnõ közösségek eredetérõl, misztériumairól, céljaikról, munkásságukról a
szerzõ most fellebbentette a fátylat.
A gördülékeny stílusban írt könyv óriási
mûvelõdéstörténeti ismeretanyagot felhasználva szisztematikusan vezeti be
olvasóját a téma rejtelmesnek látszó részleteibe. Nem könnyû, de igencsak elgondolkoztató és a szellemet megdolgoztató
olvasmány.
Talán legérdekesebbek a személyes vonatkozásokat is felidézõ fejezetek. A beszélgetés vége felé a szerzõ és hallgatósága
között élénk vita alakult ki a szabadkõ-

mûvesség jelenérõl és nem kevésbé
talányos jövõjérõl.
roy

Fotó: N. Horváth
Dr. Sáry Gyula arról is szólt, hogy
egy német szabadkõmûves páholy
aktív tagja

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Figler György és Tarsoly Mária
Gacs József és Gál Magdolna
Mészáros Balázs és Szabó Csilla
Nagy Richárd és Németh Anikó
Orsós József és Bogdán Marianna
Tóth László és Balogh Csilla
Zavacki Tamás és Gyercán Katalin
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gyermeke: Emese Réka
gyermeke: József
gyermeke: Richárd Balázs
gyermeke: Liliána
gyermeke: Barbara
gyermeke: Ivett Annabella
gyermeke: Nikolett
Gratulálunk!
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Érték- és hagyományõrzés, reális célokkal
A 2004-es esztendõ eseményeirõl, eredményeirõl és az idén megvalósítandó tervekrõl is tájékoztatta február 24-én a
Városi Könyvtárban a közgyûlésen megjelent hallgatóságot a helyi Városszépítõ
Egyesület elnöksége. Az ott elhangzottakat
Dr. Zsiray Ferenc elnök foglalta össze az
újság számára.
- A tavalyi esztendõ két kiemelkedõ
eseményeként kell megemlítenem a Batsányihetet és a Kisújszálláson megtartott 23. országos találkozónkat. Ami az idei évet illeti,
összejövetelünkön meghatároztuk a feladatokat, felmértük egyesületünk lehetõségeit.
Elsõsorban folyamatosságunkat kell a jövõben is megtartani, követni a helyes irányvonalat. Helyi- és országos pályázatokon kell
részt vennünk a továbbiakban is.
Szervezeti kérdéseket is tisztáztunk. Mintegy ötszáz körlevelet küldtünk ki, a médiumokban is hallattunk magunkról, így aztán a

vártnál nagyobb érdeklõdés kísérte az összejövetelt, melynek egyik célja, hogy aktivizáljuk tagságunkat, mindenki tegye hasznossá magát az adott tevékenységi körben.
Ifjúsági tagozatunk beindítása is említésre
méltó változás. Ügyfélfogadási kérdésben is
döntöttünk. Az eddigi szerdai nap helyett
ezentúl minden nap lesz elérhetõ személy az
irodában.
Programunkban továbbra is döntõ jelentõséggel bír a helyi értékek, történelmi hagyományok ápolása, megemlékezés az aktuális
évfordulókról. Szóvá tettük az önkormányzatnak, hogy a város belsõ tereinek beépítésével
drasztikusan csökken a zöldterület, a pihenõhely. A Batsányi-szobát és a Romkertet is
megfelelõ állapotba illene hozni.
Jelenleg 29 kiadványnál tartunk, kettõ most
van nyomdakész állapotban.
Célkitûzéseink között szerepel az emléktáblák folyamatos gondozása, a "Virágos

A virágos Tapolcáért
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület az
Épített és Természeti Értékek Védelméért Alapítvány, a Városért Egyesület,
és a Vállalkozók Egyesülete közös felhívással fordul a város polgáraihoz a
"VIRÁGOS TAPOLCÁÉRT" mozgalomban való részvételért.
A felhívás célja a város teljes területének
szebbé tétele, virágosítása. Családi házak,
lakóközösségek, intézmények, vállalkozások, kereskedelmi egységek jelentkezését
várjuk.
A virágosítás kiterjedhet az elõkertek,
lakókörnyezetek, utcafrontok és kereskedelmi egységek területeire, portáljaira. Az
értékelést a szakmai zsûri folyamatosan

végzi. A legeredményesebb résztvevõk
virágpalánta, dísznövény, virágföld vásárlására fordítható utalványokkal kerülnek
elismerésre. Eredményhirdetésre augusztus
20-án, a "Pörköltfõzõ verseny" alkalmával
kerül sor.
Kérjük, hogy a csatlakozók nevüket,
címüket tartalmazó borítékaikat a Városi
Könyvtár elõcsarnokában és a Fõtéri
Könyvesboltban elhelyezett gyûjtõkbe juttassák el április 30-ig.
Kérjük és várjuk a szépet és virágot
szeretõ polgárok csatlakozását, jelentkezését.
"SZÉPÍTSÜK EGYÜTT VÁROSUNKAT!"
Tisztelettel a szervezõk

Nõnapi ünnepség
A Nyugdíjas Egyesület által szervezett
nõnapi ünnepség mûsorát élvezhette a
nagyszámú hölgyközönség március 8-án a
Városi Mûvelõdési Központban.
Ács János polgármester bensõséges köszöntõ szavait meghatottan fogadták az
ünnepeltek. Õszintén, szívbõl szólt a nõk
áldozatos életérõl, értékeirõl.
Dr. Kovács László a férfi jelenlévõk
nevében Várnai Zseni versével kedveskedett, majd középkori szerzõk mûveibõl
énekelt: Arcadelt Ave Mariá-ját és ismeretlen lovagi szerzõtõl a Tavaszváró-t

dr. Takáts Gizella zongorakísérete mellett.
Majd gazdag, változatos mûsort pergettek
a Kazinczy Általános Iskola tanulói - a nézõk
osztatlan tetszésére. Dinamikus táncuk, gondos zenéjük, mintaszerû szövegeik, átélt
játékuk szép ajándék volt.
Végül a Kovács-Takáts-kettõs közismert
virágénekekkel mutatkozott be. Mint késõbb
megtudtuk, szívesen énekelte volna ezeket
velük együtt a közönség.
Majd legközelebb!
Dr. Takáts

Értesítés
A tapolcai Karitász csoport 2005 áprilisától minden csütörtökön délután 15 órától
17 óráig a régi legényegyletben a rászorulók részére használt ruhákat vesz át és
oszt szét.
Kérjük, a rászorulók megsegítésére csak használható cipõket és ruhákat szíveskedjenek átadásra behozni. Köszönettel:
Karitász Vezetõsége

Lápos laposon
A fenti címmel, immáron negyedik verseskötetét mutatta be február 21-én a
Városi Könyvtárban Tobak László az
érdeklõdõknek.
Az irodalmi est házigazdája, Horváth
József köszöntötte a megjelenteket, majd
szólt a kötetrõl.
Az alkotásokból visszaköszönt az ezerszínû- és arcú természet, a költõi lélek kiapadhatatlan forrása, - a szerelem, amelybõl Tobak László is merített. Tiszavirág
életû múzsái valóságos személyek, akikhez
gyengéd, plátói szerelmi szálak kötik. A
humor, mint mûvészetének egyik fõ
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alkotóeleme jelenik meg.
Említést érdemelnek politikai ihletésû
versei is, amelyekbõl kicseng korunk létbizonytalansága és éles társadalom-kritikája
egyaránt. Nem véletlen az sem, hogy
foglalkozásaként a rímfaragó mester kifejezést jelöli meg. A rímek kihagyhatatlan
kifejezõeszközei mûveinek. A Lápos laposon címû kötete egyfajta kapaszkodó,
mankó vissza az életbe, mert magát a létet
jelenti számára a verselés.
Az irodalmi esten Fodor Eszter és
Heinfarth Zoltán elõadásában hallhattunk
néhány verset.
Dancs István

városért" pályázat indítása, valamint a kertvárosi családi házak utcafrontján a hiányzó
fák pótlásáról is szóltunk.
Készülünk a nyár folyamán Sümegen rendezendõ országos méretû találkozónkra, ahova mintegy 350- 400 embert várunk.
Egy 1935-ben megjelent könyvet is
szeretnénk hasonmás kiadásban, emlékkönyvként megjelentetni.
Mint tudjuk, jövõre lesz az 1956-os
események ötvenedik, Tapolca várossá nyilvánításának a negyvenedik évfordulója. Az
ünnepségsorozat keretein belül egy 56-os
emlékmû felállítását tervezzük közadakozásból. Településünk önkormányzata partner ebben, támogatásáról biztosított bennünket.
Tervben van még a következõ esztendõben
egy ifjúsági találkozó és honismereti tábor
megvalósítása is városunkban.
Dancs István

Virágcsokor helyett
Nagy sikerû nõnapi ünnepséget tartottak
a Tapolcai Kiképzõ Központban.
Az ünnepség résztvevõit Tabiné Darabos
Anna kommunikációs tiszt üdvözölte, majd
Matúz István ezredes köszöntötte az állomány hölgytagjait.
Mint mondta, jelentõs szerepük van
abban, hogy a kiképzõ központ az elmúlt
években eredményt ért el, de valójában a
nõk "két fronton" is harcolnak. Nemcsak a
munkahelyükön állnak helyt, de a nõk biztosítják a család számára a nyugodt otthont
is.
Dalmadi Zoltán százados vezényletével
ezen az ünnepségen mutatkozott be a nemrég alakult katonazenekar. Hegedûs József
százados tolmácsolásában Kosztolányi
Dezsõ nõkrõl írott szép gondolataival is
megismerkedhettek az ünnepeltek.
A zenébõl és a szavakból szõtt "virágcsokrot" örömmel fogadták az ünnepeltek.

Füveskönyvem lapjai 10.
A politika leckéje, azaz tahózásaink kora
" ...A hazug ember nagyon vigyáz, hogy a szavak divatosak a politikai csúcs tájékán:
hazugság mellékes részletét a valószerûség
"Nem hiszek azokban, akik morálisan akarminden árnyalatával feldíszítse. " /Márai ják a világot megváltani. ...Azokban hiszek,
Sándor/
akik azt mondják: én ilyen vagyok, ezek az
Nem szeretjük, ha anyázzák egymást a poli- érdekeim, és ezért viselkedek így."
tikusok. Nem szeretjük, ha a média a politikai
Érzed az erkölcsi cunami fenyegetõ morelittel együtt összezavarja a honpolgár mogását?
tájékozódó képességét.
Közben egyre nõ az érdekeiket alig
Mert lehet, hogy Tokaj hímvesszejének érvényesíthetõ tömegek szegénysége. Lassan ,
emlegetése egy színházigazgatótól, egy tévé- érzékelhetõ tömegben van jelen az ország
beli mûsorvezetõ nyafka tahózása szellemes- egyre növekvõ részén a gyermeknyomorúság.
nek tûnik, de nem az.
Budapesten nem lehet központi helyen úgy
A médiaelit egy része meg van zavarodva , átmenni, hogy törõdött testû , szakadt, mocsmint vasorrú bába a mágnes viharban.
kos mûanyagszatyros, fáradt szemû koldusok,
És gyakran mutat a politikai elitre, mint munkanélküliek csoportjával ne találkozna az
bajának fõ okozójára. Holott sokszor egymás- ember. Vidéken az emberek többsége jó esetnak pózolnak, és egymást húzzák le a mucsai ben minimálbérbõl dolgozik a tömegtermelésmocsárba.
ben. Más munkaalkalom csak keveseknek
Egymásnak bizonygatják: Aki sikeres, az adatik meg. Nõ az emberek eladósodása. A
kiváló. Aki magabiztos, az okos.
médiaelit jó része meg saját affektáló
Aki jól képviseli érdekeit, az erkölcsös. öntömjénezéses szertartásaival van elfoglalva.
Akinek kiáll a kapa a szájából, az nem bunkó, Politizálni, azaz a környezet közügyeivel
hanem csak új divatot teremt. Holott a média foglalkozni minden embernek kell, éppen
eredetileg a szólásszabadság eszköze, a politi- ezért.
ka meg a társadalommal való foglalkozás...
Mert, ahol elhatalmasodik a démonokrácia,
lenne. Az emberek jó érzékkel kivonulnak az ott a démonok fojtogatása helyett valódi
adok-kapokból, a csûrcsavaros szófacsarás- demokráciára van szükség, a démosz, azaz a
ból, a játékpolitikából, mert a politikai elittõl nép uralmára.
hatékony cselekvést, a média elitjétõl pedig
Ne higgyük, hogy országunkban találhatékony szót várnának.
hatunk olyan helyet, ahol gátlástalan,
Most nem ez van.
közösséget nem szolgáló honfitársaink nem
Most a jó erkölcs szerepét megkérdõjelezõ omlaszthatják ránk a tetõt.
Kiss

A jótett nem idénymunka!
Embertársaink hibájukon kívül kerülhetnek nehéz helyzetbe, sõt nyomorba. Az
ünnepek közeledtével nagyobb késztetést
kell éreznünk arra, hogy megosszuk
örömünket, kalácsunkat. De a jótett nem
idénymunka.
A Széchenyi István Szakképzõ Iskolában
fõleg a Kárpátalján élõk megsegítésére, támogatására gyûjtenek adományokat - szinte
állandóan. A hálás - visszaigazoló - köszönõ
levelek egyikét közreadjuk. Húsvét táján újra
gyûjtenek az iskolában és küldenek tárgyi és
pénzbeli adományokat.
Kérjük, csatlakozzanak az iskola jótékonysági mozgalmához!
Tehetségük szerint most is segítsenek!
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Tapolcai Szécsényi István
Szakképzõ iskola
Kedves tanárok és diákok!
A Csonkapapi Általános Iskola kollektívája
nevében szeretnék köszönetet mondani
önöknek a hozzánk eljuttatott karácsonyi csomagokért. A mi tanulóink között, sajnos, sokan
vannak olyanok, akiknek a szülei nem dolgoznak. Ezért arra sincs pénzük, hogy gyermekeiknek ajándékot vásároljanak. Az Önök
jóvoltából, ezt a hiányt pótolni tudtuk.
Tisztelettel:
Az iskola igazgatója Halász József

KULTÚRA

Zenei Napok 2005.

Balatoni séták

A gazdag természeti környezet értékeinek õrzésére is felhívja a mûvész a
látogatók figyelmét
A Szigligeten élõ Vargha László festõmûvész akvarelljeibõl Balatoni séták
címmel nyílt kiállítás március 4-én a
Városi Mûvelõdési Központban.
A kiállítást megnyitó dr. Sáry Gyula a
mûvész munkásságának sokszínûségét, a
témaválasztás sokféleségét kiemelve szólt
arról a törekvésérõl is, amellyel a Balaton
örökké változó arculatát, a Pannon táj szép-

ségét megközelítve a befogadói élményt
mûvészi élménnyé lényegíti át.
"Hosszú idõ volt, míg megtaláltam a
nekem megfelelõ vizuális kifejezésmódot írja mûvészi hitvallásában Vargha László Nem ragaszkodom egyetlen irányzathoz,
egyetlen stílushoz, vagy divathoz, a technikát igyekszem a mondanivaló alá rendelni."
NHE

Nagy siker volt
Nagy sikerû Tavaszköszöntõt tartottak a Városi Mûvelõdési Központban március
28-án.
Az est vendégei a Tapolcáról indult, de már országos elismertségre szert tett énekesek
voltak. Postás Józsit és Máriót, a harmonkást hálás közönség fogadta. A taps is jelezte,
hogy tetszettek az általuk közvetített, fülbemászó dallamok. A tapolcai postás elsõ
lemeze a Mahasz toplistájának elõkelõ helyén áll.

Magyar kulturális stratégia
A Veszprém Megyei Mûvelõdési Intézet
szervezésében szakmai találkozót tartottak a Városi Mûvelõdési Központban
március 22-én.
A tanácskozáson megjelent kistérségi
közmûvelõdési, közgyûjteményi, mûvészeti intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok és kulturális vállalkozások
képviselõi tájékoztatót hallhattak Tapolca

kistérség közmûvelõdési helyzetérõl, a
"Közkincs-programról", azaz a regionális
és kistérségi támogatási rendszer modelljérõl, a megyei közmûvelõdési információszolgáltatás hálózatának kiépítésérõl. Az Egységes Regionális Információs
Közmûvelõdési Adatbázis (ERIKANET)
bemutatására is sor került.
NHE

Márciusban sûrûn egymást követték a
zenei rendezvények Tapolcán - ezen belül
a Zenei Napok elõadásai a Járdányi Pál
Zeneiskola koncerttermében.
Március 4-én a volt növendékek - mintegy
hála s tisztelgõ bemutatkozásul tértek vissza
az Alma Materba. Arbon: Velencei karneval
trombitaszólója fényes, tágra nyíló, táncra
hívó; a kísérõ zongora méltóan elegáns,
precíz, ugyanakkor felszabadító. Lelki
szemünk elõtt suhannak a táncospárok,
lebbenek a finom kelmék. A zongora tittata tittata ritmusalapján gyors triola - táncot jár a
trombita, majd hatásos, széles gesztussal zár
Bagi Zoltán és kísérõje, Takácsné Németh
Magdolna.
Ravel: Bárka az óceánon címû zongoramûve Vida Klaudia elõadásában mesterien
varázsolja elénk az óceán világát.
Március 7-én gitármuzsika gazdag mûsora hangzott el. Straub Tamás és Draskóczy
Zoltán elõadásában.
Március 11-én a jelenlegi növendékek, a
vonós tanszak tanulóinak játéka hangzott el
"teltház" elõtt. Kendeh Gusztáv igazgató
örömmel mondta, hogy a vonószenekar
szépen fejlõdik létszámban és tudásban.
Az elsõsök hegedûjátéka a pedagógia

csodája! Román Iván tanár úr elõttük áll igényes játékával kezd - s ezzel dirigál is.
Kísérete zeneileg is, lelkileg is erõsít; a kicsik felszabadultan játszanak.
Sallai Roland csellójátéka a gyönyörû
zenekari kíséretbõl is kiválik: érett munka.
Nemcsak biztosan játszik - átéli, érzi is a
zenét. Jó útravalót visz magával a tapolcai
zeneiskolából.
Ifjú Román Iván hegedûjátéka brilliáns. A
gyerek már most is nagy ígéret - mire viheti
még?
Bach: Air-je a zenekar tolmácsolásában
légies, finom, ünnepi. Nézem a zenészek arcát játék közben: tiszta, hódoló, összeszedett. A zene finomságra nevel.
Március 12-én a Budapesti Weiner Leó
Zenemûvészeti Szakközépiskola három tanulója Matiné hangversenyen klarinétra ill.
zongorára írt mûveket adott elõ. Március 16án, Bányai Júlia és fõiskolás társainak hangversenyén az emberi énekhang kimûvelt produkciójában gyönyörködhetett a közönség.
A jól összeszokott énekeseket Bellus
Dorottya remek zongorajátéka kísérte.
Mindhárman a gyõri Zenemûvészeti Fõiskola növendékei.
Dr. G. Takáts G.

Isten, család, haza és egység
Az Életértékek Alapítvány meghívására
Eperjes Károly színmûvész "az igazat
mondd, ne csak a valódit" címû mûsorral mutatkozott be a tapolcai közönségnek március 9-én a Városi Mûvelõdési Központban.
Telt nézõtér, nagy várakozás, ígéretes
név. Kossuth-díjas színmûvész, de ennél
több is: katarzist közvetít. Gyertyát gyújt fénykeresõ. Zsinórmértéke az Újszövetség, a keresztény erkölcs. Hitbõl él boldog ember.
Mondatai az értékek helyes sorrendjére
hívják fel a figyelmet: Isten, család, haza
és egység. Legyen beszédünk igen - nem.
Igen a kegyelemre, nem a kísértésre.
Politizálnunk pedig kell, mert a sorsunkról van szó. A klasszikus mondás
fordítottja igaz: ép lélekben ép test. Nagy
érték az önmegtartóztatás, a böjt - nemcsak ételben! Magunkért vezekelni,
másokért engesztelnünk kell.
Az elszabadult erkölcstelenség idején
radikálisan ébresztenünk kell a népet.
Ebben oroszlánrésze legyen a tanítónak.
A Hídember címû filmben a színmûvész formálta meg Széchenyi István
alakját. A szerepvállalással kapcsolatban

ezen az esten is elmondta, hogy csak úgy
vállalta el, ha a film nem a “hídember”
öngyilkosságával, halálával végzõdik.
Indoklását a korabeli nyomozati adatokkal
támasztotta alá.
Eperjes Károly színpada szószék;
missziót teljesít.
Dr. G. Takáts G.

Fotó: N. Horváth

Kapu a zene világára

A kistérség kiaknázható forrásainak számbavétele fontos stratégiai lépés

A Gyõri Filharmonikus Zenekar Tapolcán
2005. március 12-én a Városi Mûvelõdési
Központban mutatkozott be a nagyhírû mintegy 50 tagú - együttes.
Erkel Ünnepi nyitányával mintegy a hallgatóság lelkét is felhangolta. Brahms Magyar táncának három tételébõl különösen az
V. közismert a laikus hallgatóság körében is.
A hangzásbeli gyönyörûség mellett az
azonos vonásnemekbõl adódó látvány szép-

sége gazdag ráadás.
Liszt II. magyar rapszódia és a Les
Preludes komor hangjai mellett a Magyar
fantázia ismert dallamát, mint vezérmotívumot élvezet volt újra és újra hallani a zongora, a rézfúvók, a hegedûk különjátékában
majd együtt - magával ragadó szépséggel és
erõvel.
Dr. G. Takáts G.

Európa tõbb ezer zeneiskoláját összefogó
UMA küldöttsége elõtt mutatkoztak be
mûsorukkal zeneiskolánk hallgatói és
tanárai március 18-án. Egyik mûsorszámnál elidõznék.
Minden kultúra biztos fokmérõje, hogy a
népi kultúrkincsbõl mennyit képes átemelni a
világ magas mûvészetébe. A német romantikában Bettina és Clemens Brentano-testvérpár és Bettina férje, Achim von Arnim, a
német népköltészetbõl gyûjteményt állítottak
össze, A fiú csodakürtje címen. E gyûjtemény
a német kultúrában hallatlanul fontos
szerepet töltött és tölt be. A csodakürt egy
mitikus fiúcska tulajdona, melyen rengeteg
csengettyû csilingel, ha beléfúj hangszerébe.
Ennek szimbolikus jelentését nem kell magyarázni.
A zsidó származású, világhírû osztrák
zenész, Gustaw Mahler e népdalok megze-
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nésített darabjaiból komponálta IV. szimfóniáját. Zenéje két folklórt ötvöz; zsidó és
német folklórt. Így zenéje egyszerre népi,
egyszerre misztikus, egyszerre szentimentális
és egyszerre szarkasztikus. Valahogy úgy,
mint a másik, hasonló sorsú németajkú
költõnél, a "matracsír" költõjénél, Heinrich
Heinénél. Sorsuk hasonlóságát fõként katolizációjuk láttatja.
Amikor a mûsoron megláttam, hogy Takácsné Németh Magdolna énekes-tanárnõ fel
meri vállalni az egyik Mahler-dalt, a Rajnai
legendát, kíváncsiságom felgerjedt. Két okból: miként fogadják a hallgatók, és miként
birkózik meg vele az elõadó. És igaza lett.
Azt gondolom, a nemzetközi zenész- delegáció meggyõzõdhetett arról, hogy Európában, Magyarországon, egy kisvárosban,
Tapolcán komoly zenei oktatás és élet zajlik.
Dr. Sáry Gyula
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Szólj, síp, szólj ! . . .

Személyre szabott egészség
Az országban is egyedülálló, példaértékû
az a kezdeményezés, amelyet dr. Huberth
János háziorvos indít a város 7-8. osztályos
tanulói, illetve a középiskolások körében
április közepén annak érdekében, hogy
egészségdiagnosztikával kiszûrjék a különbözõ kórfolyamatokat.
- Rendelkezésünkre áll két olyan szûrõeszköz, amellyel egészségdiagnosztikát
tudunk végezni, azaz a Képviselõ-testület
“fejbólintásával” menedzselni tudjuk az
egészséget. A szûrések után összesítjük az

adatokat, majd a részletes javaslattal megkeressük a tanulók háziorvosát. Ha bármilyen
kórosat észlelünk, az Õ bevonásával egy életmód tanácsot adunk, és ott, ahol szükséges,
további vizsgálatot lehet kezdeményezni.
A szûrés során 2000 tanuló vizsgálatára
kerül majd sor, naponta százra van lehetõség.
A vizsgálatok idejére a mûszerekkel kitelepedünk az adott intézményekbe, és igyekszünk
úgy szervezni a szûrést, hogy a tanulókat ne
vonjuk ki az oktatásból.
NHE

Nyári elõkészületek
Bár az idõjárás még nem, de a naptár már
jelzi, hogy egy-két hónap, és itt a nyár. A
város nyári kulturális rendezvényeirõl
Bognár Ferencet, a Szász Márton Általános
Mûvelõdési Központ igazgatóját kérdeztük.
- Az elmúlt években a Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési Irodája
szervezte a Tapolcai Nyár és a viziszínpad
programjait. Ettõl az évtõl ez a feladat az ÁMK
által mûködtetett Városi Mûvelõdési Központhoz tartozik. Az elképzeléseinket papírra vetettük, már tárgyaltunk a fellépõ mûvészekkel és
együttesekkel. Változatos lesz a viziszínpadi

mûsor is. Kilenc vasárnap este kínálunk a
népzene, a rock és egyéb mûfaj kedvelõinek
gazdag programot. Tapolca a költségvetésben
biztosított pénzt a viziszínpad felújítására. Erre
azért is van szükség, mert 3-4 éve ki sem
emelték a tóból.
Van egy olyan elképzelés is, hogy a
Tópresszóhoz közelebb helyezik ismét vízre,
így nemcsak vizesblokkok, öltözõk állnak
majd rendelkezésre, de az akusztika is jobb
lesz. A programokról mûsorfüzetet készítünk,
és azt idõben eljuttatjuk az érdeklõdõ polgárokhoz.
NHE

Siker és öröm
Az Oktatási Minisztérium a 2004/2005ös tanévre meghirdette a Szakma Kiváló
Tanulója versenyt. A SZISZI tanulói
ezen a megmérettetésen szép eredményeket értek el.
A Budapesten rendezett elõdöntõn 201
versenyzõ közül Kovács Ádám szakácstanuló a 12. helyen végzett, s így bekerült a
Jánoshalmán rendezett országos döntõbe.
Ott a 8. helyet érte el. Bogdán András a
vas-mûszaki kereskedõ szakmában 4. lett
az elõdöntõn, s ezt az eredményt megõrizte
a döntõben is Kiskunhalason.
Teljesítményükért színjeles bizonyítványt kapnak, és mentesülnek a szakmai
vizsga letétele alól. Bogdán András még
három különdíjat kapott: a legjobb gyakorlatért, a legjobb eladásáért és a legjobb
német feleletért.
Dr. G. Takáts Gizella

Bolond likból bolond szél fúj! - mondták mifelénk, ha valaki meggondolatlanul beszélt.
Nem is engedték szóhoz jutni felelõs emberek társaságában, fontos ügyekrõl szólva az
éretlen korosztály tagjait vagy hiteltelen - hívatlan felnõtteket. Felelõs véleményhez nagy
tapasztalat kell (a megbízható szakismeret és általános mûveltség mellett). Ezért a még oly
tehetséges fiatal is köteles szerénységgel közeledett a bölcsek társaságához. Esetleges
ellenvéleményét egyelõre megtartotta magának, nehogy - elsietve - nevetségessé váljék
vagy ártson vele.
A tapasztalatban több van, mint tudás: próbára tevõ erõfeszítések, önigazoló sikerek és
alázatos tanulságra intõ kudarcok.
Sorunkra várni: a bölcsesség kezdete.
Dr. G.T.G.

Ellesett forgatási pillanatok
Különleges fotóélményben lehetett részük mindazoknak, akik a Városi Mozi
elõcsarnokában kiállított fotókat megtekintették.
A Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény
anyagából összeállított tárlat képei Szabó

István filmjeinek forgatása közben készültek.
A fotómûvészek a Redl ezredes, a
Mephisto, a Bizalom, a Budapesti mesék
címû filmek forgatásán járva lestek el jellegzetes pillanatokat.

Felhívás
A Tapolcai Városi Televízió teljes egészében rögzítette Eperjes Károly színmûvész
tapolcai elõadását.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel elõzetes megrendelés alapján video- vagy DVD
másolatokat készítünk 1500 Ft/db áron. A szerkesztõség telefonszáma: 412-289
(munkanapokon 8-14 óráig).

Barangolás Erdélyben
"Barangoló" címmel ismeretterjesztõ
elõadás-sorozatot indított a Városi Mûvelõdési Központ. Nyitóprogramként
február 23- án rendhagyó barangolásra
Erdélybe hívta vendégeit Budai László, a
Duna Televízió kuratóriumának elnökségi tagja. Kötõdésérõl mi is kérdeztük.
- Mit jelent Önnek Erdély? Mi volt a mai
elõadás üzenete?
- A tájon, barátokon és feledhetetlen
emlékeken túl, szerintem Erdély lehet az a
terület, ahonnan bizonyos szempontból
megújulhatunk. Az ottani tradíciókat,
értékeket és az emberek természetes tisztaságát nem igazán óhajtja a ma magyar
társadalma felismerni. Úgy gondolom,
nagy a baj. Családok széthullása, emberi
alapértékek kihalása egyre inkább vak-

vágányra tereli állampolgáraink lelkivilágát.
- A magyar társadalom egy jelentõs
hányada identitástudat terén tanulhatna
határainkon túl élõ testvéreinktõl!
- Néhány évvel ezelõtt egy baráti beszélgetés közben fogalmaztuk meg Székelyudvarhelyen a következõ gondolatot. Egyre
sûrûbben kell Székelyföldön járnunk, hogy
odahaza szórványban is kibírjuk valahogy!
Komoly identitászavarral küszködünk,
félõ, hogy a maradék kötõdésünket, a belsõ
kohéziónkat is elveszítjük. Nemrégiben
több millió, még a nemzet emlékét féltve
õrzõ honfitársunkat megtagadva, sokan
úgy gondolták, többet ér a napi betevõnk,
mint az a tény, hogy egyfajta szimbiózisban
(együttélés) alkossuk közösen a magyar

nemzetet.
- Bevallom, az elõadás után én is kedvet
kaptam egy erdélyi barangolásra.
- Eddig több mint 8000 érdeklõdõnek
mutattam meg Erdély ezer arcát. Azonban
nem turisztikai célzattal, hanem szeretném
velük megismertetni e táj és a benne élõ
polgárok értékeit. Újra fûzni az elszakított
szálakat, hogy ne legyen különbség magyar
és magyar között. Minden utunknak megvan a maga koreográfiája, hogy még
vonzóbbá és emlékezetesebbé tegyük az
érdeklõdõk számára. Ha az ember hittel,
küldetéssel és nagy adag jó szándékkal
vezérelve végzi a felvállalt feladatát, akkor
az eredmény sem marad el. Hiszem és vallom!
Dancs István
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Vízszintes:
1. Valakivel szemben érzett idegenkedés,
ellenséges érzés.
5. Talizmánként viselt kis tárgy, érem.
12. Hazafele!
13. A keleti tenger Észtországhoz tartozó
legnagyobb szigete. (Ösel)
15. Erélyesen ide-oda mozgat.
17. A lakás nagytakarításának egyik velejárója.
18. A kiütés jele.
19. Világítás röviden.
20. Bosszúság kifejezésére használt szócska.
21. A szobában elkülönülõ, de ablaktalan
fülke.
22. Könnyûfém, röviden.
24. Süket, vagy üres, tartalmatlan, németül.
27. Spanyol gépkocsik betûjele.
28. A kereszténység egészébe tartozó vallások egyike.
33. Egy- egy hangszeren megszólaló dallamok egyike.
34. Párosan felelsz!
35 Egy olasz város lakója.
40. Továbbá, azonkívül.
41. ……kus, erkölcs.
43. Ebben is található telefonkönyv.
48. Mali-i egynemûi.
49. Csendes roló!
50. Azonnal, népiesen.
52. Erdélyi politikus, Miklós, (1868) Erdély
kormánybiztosa volt.
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55. Semmi a szláv nyelvekben.
58. … - Új-quinea.
59. Majdnem ott!
60. -on, -.., - ön.
61. Kisebb település.
64. Szép magyar nõi utónév.
66. G-vel az elején, humorista. (magyar)
67. Katonai gyakorlatok színtere, névelõvel.
69. Fõüötõér.
71. Gyakori igerag.
Függõleges:
1. Valamely ismeretkörben kellõ jártasságra tetetett vele szert.
2. Zabla, másképpen.
3. Kénsav része!
4. Ámítása, elkápráztatása, bámulatba
ejtése.
5. Aranka becézve.
6. Pl.: Hamupipõke, Hófehérke, Piroska,
vagy akár a farkas is ez.
7. Úrmezeje, páratlan erdélyi falucska!
8. Kis súlymérték volt régen.
9. Párosan: betaníta!
10. A Balkán keleti részén élt, indoeurópai
nyelvû nép volt.
11. Valamely daganatos szövetbõl e célra
levágott darab.
14. Világtérkép.
16. Sokat emlegetett kerti szerszám.
23. Az urán vegyjele.
25. Képzeletbeli tárgy a világûrben.
29. Szabálytalanság a labdarúgásban.
30. Éneklõ szó.

31. Szûk, keskeny, röviden.
32. Zsebtolvaj.
36. Olifine egynemûi.
37. Cerberus, röviden.
38. Angol tagadás.
39. Anna fele.
42. Földeli. (áram)
44. Kínai hosszmértékegység.
45. A flepni eleje!
46. A világûrben kering.
47. Madonna film. (+')
51. Mesebeli gonosz törpe.
53. Röviden: támpont!
54. …lál, szõrtelenít.
56. Általános forgalmi adó.
57. A kaszának a legfontosabb alkotója.
62. ..-et, igeképzõ.
63. A hatalom birtokosa.
65. Az argon vegyjele.
68. Közelre mutató szó.
70. Névelõ.
Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!
A februári helyes megfejtés: Vízsz.: 1.
Decius császár, 37. Maximiánus, 65. János
Függ.: 1. Denesm, 9. Szerapion, 19.
Martinian, 29. Konstantin, 37. Malchus.
Nyertesünk:
Tóth
András,
8318
Lesencetomaj, Petõfi u. 77.
A könyvjutalmat a Fõtéri Könyvesbolt
ajánlotta fel. A nyeremény személyesen
ott átvehetõ.
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Iskolára hangolva
A leendõ elsõ osztályosoknak és a szüleiknek március 2-án Nyílt Napot tartott az
iskola.
- Nagyon jól sikerült a program - tudtuk meg
Vidosa Lászlóné igazgatótól. - A látogatók
matematika, angol és magyar tanórákat
tekinthettek meg. Az 1. a osztályban - mint
már néhány éve - a két tanítási nyelvú program fog indulni, a b osztályban pedig az
ÉKP-re épülve emelt szintû testnevelésoktatást kínál az iskola.
Arra a kérdésünkre, hogy a végzõs 8.
osztályosok hová adták be jelentkezési
lapjukat, az intézmény vezetõje elmondta,
hogy a gyermekek nagy része a tapolcai
középiskolákat jelölte meg, de természetesen
a városon és a megyén kívül is küldtek jelentkezési lapokat. A tanulók többsége már
tudja, hogy hová nyert felvételt, de a hivatalos értesítésre még várni kell. Örvendetes,
hogy minden tanulónk továbbtanul. NHE

Választási lehetõségek
A 2004/2005-ös tanévtõl kezdõdõen a
végzõs középiskolások két lehetõség
közül választhattak. Vagy a középszintû,
vagy az emelt szintû érettségi vizsgát
jelölhették meg. Arról, hogy a város
középiskoláiban milyen arányú volt a
választás, az intézmények igazgatóját
kérdeztük.
Varga Tiborné, a Batsányi János
Gimnázium vezetõje elmondta, hogy az
iskola mindent megtett annak érdekében,
hogy a szülõkben és a gyermekekben
felmerült kérdésekre megadják a választ. A
felkészülést segítette az is, hogy az OKÉV
Tapolcán is tartott tájékoztatót az érettségi
megváltozott rendjérõl. A gimnáziumban a
középszintû érettségire való jelentkezés a
domináns. Az emelt szintûre való jelentkezés a nyelvvizsga miatti mentesség okán
idegen nyelvekbõl volt nagy. Nemcsak a

rendes érettségi vizsgát tevõ tanulóknál volt
ez jellemzõ, de az alsóbb évfolyamosok is
éltek az elõre hozott érettségi lehetõségével. Száz feletti volt angol és német
nyelvbõl az emelt szintû érettségire jelentkezettek száma. A nyelvi képzés nálunk
meghozta az eredményt. A többi tantárgy
vonatkozásában az emelt szintû választása
nagyon alacsony volt, inkább biztosra mennek a tanulók. Ez országos jelenség.
Nagyon magas a C - típusú nyelvvizsgával
rendelkezõk száma az iskolánkban. Mintegy 64 tanulóról van szó az emelt szintû
osztályokban.
Lájerné Tóth Évának, a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola igazgatójának tájékoztatója szerint - mivel az iskola alapfeladata
a szakmai képzés - a tanulók 80-90%-a csak
a középszintû érettségit vállalja fel. Egy-két
tanuló érettségizik majd emelt szinten

matematikából, illetve földrajzból. A
fõiskolák, az egyetemek nem kérik az emelt
szintû érettségit, kizárólag csak a bölcsész
2-ben. Az iskolából minden kolléga
elvégezte az OKÉV által meghirdetett, az
emelt szintû érettségiztetéshez szükséges
továbbképzést, de ebben az évben közülük
csak kettõ érettségiztet íly módon más
iskolában, a többiek elõször itthon kívánnak tapasztalatot szerezni.
NHE

Gratulálunk!
Aczél Máté, a Batsányi János Általános
Iskola tanulója a pécsi Ciszterci Rend
Nagy Lajos Gimnáziumában megrendezett Tudományos Diákkörök V.
Országos Konferenciáján a Néprajz
szekcióban I. díjat nyert.

SPORT

95 éves Tapolca sportja (III.)

Sportolók köszöntése

Aranyérem Helsinkiben!
A háború idõszakában újra háttérbe
szorult a sport, s változást csak a felszabadulás hozott. A front elvonulása után
nem sokkal újra megindult a sportélet.
Ebben nagy szerepet játszott a szovjet
városparancsnak, aki Márton Gyula (az
egyesület elnöke) segítségével barátságos
mérkõzést szervezett a katonai alakulat és
a helyi focisták között…
1946-ban MÁV TIAC néven újjáalakult a
sportkör. Ekkor szintén a labdarúgás volt a
kedvenc, de egyre jobban hódított, majd
1949-tõl már önállóan tevékenykedett az
atlétikai szakosztály. Dr. Papp Pál sportorvos
- remek sportember és atlétabarát - nagyszerû
eredmények alapjait vetette meg.
Az egyesületi sportmunkát és az iskolai
testnevelést egyaránt nagyban segítette, hogy
az 1-es általános iskolának tornaterme épült.
Ez a téli munkára nyitott lehetõséget. Közben
megkezdõdött a megrongálódott és
elhanyagolt sporttelep felújítása. A lakosság
nagy részt vállalt a helyreállításban! S ennek
eredménye rövidesen a pályákon kamatozott…
A népszerûsödõ atlétika és dr. Papp Pál
fáradhatatlan munkásságának volt köszönhetõ Csermák József felfedezése. A tehetséges fiatal atléta egyre jobb eredményeket
ért el, s ifjúsági válogatottság után 1952-ben
bekerült a Helsinkibe készülõ olimpiai
keretbe. Az olimpián világcsúcsot javítva

(60,34 méter!), az õ kezébõl repült a
legmesszebbre a kalapács.
Megyénknek 1998-ig õ volt az egyetlen
olimpiai bajnoka, aki a Melbourne-i olimpián
is az 5. helyen végzett.

A Városi Mûvelõdési Központban hangulatos ünnepség keretében köszöntötte
Császár László alpolgármester a megjelenteket, akik a 2004-es év legjobb
sportolóit ültek össze ünnepelni.
Az alpolgármester értékelte az elmúlt év
sporteredményeit, és méltatta az elért eredményeket és az azokat teljesítõ sportolók
teljesítményét.
A "Kiváló sportoló" címet gyermek
kategóriában Császár Lászlótól, az ifjúság
és felnõtt kategóriában Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõtõl vehették át a
díjazottak.
A "Tapolca város legjobb sportolója"
kitüntetést Ács János polgármestertõl
vehették át a gyermek - ifjúsági - és felnõtt
kategóriában a legjobbak: Buti Bence,
Domán Fruzsina, a gyermek fiú vívócsapat
tagjai (File Mátyás, Hartmann András,
Hammer Péter, Horváth Tamás); Széplábi

Szárnyalnak a “tapolcai sasok”!
Az óvodás korú '98-ban született gyermekcsapat Szombathelyen egy 9 csapatos tornán, a
2. helyen végzett. A csapat legjobbjának Vers Mátét választották. A döntõben Zalaegerszeg
csapatát 2:1-re legyõzték, a gyõriektõl ugyanilyen arányban vereséget szenvedtek.
Tapolcán a "Suzuki-Pék" - kupán két 4-es csoportban hirdettek végeredményt, és az "A" és
"B" csapat is a 2. helyen végzett. A "B" csapatban a mezõny legjobbjának Bruckner Mátét
választották. Hajrá! Tapolcai "Sasok"!

Sporteredmények
VÍVÁS
Tenkes - Kupa Harkány:
2 ezüst, 1 bronz és további értékes döntõs
helyezéseket értek el a Balaton Isover
Vívóklub párbajtõrözõi Harkányban országos korosztályos versenyen.
Gyermek fiúknál: 2. Báthori Zsigmond;
6. Káhonyi Tibor; 7. Szabó Bence. Leány: 6.
Kosztor Lilla. Újonc fiúknál: 2. File Mátyás.
Serdülõ fiúknál: 3. Hammer Péter; 5. Focht
Máté. Leányoknál: 6. Sáfár Cintia.
Egy héttel késõbb Siklóson a kadett
Magyar Bajnokságon a fiú és leány csapat is
16-16 csapat közül 6. helyezést ért el.
Március 13-14-én Gödöllõn rendezték a
juniorok Magyar Bajnokságát, ahol egyéniben Földi Bálint 7. helyezést ért el, a csapat
(Földi, Keszler, Hirsch) 4. lett.
SAKK
NB-I/B 8. ford.: Decsi KSE - Tapolca

Rockwool VSE 3,5 : 8,5; 9. ford.: Tapolca
Rockwool VSE - Pécs 4,5 : 7,5. A csapat
második a bajnokságban.
NB-II - 8. ford.: Tapolca Varjú Fogadó Sárvár SC 5 : 7; Tapolca Varjú Fogadó Gyõr 5 : 7. A csapat 9. a bajnokságban.
Kiváló eredmények a megyei diákolimpián. Az átadott 12 aranyérembõl 5
Tapolcára került és további 5 ezüst és 7
bronzérmet nyertek a fiatal sakkozók, akik a
Tapolca VSE igazolt versenyzõi. A
gyõztesek: Szabó Dorina, Peszleg Pálma,
Koczka Jázmin, Vizeli Mária, Jáchim
Dorina.
KÉZILABDA
Mindkét tapolcai csapat megkezdte
szerep-lését az NB-II ill. a megyei bajnokság
tavaszi szezonjában. A nõk Körmenden és az
elsõ hazai mérkõzésükön a Gyõr ellen
vereséggel rajtoltak. (34:22 ill. 24:16), a fér-

fiak helyenként jó játékkal 42:30 arányban
nyertek a várpalotaiak ellen.
Az országos Adidas-kupán a Batsányi
iskola 5. osztályos leánycsapata az 5. helyen
végzett. Edzõ: Antal Edit.
A Dunántúli serdülõ bajnokságban a
Tapolca VSE '92 - 93-as korosztályú csapata
3 gyõzelemmel kezdte meg szereplését.
Edzõ: Kordik Csaba.
KOSÁRLABDA
Új szín a város sportéletében! Megyei
bajnoki eredmény Tapolca - Pápa 79 : 53
LABDARÚGÁS
Magyarország - Lengyelország válogatott nõi labdarúgó-mérkõzése 0:3. A két
mérkõzés pihenõ napján az érdeklõdõk
baráti beszélgetésen találkozhattak a válogatott vezetõivel Telek Andrással és Hajdú
Attilával, valamint a csapat néhány játékosával.

Új Tapolcai Újság

Fülöp, Földi Bálint, Fodor Renáta és
Párkányi Attila.
11 edzõ kapta meg munkája elismeréséül
a "Kiváló edzõ" címet. Az Õ segítségük
nélkül nem lehettek volna ilyen eredményesek a fiatal és felnõtt sportolók.
A 2004-es év abszolút gyõztese Fodor
Renáta vívó lett, (a 2004-es felnõtt EB-n a
II. helyezett csapat tagja volt) - aki a Boczkó
Gyula által alapított és felajánlott vándorserleget a tavalyi gyõztestõl, Keszler
Dávidtól vehette át.
Az ünnepség keretében búcsúztatták el és
köszönték meg a város sportéletében
végzett több éves eredményes munkáját
Paréj József sportszervezõnek.
Aerobicosok és általános iskolás táncosok is szórakoztatták a megjelenteket.
Zárásként pedig, a szombathelyi profi táncosok kiváló produkcióját láthatták az
ünnepség résztvevõi.

Tehetségeink
Már az alkata sejteti, hogy õ "nehézatléta" - nevezetesen dzsudós. Szabó András
16 éves gimnazista. Erõs, széles vállú,
sportos testalkatú. Fegyelmezett, tisztelettudó diák. A dzsudó erre is megtanította az elmúlt 4 év során.
Simon Mihály edzõ keze alatt fejlõdik,
formálódik alakja, csiszolódik technikája.
Hetente kétszer edz, nagyon szereti
sportágát és edzõjét. Jelenleg narancs színû
övvel büszkélkedhet.
A jövõjét illetõen határozott elképzelései
vannak: õ maga minél magasabb szintre
szeretne eljutni sportágában, késõbb pedig
edzõként szeretné átadni megszerzett
tudását és tapasztalatait a fiatalabbaknak.
Jól tanul, szorgalmas, fegyelmezett az
iskolában is. Vágya, hogy mozdonyvezetõ
lehessen! Szabadidejében kerékpározik és
focizik. Telefonkártyát (300 db), bélyeget
(40.000 db) és mozdonyos képeslapot
(1000 db) gyûjt.
Hétvégeken és a szünidõben dolgozik,
hogy zsebpénzét gyarapítva megvehesse
magának és szeretteinek ajándékait.
András! Továbbra is légy ilyen céltudatos, szorgalmas és tisztességes, akkor
mind a dzsudóban, mind a magánéletedben
meg fogod találni számításaidat!
Sok sikert kívánunk neked!
A rovatot készítette: K. Lelkes Katalin
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Bajnokok Éjszakája

Jó termés ígérkezik
Az FVM Szõlészeti és Borászati Kutatóintézetében, Badacsonyban március 17-én metszési és technológia bemutatót tartottak.
Dr. Májer János, az intézmény igazgatója - ismertetve a rügyvizsgálat eredményeit - arról szólt, hogy ebben az évben is bõséges szõlõtermés igérkezik, a
tél nem tett jelentõs károkat a szõlõvesszõkben. Dr. Kocsis László, a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezõgazda-

ságtudományi Kar Kertészteti Tanszékének vezetõje a hazai oltványok elõnyeirõl
szólva hangsúlyozta, hogy ezek jól alkalmazkodnak az idõjárási változásokhoz.
A technológiai bemutató során a résztvevõk különbözõ metszésmódokkal, elõmetszõgépekkel ismerkedtek, de képet
kaptak a korszerû támfal építésének módjáról is.
A szakmai napot borbemutató zárta.
NHE

Fotó: N. Horváth

Nagy “Hóhér” József mérlege az est után: 9 profi mérkõzés 9 K.O.
Március 19-én Bajnokok Éjszakája
címmel láthatott profi bokszgálát a
Városi Rendezvénycsarnok közönsége.
A Félix-Promotion által szervezett
sportesemény nem okozott csalódást a
lelátókon ülõ nagyszámú közönségnek. A
nyolc mérkõzés között nemcsak drámai
végjátékkal, de kiütéses gyõzelemmel és
törölközõ-bedobással is találkozott.
Ringbe lépett dr. Csábi Bettina világ-

bajnoknõ és Miló Viktória is. Ez utóbbi
pontozásos gyõzelmet aratott az olasz
Stefana Bianchini ellen.
Kovács "Vipera" Attila nagyszerû küzdelemben szerezte meg az IBF kisvilágbajnoki címét.
Az angol Dean Walkert pedig Nagy
"Hóhér" József kényszerítette térdre.
Edzõje a nyolcadik menetben bedobta a
törölközõt.
NHE

Közel 10.000 rügyboncolást végeztek el a szaktanácsadói központként
is mûködõ kutatóintézetben

Gyógypedagógusok sportnapja

A naprakész iskolai testnevelésért
Naprakész Iskolai Testnevelést! címmel
tart konferenciát Tapolca Város Önkormányzata április 5-én a Városi Mûvelõdési Központban. A tanácskozáson
részt vesz a konferencia fõvédnöke, dr.
Magyar Bálint oktatási miniszter is.
Az egész napos program a megyefutással kezdõdik, majd a környezetvédelem és
a testnevelés kapcsolatáról, valamint az
élménysportokról és a szabadidõs tevé-

kenységi formákról is szó esik. A tánc
szerepe az esztétikai, mûvészeti nevelésben
címmel Tarjányi Sándor, a Kinizsi Táncegyüttes vezetõje tart majd elõadást.
Információ: Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési Iroda,
8300 Tapolca, Hõsök tere 15. Tel./fax:
87/511-163;
E-mail: szaboniki@tapolca.hu;
www.tapolca.hu, www.tapolcaregio.hu

Új utakon a tapolcai mozi
Március 1-jén "felébredt téli álmából"
a Városi Mozi. Három hónap kihagyás
után, megújult nézõtér várta a filmek
szerelmeseit.
A nyitó elõadáson az Állítsátok meg
Terézanyut! címû magyar film megtekintése után közönségtalálkozóra is sor

került.
A késõ estig tartó, családias hangulatú
beszélgetésbõl kiderült, hogy igenis van
igény a hazai filmekre, mert a könyv
sikere után a bemutató óta már több mint
150.000 nézõ volt kíváncsi "Terézanyura".
Dancs István

Fotó: N. Horváth

A Városi Rendezvénycsarnokban szervezett zenés tornának nagy sikere
volt.
A Szász Márton ÁMK meghívásának
eleget téve a megye gyógypedagógusai
találkozón vettek részt Tapolcán.
A házigazdák tartalmas programokról
gondoskodtak. A sportnap vidám hangulatú tapasztalatcserével ért véget.

TVSE Természetjáró Szakosztály április havi túrája

Fotó: Dancs

A nézõk találkozhattak az alkotás producerével, Bodzsár Istvánnal,
valamint Elek Ferenc színésszel, aki Marcit alakította a történetben. A
vendégekkel Kertész Károlyné beszélgetett
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2-án Ajka - Kab-hegy - Nagyvázsony.
9-én Szent György-hegy - Nemesgulács - Káptalantóti. (Nyílt túra.)
16-án Köveskál - Fekete-hegy Balatonhenye. (Nyílt túra)
23-án Tapolca - Sáska - Agártetõ.
(Munkatúra-útfestés.)
30-án Nyirád - Darvastó - Sümeg.
(Munkatúra-útfestés.)
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