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A múlt õrzése a jelen feladata
A Tapolcai Kiképzõ Központ megszûnésének okán született meg az a gondolat, hogy azokat az értékeket, amelyeket a katonai hagyományok õrzése
és ápolása során teremtettek, nem
szabad veszni hagyni.
Így az a Haditechnikai Park, amely
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Marton László köszöntése

eddig a laktanya területén volt látható,
most a Honvéd Sportegyesület sportpályája mellett lévõ zöld területre került. A
katonai emlékhely átadó- és avató ünnepségére november 11-én került sor.
/Írásunk a 3. oldalon Összefogással a
hagyományok ápolásáért címmel/

A születésnapi ajándék címû pályázat résztvevõje az ünnepelt társaságában

Fotó: N. Horváth

A központi emlékmûvön a Tapolcai Kiképzõ Központ bronzból öntött
címere és a volt parancsnokok neve látható

Európa legjobb vívói

- A mûvészi produkció elsõsorban tehetség dolga. Megítélésénél, ha van vonzereje, a kíváncsiskodót csak nehezen
engedi el. Ez a jelzés a legjobb bírálat a
minõség megítélésére - írja mûvészi hitvallásában a nyolcvanadik születésnapját
ünneplõ Kossuth-díjas szobrászmûvész.

Továbbszépül a Köztársaság tér

A Tapolcáról indult Marton Lászlót a
sors arra predesztinálta, hogy szobrász
legyen és semmi más. Mûvein keresztül a
teljességet képes megragadni. Egyetemes
mûvész.
/Riportunk a 7. oldalon Az ihlet az igazi
tehetség egyik ismérve címmel/

Vállalkozóknak a városról
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete november 10-én tartotta a
soros összejövetelét a Szent György
Panzióban.
A tagság - az ülés elsõ napirendi pontjaként - a várost érintõ kérdésekrõl beszélgetett Ács János polgármesterrel,
Császár László alpolgármesterrel, valamint Parapatics Tamás önkormányzati
fõtanácsadóval.
/Írásunk a 3. oldalon Az önkormányzat
számít a helyi vállalkozókra címmel/

37 ország 436, 17-21 éves korú vívója
mérte össze tudását november 1-jétõl
6-áig a Városi Rendezvénycsarnokban.
A junior Európa-bajnokságon kevés
érem jutott a magyaroknak. Míg a Csobó
Dávid, Peterdi András, (Pécsi EAC),
Szényi Péter (MTK), Losonczy Dávid
(Diósgyõri VE) összetételû magyar férfi
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Az új utcai bútorok kihelyezése tavasszal történik meg
Önkormányzati és pályázati pénzbõl
folytatódik a parképítés a Köztársaság téren.
A 14,4 millió forint bekerülési költségû beruházás során a Trianoni Emlék-

Fotó: N. Horváth

A résztvevõket dr. Gémesi György,
a Magyar Vívószövetség elnöke is
köszöntötte
párbajtõrcsapat ezüstérmet szerzett, addig Varga Dóra kardvívó (Csata DSE)
egyéniben állhatott a dobogó harmadik
fokára.
/Írásunk a 9. oldalon Véget ért a
Junior EB címmel./

hely köré egy támfal épül, illetve a
Székelykapuhoz sugárirányban indul két
újabb járda. Ezeket bazalt kiskocka kõvel
rakják ki. A telepítési terv szerint a
területre füvet és díszcserjéket ültetnek.

Sportról - címszavakban
Prof. dr. Nádori László az Edzés, versenyzés címszavakban címû könyvének
bemutatója november 10-én volt a Városi Mûvelõdési Központban.
Az olvasó elé kerülõ lexikon a sporttudomány fejlõdésének mércéje is. A szerzõ
a fogalmakhoz és a fogalmakat jelölõ kifejezésekhez kiegészítõ magyarázatot is
fûz. Az új könyvet dr. Polgár Tibor, a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola
fõigazgató helyettese ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.
A rendezvényen Csík Ferenc megyei sportigazgató - a megye sportkoncepcióját
ismertetve - arról is szólt, hogy kiemelt támogatást fog kapni a diáksport, de
növelni szeretnék a versenysportban résztvevõk számát is.
/Riportunk a 5. oldalon Elméletek és fogalmak címmel./
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Az összejövetelen a 2005. évi teljesítésrõl és a várható beruházásokról is szó esett

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A normatíva-változások súlyos milliókat
fognak elvenni a várostól
Ács János polgármester tájékoztatója a várost érintõ kérdésekrõl

- Polgármester Úr! Hol tart a 2006-os
költségvetés tervezése, milyen változások
várhatók?
- 2006-ban az önkormányzatok - köztük a
tapolcai is - eléggé szoros helyzetbe fognak kerülni. Mi itt meg fogjuk oldani a
problémákat, de szomorú dolog, hogy kormányzati szinten teli szájjal mondják,
hogy mit szeretnének tenni, a valóság
pedig az, hogy azt csak akkor lehet értékelni, ha az leérkezik az önkormányzathoz.
Ez az elmúlt idõszakban is elégtelen volt , ha szabad így mondanom - 2006-ban
dupla elégtelent fog érni. Azok a normatíva-változások, amelyek az önkormányzatokat érinteni fogják, azok súlyos milliókat
fognak elvonni a várostól.
- Az adók mértéke változik-e?
- Tisztelettel jelentem a lakosságnak, hogy
2006-ban semmilyen fajta adómegszorítást
nem tervezünk, sõt, amennyiben a
Képviselõ-testület megszavazza, a külterületeken az építményadót 50 %-kal
csökkenteni szeretnénk. Nem tervezzük a
lakás célú és a nem lakás célú bérlemények
díjának az emelését sem, még az infláció
mértékével sem. A központi költségvetésben nagyon sok a bizonytalan pont. Ekkora
mozgás még soha nem volt az általános
vita elõtt a központi büdzsében. Bárhogy is
mondják, hogy minden változtatás egyfajta támogatás, ez nem igaz. Ez csupán legjobb esetben is - csak szintentartás.
Nevezzük nevén a gyereket! Csökken a
zeneiskola, a sport, az ifjúság támogatása.
Az elõzetes felmérések alapján, csak az
oktatási intézményeknél ez -, ha nem lesz
változtatás - 108 millió forint plusz
összeget fog jelenteni ahhoz, hogy a biztonságos mûködést biztosítani tudjuk.

Teljes csatornázottság
November végére elkészül a csatornaberuházás elsõ két üteme - kertváros,
déli városrész -, megtörténik a gerincvezetékek és a házi bekötések kiépítése. Már csak apróbb munkálatok
vannak hátra.
Az utak teljes aszfaltozása 2006.
április 30-ig tart majd. Hamarosan, még
2005-ben megkezdõdik a szennyvízcsatorna-építés III. üteme, amely a város
eddig nem csatornázott utcáit érinti
(kivéve Diszel).
A III. ütem tényleges befejezési határideje 2007. április 30, a gerincvezetékek
és a házi bekötések 2006. november 30ig valósulnak meg. A III. ütem során 559
bekötésre kerül sor.
2007-re teljes lehet Tapolca csatornázottsága, ha a diszeli városrész szennyvízcsatorna-építéséhez állami támogatást kap az önkormányzat.

Teljesen ismeretlenek számunkra azok a
"kormányzati fantáziák", amelyek a szociális segélyezéseket érintik. Úgy érezzük
most, hogy ez kb. 60 millió forinttal fogja
terhelni az önkormányzatot. Az a kérdés,
hogy ezeket honnan lehet pótolni, átcsoportosítani. Mindezzel a saját bevételeinket kell majd csökkenteni.
- A városban már beszélik, hogy a
kórházra szerkezeti változtatás vár.
Valóban így van?
- A következõ Testületi ülés fogja a kórház
közhasznú társasággá való átalakítását tárgyalni. A döntés elõtt csak az elõterjesztésemrõl tudok nyilatkozni. Az átalakítás célja, hogy - a biztonságosabb
mûködés érdekében - a gazdálkodási
területén kicsit nagyobb szabadságot
kapjon az intézmény. A közhasznú társaság
két szereplõs lesz. Benne nem lesz más,
csak az önkormányzat és a kórház. Bízom
benne, hogy meg fogja oldani a rá váró
feladatokat. Már az Egészségügyi
Bizottság ülésén elmondta a fõigazgató úr,
hogy ebben az évben 66 millió forinttal
több teljesítményt hoztak, mint, amennyit
eddig szoktak. Szeretnék visszakérdezni!
Miért nem történt ez meg 2002-ben, 2003ban és 2004-ben?! Ha csak ennek a fele
megtörtént volna, már nem itt tartanánk! A
kórháznak 186 millió forintos adóssága
van az önkormányzat felé még ma is. Ezt
átütemezni lehet és szabad, de elengedni
nem lenne célszerû.
- Az elmúlt hónapokban nagy volt a csend
a Tavasbarlang körül. Történt valamilyen
változás?
- Már nyilatkoztam az újságban arról, hogy
ha nem kapja vissza a város a Tavasbarlangot, akkor eljöhet annak az ideje is,
hogy Tapolca lakossága felemeli a szavát.
Most itt van az idõ! Abban az indoklásban,
amely nem a város javára ítélt az szerepelt
fõ ellenérvként, hogy majd mi agyonhaj-

szoljuk, látogatókkal túlterheljük a Tavasbarlangot. Le fogjuk kérni a nyári adatokat, mert véleményünk szerint ennyi turista még soha nem látogatta, mint most.
Akkor mirõl is szólt az indoklás?! Segítünk a Nemzeti Parknak, de a követelésünket nem fejeztük be. Nagyon remélem,
hogy tavasszal elindul a tapolcaiak tiltakozása az elõzõ döntés megváltoztatásáért.
- Polgármester Úr! Tizenöt éves az önkormányzatiság. Ön tagja a megyei közgyûlésnek is. Miként ítéli meg a helyi- és a
megyei önkormányzat munkáját?
- Úgy érzem, hogy Tapolcán jól mûködik
az önkormányzat. A legfontosabb dolgokban a képviselõk - a párthoz való hovatartozástól függetlenül - egyetértenek. Bízom
benne, hogy az elkövetkezendõ idõszakban is így lesz. A megyei közgyûlés és a
település kapcsolata viszont egy igen
érdekes dolog, mert egyedül vagyunk a
nagyobb települések között, amely nem
adta át az intézményeit. Közvetlen formában anyagi támogatást eddig sem tudott
adni a közgyûlés, bár most, a mentõállomás felújításához segítséget remélünk
tõle. De fontos dolog, hogy a Régiós - és a
Megyei Területfejlesztési Tanácsnál a közgyûlés elnöke a mi dolgainkat is képviseli.
- Szép gesztus, hogy a mostani önkormányzat ünnepelni hívta az államigazgatás
volt szereplõit az évforduló kapcsán.
- Mindig is azt mondtam, hogy csak
alapokra lehet építeni. Tisztelem és becsülöm azokat, akik akár a tanácsrendszerben, akár az önkormányzatiság kezdeti
éveiben becsülettel és felelõsségteljesen
tették a dolgokat, akik tudták, hogy a
várospolitikának arról kell szólnia, hogy
azok is, akik itt élnek és azok is, akik idelátogatnak jól érezzék magukat Tapolcán.
Ezúton is tisztelettel köszönöm mindanynyiuk munkáját.
N. Horváth Erzsébet

Májusra elkészül
A Városi Kórház területén épülõ központi háziorvosi ügyelet jövõ nyáron már mûködni fog.
Most folynak a födém zsaluzási munkálatai, hamarosan tetõ kerül az épületre. A téli
hónapokban a belsõ munkálatokat végzi el a kivitelezõ.

Fotó: N. Horváth

Az 55 millió forintos költséggel épülõ rendelõ Tapolca és a környék 34 településének összefogásával készül

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

KRÓNIKA

Összefogással a hagyományok ápolásáért
A Honvédelmi Minisztérium, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Tapolcai
Kiképzõ Központ, valamint Tapolca
Város Önkormányzatának összefogásával került a laktanyai emlékpark a honvédségi lakótelep mellé, a Batsányi János
Általános Iskola szomszédságába.
Az ünnepélyes átadón megjelenõ vendégek - katonai vezetõk, polgármesterek,
önkormányzati képviselõk, veterán katonák, valamint a tanuló ifjúság - elõtt dr.
Ravasz István hadtörténész idézte fel a
város és a mindenkori katonaság összefonódó történetét.
Mint mondta, már az ókori római légiók
életében fontos szerepet játszott a település,
de a középkori török ostrommal szemben is
sikeresen vették fel a harcot az itt állomásozó katonák.
1906-ban kezdeményezte elõször a
város, hogy önálló helyõrsége legyen, de az
elsõ világháború kitörése miatt csak jóval
késõbb kerülhetett erre sor. Tapolca társadalmi fejlõdését már a második világégés
idõszaka elõtt is meghatározta az itt élõ
katonaság. A helyõrségben szolgálatot tel-
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- A kiállított fegyverek figyelmeztessék a jövõ generációját: soha ne engedje,
hogy háború legyen - mondta dr Ravasz István
jesítõk a haza védelmében is jeleskedtek:
ott voltak a Don-kanyarban és egyéb hadszíntereken is.

Végezetül a helyõrség elmúlt, közel ötven évet felidézve arra kérte a hadtörténész
a mai fiatalokat, hogy a katonai emlék-

Az önkormányzat számít a helyi vállalkozókra
A vállalkozók legutóbbi összejövetelén
Ács János polgármester a 2005-ös teljesítésekrõl is tájékoztatta a jelenlévõket.
A legfontosabb beruházásokat ismertetve
szólt a csatornaépítésrõl, a Bárdos-iskola
tetõterének kialakításáról, a Városi Moziban történt fejlesztésekrõl, a tûzoltóautó
beszerzésérõl, valamint az újonnan létesített körforgalomról is.
- Örvendetes, hogy ezek úgy valósulhattak meg, hogy a városnak nem kellett
likvidhitelt felvennie, kifizette a köztisztviselõk 13. havi bérét és a pedagógusok
4,5%-os béremelését is megoldotta. Részben elégedettek lehetünk a 81%-os adóbevétellel - mondta. - Némi gondot a ipar-

ûzési adó beszedése jelentett csak.
A 2006-os költségvetés alakulásáról
szólva hozzátette, hogy jövõre közel 6 milliárd forint lesz ennek a mértéke.
Csizmadia József, az Iparoskör elnöke a
városi beruházások kivitelezõinek kiválasztásáról kérdezett, hogy lehet az, hogy olyan,
nem helyi vállalkozó végez itt munkálatokat, aki több helyi cégnek is tartozik.
- A kivitelezõ kiválasztása minden esetben a szigorú szabályok szerint mûködõ
közbeszerzési eljárás keretében valósul
meg. A legjobb ajánlatottevõ végezheti csak
el a munkálatokat - válaszolta a polgármester. - Azt pedig, hogy az illetõ tartozik-e valakinek, nem kutatja és nem is

kutathatja az önkormányzat, amely számít a
helyi vállalkozókra is - szögezte le. - De ha
sem a kapacitásuk, sem a gépparkjuk nem
teszi egyenként alkalmassá õket az ajánlattevésre, miért nem fognak össze többen? kérdezte.
Kiss Károly vállalkozó arra hozott példát, hogy a nagy kivitelezõ cégek helyieket
is foglalkoztatnak alvállalkozóként.
A tanácskozáson szó esett a laktanyáról
és a Tavasbarlangról, valamint a kommunális adóról és a szemétszállítási díjról is.
Ács János elmondta, hogy javasolni fogja a
Testületnek a 70 év felettiek díjfizetés-mentességének bevezetését.
NHE

parkon keresztül is ápolják a város katonai
hagyományait, õrizzék a helyõrség emlékét.
Az ünnepi beszédeket követõen a hadtörténeti parkban felállított emlékmûvek
szentelésére és megáldására került sor.
Az emlékpark létrehozásának anyagi
költségeit, a közel egy millió forintot Tapolca Város Önkormányzata, a Tapolcai
Kiképzõ Központ, a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület, a Tapolcai Honvéd
Nyugállományúak Klubja, a KLÍMA VILL
RT, a CS és L Kft, a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetsége - ki-ki erejéhez
mérten - vállalta fel.
- Nagyon aktuális volt ennek az emlékparknak a létrehozása - mondta Benedek
László nyugalmazott katonatiszt - Jó érzés
látni, hogy megbecsülik a múlt emlékeit.
Bodnár László is örömének adott hangot. 40 évet töltöttem el itt. Nagyon jó, hogy az
iskola mellé helyezték el ezt a szép emlékparkot. Így, akár naponta is láthatjuk. Büszke vagyok rá - teszi hozzá Németh
Károly - hiszen itt töltöttem az egész katonaéletemet: 1962-tõl 1991-ig. A park erre is
emlékeztetni fog. N. Horváth Erzsébet

A negyvenkilencedik
November 11-én nyílt meg a vásárlók
elõtt Tapolcán a Tesco - kereskedelmi
lánc negyvenkilencedik áruháza.
Az országban tizenegy éve mûködõ
kereskedelmi lánc tapolcai egységében a
Tescoban már megszokott választék
fogadja a vásárlókat, illetve kisebb
boltok - ékszerbolt, virágüzlet, pénzváltó,
herbária - teszi teljessé a választékot. Az
áruház mellett új benzinkút is épült.
Az ünnepélyes megnyitón a nemzeti
színû szalagot Richard Croome, Boda
János, Ács János és Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ vágta át.

Felkészülés a télre
November 14-én tartotta soros, kibõvített
ülését a tapolcai székhelyû Helyi Védelmi
Bizottság.
A centrális alárendeltségben mûködõ
közigazgatási szervnek egyetlen napirendi
pontja volt, a rendkívüli téli idõjárási viszonyokra való felkészülés helyi védelmi
feladatai. A tanácskozásra meghívást kaptak
a honvédelmi körzet polgármesterei, illetve
mindazon segítségnyújtók, akik közremûködésére a rendkívüli viszonyok között
szükség lehet.
Az ülést Ács János polgármester nyitotta
meg, Õ a Helyi Védelmi Bizottság elnöki
teendõit is ellátja. A napirendi pont tárgyalása kapcsán Horváth András, a Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tapolcai Polgárivédelmi Irodájának vezetõje
tájékoztatást adott a felkészülés jelenlegi
helyzetérõl, illetve a hátralevõ feladatokról.
Tájékoztatójából kiderült, hogy a körülmények nem lettek kedvezõbbek, gondot
okozhat, hogy e területen már nem
számíthatnak a helyi honvédség segítségére
annak megszûnése miatt. Katonai erõ a mentéshez ugyan rendelkezésre áll, azonban a
jelentõs távolság csak korlátozott alkalmazást tesz lehetõvé. Hangsúlyozta, hogy a
kritikus idõszakban a települések nagyfokú

önállóságára lesz szükség, mert a rendelkezésre álló lehetõségek végesek.
Elmondta, hogy elkészült a HVB operatív
terve, amely alapján veszélyhelyzetben feláll
az Operatív Bizottság, illetve a tapolcai polgármesteri hivatalban az állandó ügyelet.
Részletezte az Operatív Bizottság feladatait: az utakon rekedtek mentésének megszervezésétõl kezdve, a szükség-elhelyezésükön, szükség-ellátásukon egészen a rendkívüli intézkedések tervezéséig.
Ismét elhangzott, hogy a védekezést a
legalsóbb helyi szinten kell megkezdeni, és
ha az erõk, lehetõségek elfogytak, akkor
lehet kérni a további segítséget. Ennek helyi
szintû szervezõi és felelõsei a polgármesterek, illetve a honvédelmi körzetben
a Helyi Védelmi Bizottság, megyei szinten a
Megyei Védelmi Bizottság, illetve legvégül
a kormány.
A tájékoztatón elhangzott, hogy a HVB
ügyelete (aktivizálás után) a 87/321-121 számon lesz elérhetõ. Az ügyeletesek kapcsolatban állnak többek között a szomszédos honvédelmi körzetekkel, a Veszprémben lévõ
Veszélyhelyzeti Központtal (88/580-821),
valamint veszélyhelyzet felszámolásában
érintett szervezetekkel.
Horváth András felhívta a figyelmet, hogy

a rendkívüli viszonyok várhatóan csak rövid
ideig fognak tartani, ennek ellenére azt mindenki vegye komolyan. Épp ezért a kritikus
idõszakban csak az induljon útnak, akinek
feltétlenül muszáj. Ha lehet, akkor inkább
utazzon tömegközlekedési eszközzel. Ha
mégis önállóan akar útra indulni, hasznos, ha
elõre tájékozódik az út állapotáról. Fel-

tétlenül vigyen magával önmentõ anyagokat
és eszközöket, meleg ruhát, ételt-italt, ha
szükséges, a gyógyszereit. Hasznos a téli
gumi, szükség lehet a hóláncra is. A tank, ha
lehet, legyen tele.
A tanácskozás végén az érintett szervek
adtak tájékoztatást felkészülésük helyi
állapotáról.

Fotó: N. Horváth

A kutya idén sem ette meg a telet
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A valóság, az élet mûvésze
- Csodálatos, hogy a városnak a Jóisten
kegyelmébõl olyan mûvésze van, mint
Marton László - mondta születésnapi
köszöntõjében Ács János polgármester.

mûvészete egyedi és megismételhetetlen.
Dr. Sáry Gyula - méltatva a 80 éves szobrászmûvészt - arról szólt, hogy egy generáció
szülöttei. - Egy iskola és egy diákvonat ülé-

Tóth József és Ács János a Kossuth-díjas mûvésszel
- Az örökifjú mûvész már eddig is nagyszerû alkotásokkal bizonyította kivételes
tehetségét szerte a világban. Mindannyiunk
nevében kérem, hogy újabb és újabb
mûvekkel gyönyörködtessen meg bennünket.
Mert a szobrai, az akvarelljei önmagukért
beszélnek, arról szólnak, hogy Marton László

seit koptattuk. Azonban Õ már gyerekként
biztos irányt vett a szobrászat felé.
Emlékezem, szájtátva néztem szülõi házukban az elsõ zsengéit,a Dinnyeevõ gyerekeket.
Majd a város is elismerte, mert megbízták a
kormányzó mellszobrával. Pátzai Pálnál tanult, aki világhírû mûvészek generációját

HÍREK RÖVIDEN

nevelte ki. Tehetsége, célkitûzése és irányítója meghatározta alkotói magatartását. Ez
pedig a klasszikus realizmus értékeinek
ápolása. Amikor számbavesszük azokat a
nagy alkotókat, akik nyomot hagytak mûvészetén, látnunk kell, a mércéje igen magasra volt állítva. Ezek a hatások azonban
szervesen beépültek a konkrét mûvekbe.
Összegzõ mûvészként, e hatásokat elhagyva
alakította egyéni stílusát. Amikor az
elhagyásról beszélek, nem arról szólok, hogy
lehagyta õket. Egy-egy korszak nagy
mûvésze akkor nagy, ha képes a társadalmának eszméit korának megfelelõ technikai
színvonalon megjeleníteni. Ezért a rá ható
elõdök, fõleg Michelangelo, Maillol, Rodin
és festõ Cézanne lelkében benne munkálnak,
de az eredmény Marton László.
- A mosoly ábrázolására csak a kivételes
adottságú mûvészek képesek - mondta a méltató. - Ezt tette Leonardo a Mona Lisa címû
festményén és ezt a "szép lélek bensõséges
melegségét" alkotta meg a Melanie címû
arcképén Marton László is.
A Születésnapi ajándék címû pályázat
eredményhirdetése után Kolop József átadta
a mûvésznek azt a szobrot, amelyet erre az
alkalomra készített.
Az ünnep fényét emelte Tihanyiné Orosz
Sarolta gitár-, valamint Kendeh Gusztáv
fuvolajátéka. Méltán arattak nagy sikert
Németh István Péter Marton-szobrok ihlette
versei Hatvani Mátyás tolmácsolásában.NHE

A hadtudományért
Sebõk János nyugállományú vezérõrnagy A hadtudományért Pro Militum
Artibus kitüntetésben részesült.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Profeszori Tanácsának ajánlása alapján kapott díjat a katonai és tudományos
munkássága elismeréseként vehette át a
tábornok.
A díj átadására a magyar tudomány
napja alkalmából került sor Budapesten.

Márton-napi ceremóniák
A Városi Mûvelõdési Központ adott
otthont a Márton-napi lúdvacsorának és
a Vinum Vulcanum Borlovagrend avatási ceremóniájának is.
A vendégeket Tóth János Zoltán, a
borlovagrend nagymestere köszöntötte, a
ceremóniamester Kulka Gábor volt.
Mezõssy Zoltán ígyencmester és csapata
ezen az estén is kitett magáért.
Ebben az évben a borlovagrend új tagja
lett: Ambronics György, Bock Attila
(Márió), Szántó Zsolt, Újvári Géza és
Zelenka Pál.
A régi mondás szerint, aki Mártonnapján nem eszik libahúst, egész évben
éhes marad. Nos, a közel kétszáz vendégnek ettõl már nem kell tartania.
NHE

Negyedszázad a népzene szolgálatában
A Városi Mûvelõdési Központ színháztermében ünnepelte telt ház elõtt 25
éves jubileumát november 19-én a Nyirettyû népzenei együttes.
A megjelenteket Vecsey Ervin, a formáció
klarinétosa köszöntötte, majd röviden szólt
megalakulásuk körülményeirõl. - Együttesünk 25 évvel ezelõtt a Badacsony
Táncegyüttes kísérõ zenekaraként alakult
meg, az akkori vezetõ, Németh László
felkérésére - mondta.
A Nyirettyû népzenei együttes színvonalas és tartalmas örömzenélését nagyszerûen egészítette ki az a három formáció,
amelyekkel szinte már a kezdetek óta
együtt dolgozik. A Batsányi Táncegyüttes
Kalocsai-táncokkal, a Taliándörögdi Népdalkör lakodalmas összeállítással, a sümegi Fehérkövek Táncegyüttes pedig Szatmári-táncokkal örvendeztette meg a nagy-

Fotó: Dancs

A közönség szûnni nem akaró vastapssal köszönte meg a felejthetetlen
élményt

érdemût.
A zenekart városunk alpolgármestere,
Horváthné Szalay Gyöngyi is köszöntötte,
majd hangsúlyozta, hogy könnyet csalt a
szemébe az a megkülönböztetett szeretet,
amely az együttest övezi. Ács János polgármesterrel és két képviselõtársával
együtt 100 ezer forintos támogatást ajánlottak föl a zenekarnak.
Bozsóki Lajos, a Veszprém Megyei
Közgyûlés titkára is méltatta a formáció
eddigi munkásságát, ezután a magyar
nemzeti kultúra megismertetéséért és
ápolásáért, valamint az együttes 25 éves
jubileuma alkalmából PRO COMITATUdíjat adott át Farkas László prímás,
zenekarvezetõnek, Szabó Gábor brácsásnak, Mozsdényi György nagybõgõsnek,
Mózner Miklós furulyásnak és Vecsey
Ervin klarinétosnak.
Dancs István

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése
Ön szerint okoztak-e fennakadást a
csatornázási munkálatok?
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Hegyi Gyuláné

Tóth Miklós

Pészné Horváth Ildikó

- Mivel mindannyiunk érdeke a
város megfelelõ csatornahálózatának kiépítése, ennyi kellemetlenséget illik kibírnia a
lakosságnak. A munkálatok jó
ütemben haladtak, és a nehezén
szerencsére már túl vagyunk.

- Sajnos, nekem személy szerint
okoztak. A csatornázási munkákból
kifolyólag, valamint a hirtelen felhõszakadás miatt 60 cm-es víz állt a
pincémben. Tudomásom szerint a
Munkácsy utcában többen is hasonlóan jártak. Gondok voltak a
közlekedésben is, de ez velejárója a
munkálatoknak.

- Természetesen a közlekedésben
voltak problémák, azonban ilyen
esetekben rugalmasnak kell lennünk, mert a település és egyben a
saját érdekünk is. Személy szerint
elégedett vagyok, a dolgozók elõzékenyek voltak, jól végezték a
munkájukat.

Új Tapolcai Újság

(DI)

KRÓNIKA

Elméletek és fogalmak
A meghívóm dr. Nádori László Tanár Úr
Edzés, versenyzés címszavakban címû
könyvének bemutatójára szólt. Örömmel
mentem, hiszen a TF-en az Õ könyveibõl
tanultam , nem mellesleg Õ volt a kedvenc tanárom is, akinek minden
elõadását nagy érdeklõdéssel hallgattam.
Az ünnepség után kértem a Tanár Urat
egy rövid beszélgetésre.
- Hányadik könyve ez a ma bemutatott?
- A 18. a jegyzetek, a könyvek a segédanyagok és tankönyvek sorában. A kétkötetes Sportlexikont is én írtam. Arra is
büszke vagyok, hogy az Edzéselmélet
tankönyvem hét kiadást élt meg, és számos
idegen nyelvre lefordították.
- Milyen céllal írta a mostani könyvet?
- Az elméletek akkor összefüggõk, ha
összefüggõek a fogalomrendszerei. Az volt
a célom, hogy az edzéselmélet alapfogalmai mindenki számára érthetõek legyenek,
vagyis az egységes értelmezésükhöz kívántam hozzájárulni. Elsõsorban az egyetemi- és fõiskolai hallgatóknak és az
edzõknek akarok segíteni. Ha az ember
tisztában van a fogalmakkal, akkor az
elmélettel könnyebben megbirkózik. Bármilyen gyakorlattal és elmélettel foglalkozó tudósnak tudni kell a fogalmakat,
mert zavaros fogalmakkal nem lehet alkotni, érdemi munkát végezni, tanítani.
- Engedjen meg egy személyes kérdést is!
Hogyan érzi magát városunkban?

Fotó: N. Horváth

A mester és a tanítványa
- 2002 tavaszán költöztünk Tapolcára. Egy
kellemes utcában élünk, ahol mostanra már
remekül érezzük magunkat. Jó szomszédaink vannak, akiknek meghívásait szívesen fogadjuk el (idõnkét még a harmonikám is elõkerül egy-egy névnapon). Gyermekeink és unokáink is örömmel jönnek.
Azt mondják, jó döntést hoztunk. Titokban

kicsit irigykednek ránk, hogy ilyen szép és
nyugodt környezetben élünk.
- Hogyan telnek a napjai?
- Tapolca szívesen fogadott. Külsõ tagja
vagyok az Önkormányzat Oktatási és
Sportbizottságának, melynek munkáját pozitívan értékelem. Örömmel tapasztalom,
hogy az üléseken a tapolcai érdekek kerülnek elõtérbe. A Batsányi János Általános
Iskolában olimpiatörténeti elõadásokat tartok, ezek végeztével háziversenyt rendezünk a tanulók között. Jól esik, hogy
ötleteimet, javaslataimat szívesen fogadják,
hogy az önkormányzat a maga lehetõségeihez mérten támogatja azokat. Remek
dolognak tartom, hogy megépült a rendezvénycsarnok, amely tartalmas programjaival színfoltja a városnak. Nemrég nyújtottam be egy tervezetet. Benne arról írtam,
hogy nagyon hiányzik a városból egy fedett
uszoda, de a kerékpárúthálózat kialakítására és a Tapolcát övezõ erdõk tisztaságára és az erdei utak kiépítésére is
kitértem benne. Napjaim elröpülnek, nincs
idõm unatkozni. Amikor csak tehetjük,
Hévízen úszunk a feleségemmel. Három
egyetemen tartok elõadásokat és vizsgáztatok. Szívesen megyek mindenhová, ha
elõadás megtartására kérnek. Úgy látom, a
város szívesen fogadja az idegeneket.
Bízom benne, hogy idõvel én is teljes jogú
"tapolcai polgár" lehetek.
K. Lelkes Katalin

A biztonságérzet az egészség alapfeltétele
A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért
(TESZ) Alapítvány november 22-én szakmai napot tartott a Városi Rendezvénycsarnokba.
A gyerekek egészséges étrendjérõl szóló
elõadást követõen dr. Mesterházy Attila
államtitkár és Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ szakmapolitikai háttérbeszélgetésre hívta a résztvevõket.
- Az ember fejében az egészség, mint érték
az elsõ három helyen szerepel, ezzel szemben a sport, a mozgás nincs bent az elsõ
tizenötben egy felmérés szerint - mondta az
államtitkár. - Nagyon fontos a család, az
iskola és a civil szervezetek szerepe abban,
hogy a gyerekek egészségesen fejlõdjenek.
Sajnos, az országban 400 iskolának nincsen
tornaterme, holott a mindennapi testnevelés
lehetõsége már adott lehetne. A kábítószer,
az alkohol és a dohányzás káros hatásáról

szólva arról beszélt, hogy míg az elsõ
esetében az európai átlagot éri el a magyar
ifjúság, addig a másik kettõ fogyasztása
rohamosan növekszik. Az állam tornatermek
és tanuszodák építésével igyekszik majd
segíteni a fiatalok egészséges életmódra nevelését.
- A biztonságérzet az egészség alapfeltétele - szögezte le Lasztovicza Jenõ. - A
megfelelni akarás és a stressz okozta problémák már a gyerekeknél is kimutathatók.
Olyan országot kell építeni, ahol a biztonságérzet nõ. Nagyon fontos az állam szerepe
az egészséges ifjúság nevelésében. Ennek
ellenére az utóbbi években éppen azokról a
területekrõl történt meg a pénzelvonás (testnevelés, mûvészetoktatás), amelyek fontosak
ahhoz, hogy egészséges lelkületû és érzelmû
gyerekek nevelõdjenek. Sokat tehetnek a
civil szervezetek is azért, hogy ez így történ-

jék, de a kevés állami támogatás miatt egyre
inkább szûkül a mozgásterük. - Sok olyan
rendezvénycsarnok kellene az országban
mint amilyent Orbán Viktor miniszterelnök
úr és Mesterházy Attila államtitkár 2003-ban
Tapolcán avatott - tette hozzá a képviselõ.
Dr. Nádori László a városban elért eredményekrõl szólt. - A Naprakész iskolai testnevelés címû konferencia résztvevõi a helyi
oktatás korszerûsítésérõl kaphattak teljes
körû képet a szakemberektõl.
Horváthné Szalay Gyöngyi alpolgármester
az államtitkártól arról érdeklõdött, hogy a
2006-ra meghirdetett, a Batsányi János
Általános Iskolára és a gimnáziumra épülõ új
sportiskolai oktatás beindítása miért nem tud
megvalósulni, holott az iskolaválasztás
idõszaka hamarosan elkezdõdik. Mesterházy
Attila a válaszában ígérte, hogy utána néz
ennek.
N. Horváth Erzsébet

Házasságot
kötöttek:

Gratulálunk!
Tamás László, a tapolcai rendõrkapitányság törzszászlósa Az év D.A.D.A
rendõre elismerésben részesült.
Az ifjúságnevelés, a felvilágosítás
érdekében indított D.A.D.A-program (Do-

RENDÕRSÉGI HÍREK
- A Városi Sporttelepen kialakított üzemképtelen jármûvek õrzésére szolgáló bekerített területen több gépjármûvet megrongáltak.
- A Fõ téren az egyik üzletbõl alkalmi lopás
módszerével eltulajdonítottak 30 doboz
SOPHIANE és 9 doboz PALL MALL cigarettát.
- Egy másik üzletbõl eltulajdonítottak 1
üveg pálinkát, 1 karton MARLBORO
LIGHT és 1 karton MARLBORO cigarettát.

hányzás, Alkohol, Drog, AIDS) keretében
számtalan elõadást tartó rendõrtiszt az
ORFK Teve utcai székházában vette át a
kitüntetést Ferenczy László belügyi államtitkártól.
NHE

Horváth Csaba és Kiss Anita
Dorfinger Péter és Mjadok Diána
Lutter Tamás és Vadász Edina
Gratulálunk!

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Bartha Róbert és Kõmüves Katalin Terézia
Bogdán Lajos és Frigyik Renáta
Czibók Zoltán és Németh Magdolna
Dér István és Katona Beatrix
Frigyik László és Blaha Lujza Filoména
Hegedüs Dániel Levente és Geier Krisztina
Kolompár Péter és Üveges Eszter Orsolya
Turcsi Balázs és Muzsi Andrea

gyermeke: Csenge
gyermeke: Renáta Barbara
gyermeke: Anna
gyermeke: Bianka
gyermeke: Fanni Bianka
gyermeke: Zétény
gyermeke: Martin Ádám
gyermeke: Kata Titanilla
Gratulálunk!
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Dr. Halász István
(Szolnok, 1930. július 14. - Tapolca,
2005. november 19.)
Nagyon mélyrõl indulva élt teljes
emberi életét. Ifjúkorában az alföldi gazdasági cselédek sorsa jutott neki, majd
Budapesten lett építõipari segédmunkás.
Az 1950-es évek elején, sorkatonai szolgálata idején, Veszprémben, Zalaegerszegen, Keszthelyen nyílt ki elõtte a
világ. Ekkor fejezte be kényszerûen félbehagyott iskoláit, és egészítette ki
ismereteit. A mindenre figyelõ, jó eszû,
önfejlesztõ habitusú fiatalember válaszút
elé került. Úgy vélte, hogy a közigazgatásban tud legtöbbet tenni az
emberekért.
Az élet õt igazolta. A hatalom nem
bódította el, inkább a szolgálat lényegére
érzett rá. 1960-62-ben kitûnõ eredménynyel elvégezte a tanácsakadémiát, majd
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
folytatta tanulmányait, ahol 1965-ben
"cum laude", azaz dicsérettel szerzett jogi
doktorátust. Ezt 1968-ban jogtanácsosi
végzetséggel is kiegészítette.
Pályafutására 1966-1990 között Tapolca város vb. titkáraként tette fel a
koronát. A várossá alakulás utáni mozgalmas években, évtizedekben mindenhol
ott volt, ahol a gondok megoldásában
bölcsességre, igaz emberségre, szakszerû
segítségre volt szükség. Nálánál pontosabb, fegyelmezettebb tisztségviselõt
elképzelni sem lehetett. Törvénytisztelete kifogástalan volt. Mégis értett hozzá,
hogy az asztalára került hivatali problémák, okosan, gyorsan megoldandó és
megoldható ügyekké váljanak. A hivatali
ügyintézés folyamatában, az akták mögött meglátta a gyakran esendõ, de
mindig segítségre szoruló embereket. Ez
az emelkedett emberség, segíteni akarás,
volt az a motívum, amely munkáját, de
egész életét is jellemezte. Ezért az egész
város tisztelte, szerette.
A rendszerváltozás idején, noha erre
senki és semmi sem késztette, visszavonult. "Jöjjenek a fiatalok" - mondta. De
mivel életeleme a közszolgálat volt,
1990-1999 között szakértelmét a Megyei
Közigazgatási Hivatalban szakfõtanácsosaként hasznosította. Itt is fontos
történések részese volt. A Veszprém
Megyei Vagyonátadó Bizottság vezetõjeként, az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagjaként és más területeken
dolgozott eredményesen. Munkásságát
több megyei, és országos kitüntetéssel
ismerték el. Töretlen életmûvéért 1997ben vette át a "Magyar Köztársasági
Érdemkereszt" kitüntetést, és ez évben
kapta meg a "Tapolca Városért" kitüntetést is.
Döbbenten vettük tudomásul, hogy ez
az igaz ember, türelemmel viselt súlyos
betegsége miatt 75 évesen eltávozott
közülünk. Fájdalmas ûrt hagyott maga
után. Tapolcáért, értünk végzett hosszú
munkásságát nem hagyhatjuk feledésbe
merülni!
Kertész Károly
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A negyven éves iskola

Akiknek a segítés a hivatásuk
November 12-a Szociális Munka Napja.
Azoknak a szociális ellátásban dolgozó

Fotó: Dancs

Sajnos, rászoruló emberek ezután is
lesznek - mondta Horváthné Szalay
Gyöngyi

szakembereknek a munkájáról emlékezünk országszerte, akiknek mindennapjait a rászoruló, elesett emberek megsegítése tölti ki.
Tapolcán, a Megbecsülés Idõsek Otthonában került megrendezésre az idei ünnepség november 18-án.
A programot a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola tanulóinak (Hegyi Gréta,
Bali Mónika, Táncsics Dóra, Szalay
Barbara)) megható és tartalmas zenés- irodalmi mûsora nyitotta, majd a következõ
percekben Horváthné Szalay Gyöngyi
alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. - Továbbra is azt kérem, hogy a
hétköznapokban is azzal a jókedvvel, segítõ
szándékkal és odaadással végezzék
munkájukat, mint idáig. A település önkormányzata és a magam nevében ehhez
kívánok mindnyájuknak jó erõt, egészséget
és kitartást - mondta.
Dr. Varga István, a Szociális és
Egészségügyi Alapellátás Intézet igazgatója minden dolgozónak egy szál rózsát nyújtott át, megköszönve egész éves munkáját.
Dancs István

A szeretet erejével
Dr. G. dr. Takáts Gizella, a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola nyugdíjas pedagógusa.
Most újra felvállalta, hogy a kárpátaljai
testvéreknek személyesen viszi Budapestig-hátizsákban és táskákban - a "meglepetést". A nemes lélek egy nemes cél
érdekében kelt útra.
Két esztendõvel ezelõtt a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat 20 tonnás kamionja vitte azt
a 105 nagy dobozból és 12 zsákból álló
adományt, amelyet a gyerekek és hívek
ajándékozásából gyûjtött. Ez adott egy újabb

biztatást számára, hogy ne hagyja abba
önkéntes küldetését.
Már november 18-án reggel találkozott a
Szent Adalbert Plébánián Átányi Lászlóval,
akinek régóta szívügye a határon túli magyarok sorsa, szinte havonta visz nekik
adományokat. Ezúttal azonban nem õ, hanem
egy követ vitte az összegyûjtött ajándékokat.
Alig érkezett haza Gizi néni, máris közölte:
decemberben ismét útra kel, addig azonban
szeretettel várja minden jólelkû polgár
adományát.
Dancs István

A Batsányi János Gimnázium és
Szakképzõ Iskolát támogató Biztatás
Alapítvány Kuratóriuma köszöni mindazoknak a segítséget, akik az SZJA 1 %át az Alapítvány részére felajánlották.
A számlánkra 222.721 Ft érkezett, amelyet az iskolában folyó oktatás, tehetséggondozás céljaira és tanulmányi ösztöndíjakra fordítottunk.
Kérjük, hogy a jövõben is támogassák
tevékenységünket.
Adószámunk: 18919343-1-19

A Tapolcai Nyugdíjas Érdekvédelmi
Egyesület közleményei:
1. Az ingyenes jogsegélyszolgálat
továbbra is mûködik. Minden szerdán de.
9-12 óráig várja problémáival nyugdíjas
társait Siposné dr. Kiss Gizella és dr.
Kaszás Sándor ügyvéd. Helye: Tapolca,
Kossuth u. 2.
2. December 16-án 13 órakor tartjuk
karácsonyi ünnepségünket a Városi
Mûvelõdési Központban (Kisfaludy u. 1.).
Szeretettel várjuk tagjainkat. Vezetõség

A Városi Mûvelõdési Központ decemberi programjai
01. (csütörtök) 13 óra: az AIDS
Világnapja alkalmából vetélkedõ középiskolásoknak
05. (hétfõ) 10, és 11 óra: Ifjúsági
Filharmónia hangverseny
12. (hétfõ) 17 óra: A Fõváros Önkormányzat Darvastói Intézete és a tapolcai
Kazinczy Ferenc Általános Iskola közös kulturális mûsora.
15. (csütörtök) 14 óra: a Tapolcai
Kiképzõ Központ állományának ünnepélyes
búcsúztatása a Városi Rendezvénycsarnokban. Tapolca város nevében búcsúzik: Ács

János polgármester, Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ
16. (péntek) 16 óra: a Magyar Speciális
Olimpiai Szövetség és a Szász Márton
Á.M.K. regionális teremfoci tornájának
megnyitó ünnepsége
20. (kedd) 17 óra: a Járdányi Pál
Zeneiskola növendékeinek karácsonyi hangversenye
22. (csütörtök): 9-12: Karácsonyi játszóház gyerekeknek
22. (csütörtök): Mindenki karácsonya,
városi ünnepség a Hõsök terén

Levelesládánkból
Tisztelt Szerkesztõség!
Köszönettel kérjük, hogy az alábbi
közleményt az újságban jelentessék meg.
- A Napló november 15. (keddi) számában
megjelent Honnan lehet jól irányítani? címû
írásban dr. Mesterházy Attila visszautasítja - a
szerinte - Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõtõl származó kijelentést, hogy
Budapestrõl nem lehet hatékonyan irányítani
a választókörzet munkáját. Arra hivatkozott,
hogy ezt Õ az Új Tapolcai Újság októberi
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számában olvasta.
Az általa tévesen idézett írásban nem a
képviselõ, hanem a térség FIDESZ-csoportjainak a véleménye jelent meg.
Csak megismételni tudjuk: Lasztovicza
Jenõ képviselõ itt él velünk. Jól ismeri a
térség megoldandó feladatait, az itt élõk
gondjait. Ezt igazolta az eddig végzett
munkája is. Budapesten képvisel bennünket,
és nem onnan irányít.
Ezért ismételten Õt jelöljük.
A 4. sz. választókörzet FIDESZ-csoportjai

Most ünnepelte a Dobó-lakótelepi
iskola az alapításának 40 éves évfordulóját, melyen sajnos nem tudtam ott
lenni, de eszembe jutott egy ezzel kapcsolatos emlékem.
1962-ig az ott lakó gyerekek a benti
iskolákba jártak; a fiú-, illetve, a leány
általános iskolába. Ekkor koedukálták és
körzetesítették az iskolákat. Ezután1962-tõl
már az 1. számú Általános Iskolához tartoztak a Dobó-lakótelepi gyerekek. Ugyanekkor Iettem az 1957-ben a nyolc tantermesnek épült iskola igazgatója, de rnár
akkor is több mint húsz tanulócsoportunk
volt. Igen nagy gond voit a nagy létszámú
osztályok elhelyezése. Akkorra már annyi
lakás épült, s annyi
család élt a
lakótelepen, hogy a fennálló épitési törvény
szerint iskolát is kellett volna építeni.
Egy végrehajtó bizottsági ülésen elmondtam problémáinkat, és javasoltam,
hogy kérjük a Honvédelmi Minisztériumot
egy iskola építésére. Javaslatomat nem
fogadták el. Ekkor elhatároztam, hogy ala-

posan megindokolva én kérem.
El is küldtem a levelet, s hamarosan jött
válasz, mely szerint kérésemet indokoltnak
tartják, ezért intézkedésre átadták a
Mûvelõdésügyi Minisztériumnak.
Onnan nem kaptam választ, de egy alkalommal, amikor a Megyei Müvelödési
Osztályhoz rnentem valamilyen ügyben, a
gazdasági ügyekkel foglalkozó Németh
Géza mondta, hogy megkapta a levelemet.
Miíyen levelemet? Én nem írtam ide semmiféle leveíet. Akkor mondta, hogy a
Mûvelõdésügyi Minisztérium küldte le az
én feíterjesztésemet a megyének, mint
ilíetékesnek további intézkedésre. Mire azt
mondtam: - Tudod mit Géza bátyám? Zárjuk le a kört, küld le nekem további intézkedésre!
Nekem nem küldte le, de valószínû a
Járási Tanácshoz igen, hiszen akkor még
Tapolca oktatási ügyeit a járásnál intézték.
Ennek eredménye lett, hogy szükségtantermekben megindult az alsósok tanítása a
Dobó-lakótelepen.
Tóth József

Véradás: nemes gesztus vagy kötelesség?
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete
és a HIT Gyülekezetének tapolcai egyháza közös szervezésben tartottak
véradó napot november 5-én a Halápi úti
gyülekezeti házban.
Puskás Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt
tapolcai szervezetének titkára a véradás
szervezõjeként elmondta, hogy ezek a
programok úgynevezett véradóterv alapján

valósulnak meg.
A jelentkezõk egy kötelezõ adatlap kitöltése után vércsoport vizsgálaton és vérnyomásmérésen estek át. Ezután következhetett a véradás, amelyen tizennyolcan
vettek részt.
A Vérellátó Állomás munkatársai vitamincsomaggal hálálták meg az önkéntesek
nemes gesztusát.
DI

A Nagy Könyv! - Totó családoknak és baráti köröknek
1. A Nagy Könyv ötlete Nagy
Britanniától származik. Melyik TV csatorna indította útjára?
1. CNN 2. NGG X. BBC
2. Magyarország mikor csatlakozott az
olvasást népszerûsítõ játékhoz?
1. 2003 2. 2004 X. 2005
3. Magyarországon a 100 legtöbb
szavazatot kapott regény közé melyik nem
került be?
1. Thomas Mann: Varázshegy 2. Jókai Anna:
Ne féljetek X. Móricz Zsigmond: Légy jó
mindhalálig
4. Az olvasók szavazatai alapján
kialakult 12-es listára hány magyar regény
került fel?
1. egy sem 2. kettõ X. 5
5. "Egy meleg tavaszi estén, az alkonyat
órájában, a Patriarsije Prudin két férfiú
jelent meg." Melyik regény kezdõdik ezzel
a mondattal?
1. Tolkien J. R. R.: A Gyûrûk Ura; 2. Mihail
Bulgakov: A Mester és Margarita; X. Garcia
Márquez: Száz év magány
6. "Köszöntünk, kéz a kézben // (részemrõl mondjunk mancsot) // hogy teljesítsük
rész-ben // kérésed és parancsod, // mely
minket felidézett, // mint mackóvágy a
mézet // Ró-bert Gida meg én // Egy lélek,
két legény, // Egymást nagyon szeretjük, //
És együtt // S e végett // Ketten szeretünk
téged."
Ki fordította az ezzel az ajánlással kezdõdõ
mûvet?
1. Karinthy Ferenc; 2. Karinthy Frigyes; X.
Karinthy Márton
7. " Az asszony kiment, és ajtót nyitott. .
. . állt a küszöbön. Az asszonyka arcán
szomorú mosoly jelent meg, mikor a fia
barátját meglátta.
- Bejöhetek? - Be fiam. Bejött. - Hogy van?
- Sehogy. - Rosszul?
Meg se várta a feleletet, bement õ is a
szobába. Az asszony utána. És most hárman állottak az ágy mellett, és hárman nem
szóltak egy szót sem. S ahogy így állottak az
ágy mellett, a kis beteg, mintha megérezte
volna, hogy õt nézik, hogy miatta hallgat-
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nak, csöndesen, lassan kinyitotta a szemét.
Elõbb az apjára nézett nagy szomorúan,
aztán az anyjára. Mikor azonban végül . . .
. . meglátta, elmosolyodott. Alig hallható,
gyönge hangon mondta neki:
- Te itt vagy . . . . .? . . . . . . . Közelebb lépett
az ágyhoz. - Itt vagyok."
Kinek a nevét kell beírni a kipontozott
szövegbe?
1. Ács
2. Geréb X. Boka
8. Válassza ki azt a regényt, amely az
egyén életét ellenõrzés alatt tartó, jövõbeni
totalitárius államhatalom mûködését mutatja be.
1. George Orwell: Állatfarm
2. Szathmári
Sándor: Kazohinia X. Georg Orwell: 1984
9. Egyetlen kortársunk a 12-es listán,
akinek 42 nyelvre fordították le könyveit.
Ki õ?
1. Fekete István 2. Szabó Magda X. Molnár
Ferenc
10. Melyik regényt nem Tolkien: A
Gyûrûk Ura szerzõje írta?
1. A zöldköves gyûrû 2. A két torony X. A
király visszatér
11. Gárdonyi Géza: Egri csillagok címû
regényében több olyan jelenet is található,
amelyek valamilyen szempontból összekapcsolhatók. Melyik igaz?
1. Bornemissza Jancsika - Éva és Gergely
elrablása 2. Eger ostroma - Móré árulása
X. A szultán elleni merénylet - Hegedüs
árulása
12. Melyik kisbolygó a kis herceg otthona?
1. 3251-es 2. B-612-es
X. 1909-es
13. A közelmúltban melyik nagysikerû
regényt filmesítették meg újra?
1. Az arany ember
2. Tüskevár X. Egri
csillagok
13+1. Melyik városban játszódik az
Abigél története?
1. Sárospatak 2. Árkod X. Debrecen
Keressük városunk Nagy Könyvét! Kérjük,
írja ide legkedvesebb regényét!
Szerzõ:
Cím:
A Totót jeligével vagy névvel szíveskedjenek
2006. január 15-ig a Városi Könyvtár olvasószolgálataihoz eljuttatni!

KULTÚRA
A Magyar Szent Korona
története IV. rész

Az ihlet az igazi tehetség egyik ismérve
Marton Lászlóval beszélgetve, nehéz elhinni, hogy már 80 éves. Az Isten-adta
alkotói kényszer lázában ég még ma is.
Minden mozdulatán látszik, hogy imádja
az életet. Alkot, szervez, önéletrajzi könyvet ír. Álmodik és megvalósít. Létezik.
- Isten éltesse Mûvész Úr!
- Köszönöm a jókívánságot, de meg kell,
hogy mondjam, csak a naptár szerint
vagyok 80 éves, valójában tíz évvel fiatalabbnak érzem magam. Ez nem nagyképûség a részemrõl, ez így van. Most gyorsabban jár az agyam, mint a kezem. Ha az
egészségem folyamatos marad, akkor nem
lesz baj. Az édesanyám 92 évet élt. Az én
éveimnek a száma is legyen legalább ennyi,
a többit majd késõbb "megbeszéljük".
- Milyen mûvön dolgozik most?
- Készül az In vino veritas címû - Borban
az igazság - szobrom. Az ókori Bacchus
XXI. századi megjelenenítése a témája.
Egy vincellérfiú a szüreti mulatság
közepette felugrik a hordóra, kezében
hébér van, így ünnepel
- Készülnek akvarellek is?
- Igen. Már 3-400 is van. Nem tudok meglenni festés nélkül. Mindig a pillanat dönti

Cserépemlékek
A Szász Márton Városi Mûvelõdési Központ és az Együtt a Jövõnkért Alapítvány
szervezésében nyílt Cserépképek címmel
kiállítás november 19-én a Városi
Mûvelõdési Központban Sándorfy Éva
mûveibõl.
A rendezvényt Horváthné Szalay Gyöngyi, városunk alpolgármestere nyitotta meg.
Elmondta, hogy a mûvésznõ három esztendeje kezdett el komolyan foglalkozni
evvel az egyedinek számító mûfajjal. Ars
poeticaja szerint: - Amikor elkezdtem festeni az ósdi, a tetõn már kiszolgált cserepekre, arra gondoltam, talán vissza tudok
hozni egy kis mesét, egy kis szépet, egy
álmot vagy egy régi emléket az életünkbe.
Bátran bánik a színekkel, kedvenc témája a világítótorony, amelybõl több is látható volt a kiállításon, de emellett idilli
hangulatú kis házakat, madarakat, évszakokból kiragadott pillanatokat és nem utolsósorban fantáziaképeket is találunk. DI

el, hogy mit festek. Szeretem a vizet, az
eget, a tájt, az embereket, a városok egyegy részletét. Szeretem rajtuk keresztül
megjeleníteni az életet. Engem a látvány
érdekel, a valóság ezerarcúsága. November
29-étõl 3 hétig Párizsban, a Magyar
Intézetben lesz egy kiállításom. A festéshez
szükséges eszközeimet már összekészítettem. Ott is fogok festeni. Már alig várom,
hgoy újra lássam azokat az utcákat, tereket,
ahol évtizedekkel ezelõtt, fél évig éltem.
Sajnos, a kinti barátaim közül már senki
nincs közöttünk.
- Bizonyára már sokan megkérték, hogy
próbálja szavakba önteni, mi is az az ihlet.
Fizikai, szellemi, vagy lelki állapot - vagy
mind a három?
- Az ihlet az igazi tehetség egyik ismérve.
Aki tehetséges, nem szabadulhat tõle.
Olyan ez, mint az alkoholizmus, nem
enged, fogva tart, megszállottá tesz. Ha
nem dolgozik az igazi mûvész, akkor megfullad, ha nem "teremthet" azonnal, akkor
is baj van. Az Isten-adta tehetséghez azonban hatalmas alázatra, akaratra és szorgalomra is szükség van, mert máskülönben
elvész a mûvész.

A Szent Korona körül a középkortól
kezdõdõen sajátos eszmei konstrukció
épül fel. Ez az eszmerendszer, bár az idõk
folyamán a társadalmi és politikai
helyzet módosulásait követve többször is
lényeges változásokon ment át, a XX.
századig fennmaradt.
A XIII. századi magyarországi oklevelek
egyre gyakrabban említik a "Szent
Koronát" ami azt jelenti, hogy akkorra a
Hartvik-legenda és a papok révén már elterjedt az a felfogás, hogy Szent István angyali
intésre a pápától kapta a magyar koronát.
Ebbõl a szempontból nem az a lényeges,
valójában honnan ered a magyar korona,
hanem, hogy mit hittek róla. Így nálunk a
királyi személytõl elváló koronafogalom
egy konkrét tárgyhoz, elsõ királyunk
vélelmezett koronájához kezdett kötõdni.
Minthogy a király mellett a nagybirtokosok is az "Uruszág" tagjai voltak, lassan a korona is a király és a királyi tanácsban képviselt nagybirtokosok közösen
gyakorolt államhatalmát kezdte jelenteni.
Így a korona fokozatosan már nemcsak az
uralkodóé: lassan egész Magyarországévá
válik, s az oklevelek külön kiemelik a királynak és a koronának ("nekünk és a koronának") tett szolgálatokat.
/Folytatás a következõ lapszámban/

Szõttesek és gyöngyékszerek - a tradíció jegyében
Tovább élõ üzenet címmel nyílt kiállítás
Frallerné Zentai Anna szövõnõ és Füstös
Zsuzsi gyöngyékszerkészítõ fiatal tapolcai kézmûvesek munkáiból a Városi
Mûvelõdési Központban- november 17én.
A programot szintén egy ifjú tehetség- ifj.
Román János, a Járdányi Pál Zeneiskola
növendékének- hegedûjátéka nyitotta, majd
Dr. Somogyi Gyõzõ képzõmûvész méltatta a
két tehetséges fiatal alkotó mûveit.
- Örvendetes, hogy ezt a hagyományt,
láncszemet amely az elsõ õsember barlangrajzától napjainkig húzódik, a mai fiatal
mûvészek - köztük Zsuzsi és Annatudatosan vállalják föl. Ezt hûen tükrözik a
munkák körül olvasható versidézetek,
valamint a kiállítás precíz megtervezése és
berendezése is. A klasszikus európai és a

"Hagyományos Régiók,
Régiók Hagyománya."
E címmel hirdetett minõsítõ elõdöntõt
a Vass Lajos Népzenei Szövetség
november 12-re Berhida, PeremartonGyártelepre.
A Tapolca - Diszel Csobánc Népdalkör
bakonyi és vasi népdalokkal lépett fel. Az
igényes, magas színvonalú mezõnyben
EZÜST fokozatot szereztek.
Énekelni jó. Jobbára az érett korosztály énekesei hordják szívükön a népdal
ügyét. Üdítõ kivétel ha fiatalokat, gyermekeket látunk a színpadon, népdalt (!)
énekelni.
Sürgetõ igény: "megszállott" tanítók,
népmûvelõk gyûjteményes dalkörbe, a
gyerekeket, fiatalokat.
A közös éneklés örömén kívül tanulnak egymástól, saját erényeik - hibáik az
összehasonlításban jobban megmutatkoznak, így sok tanulsággal jár a
versenyekre járás, megõrizve világhírû
magyar népdalkincseinket.
A csiszolódás révén így érhetnek el
idõvel ezüst, arany fokozatot.
Dr. G. T. G.

- Hogyan születik meg egy-egy alkotás?
- Elõször a fejben formálódik. Már látom,
hogy mi lesz az anyagból, de menetközben
is alakul, változik. Az agy, a szív és a kéz
csodálatos összhangjának az eredménye a
mûalkotás.
- A lányai is örökölték a tehetségét?
- Mindegyikben van egy kicsi, de nem
annyi, hogy mûvészek legyenek. Mert, ha
nincs egy mûvész az elismert elsõ tíz között, akkor nem érdemes dolgoznia. Meg
egyébként is, elég egy “megszállott” a
családban.
- Miként érintette a születésnapi ajándék?
- Csodálatosan. Itt vannak a gyökereim.
Idetartozom. Most készült el az önéletrajzi
könyvem, abban is számtalan oldalt szentelek a tapolcai éveknek. Kár, hogy már
alig van olyan, akivel a kezdetekre tudnék
visszaemlékezni.
- Mikor jelenik meg a könyv?
- Már csak az utolsó simítások vannak
hátra, most történik a fotók kiválogatása. A
nyolcvanadik születésnapomra jelenik
meg, mert ugye november 5-én "csak
beléptem" a nyolcvanadik évemben, de egy
évig még az leszek. N. Horváth Erzsébet

Fotó: Dancs

magyar mûvészeti tradíciók felvállalásáról,
mûvelésérõl és folytatásáról van szó jelen
esetben.
Mindkét alkotó nõi mûvészetet mûvel. A
nõiség egy sokkal magasabb és olykor
szélesebb horizont, mint amilyet egy férfi
valaha is bejárhat.
Frallerné Zentai Anna merész színhasználatát, valamint a népi hagyományok
visszatükrözõdését, a székely festékes
szövés formavilágát láthatjuk a szõttesekben.
Füstös Zsuzsi ékszereirõl a kiállítást
megnyitó képzõmûvész a hihetetlen precizitást és szakmai felkészültséget hangsúlyozta. Példaként említette a nyaklánccal
ékesített, illetve "felöltöztetett" mécsesüveget, amely egyedinek mondható a kategóriájában.
Dancs István

Tapolcai irkalap IV.
Mándy Iván nem szerette a balatoni ricsajt. A nyüzsit. Azt a nyári vakmeleget a
parton. Csak a tó csendjét talán. A családi
vacsorát a kertben. Amikor még nem
csikorognak a sétány kavicsai a távozók
léptei alatt.
Mándy regényeiben, novelláiban még a
hõsök is csak ritkán látják a Balatont.
Csimunak begyullad a szeme, s az üdülésbõl neki csupán pohárnyi kamillatea jut, az
jelenti számára a zöld Balatont (Arnold, a
bálnavadász). A Locsolókocsi gyermekutasának (a potyázó Totyi-Potyinak) is egy
Józsefkúton megbúvó tó marad, igaz,
abban valódi bálna fújtat.
Nem mondhatjuk, azt aztán igazán nem,
hogy Mándy a Balaton szerelmese volt.
Édesanyám gyermekkori iskolatársa, Anda
Rózsi néni is így jellemezte. Meglehet,
nem voltak olyan élményei az írónak.
Édesanyja mellõl nehezen szakadt el. Úgy
érezte, meg kell védeni a strandolóktól?
Igen. A strandolók ostromától. Ahogy a
Bodográf moziban látta a vásznon a permeteg homályban. Pipaszár lábait lógázta
csak a napszítta stégen. (Irodalomtörté-

nészek vitatkozása: Ugyan, kérlek, meg
sem tanult úszni. Dehogynem, ott voltunk,
kérlek szépen, a Csasziban…)
Szigligetre viszont szívesen utazott le a
fõvárosból. A hajdanvolt kastélyból lett
alkotóházban vendégeskedett. Nem járt a
strandra. Na, oda aztán nem. Feltette fehér
tengerészsapkáját a tûzõ nap ellen. (Nem
volt az a napellenzõ olyan komoly, mint az
Illyés Gyuláé, de mégiscsak úgy láttam
benne õt, mint egy kapitányt, akinek épp
elvették a hajóját. (Mándy természtesen
nem szûnt meg kapitány lenni azért a
továbbiakban sem.)
Tapolcán be-beköszönt Csanda Lexi
bácsihoz és Rózsika nénihez, akikhez
Mándy (felesége, Judit asszony rokonsága
révén) kötõdött. A Batsányi utcai házban
mindig szívesen látták az írót. A hullámzó
Balatont ha már nem, a tapolcai Malomtavat arányosnak tartotta magához, szerethetõnek érezte.
Az itteni emeleti lakás ablakából vagy
erkélyérõl arra a csészényi vízre látott,
amelyben a morzsákra gyûlõ fürge csellék
és a magányos hattyú úszkáltak. (Igen, a
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Guszti.) Judit asszonnyal elsétáltak a régi
családi házhoz, no meg megálltak a bezárt
TÓ PRESSO elõtt. Erre voltak a valahai
kabinok. A hajdani napozóágyak. Se szögük, se szálkájuk ma már.
Budapestrõl valahányszor fölhívta
Mándy Lexi bácsit, el nem mulasztotta
volna megérdeklõdni, hogy mit is játszott a
TIAC vagy a BAUXIT S. E.? Még az
összeállítások is érdekelték a Pálya szélén
íróját, Csempepempe teremtõjét. Nemhiába tudósított ifjú korában a meccsekrõl,
még akkor is, amikor már közelgett a
front. Mûtétje elõtt, hogy csak kicsit féljen, a réges régi Ferencváros összeállítását
sorolta fel, a bajnokcsapatét…
A csönd. A tó csöndje. Ahogy a malomkerék halk nyöszörgése és a víz
zubogása felerõsíti. Pára gomolyog elõ a
fák felõl. A köd komótosan szétterül. Az
óra üt. Egy-egy nevet nyiszorogtat a régi
malom: Le-o-nó-ra. Terplán Leonóra…
Aztán mintha megérezné, hogy még nem
maradt magára egészen. Utánam szól. Mi
az, Öreg? Te már elmész?
Németh István Péter
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El Camino --- Az út

Szólj, síp, szólj ! . . .

800 km Szent Jakab Zarándokútján
2. A készülõdés
1 évig tartott. Testi, lelki, szellemi, anyagi és felszerelés terén egyaránt.
A testi, fizikai próbatételtõl tartottam
legkevésbé, bár tudtam, hogy 800 km-t
legyalogolni egy teljesen ismeretlen tájon
nem lesz egyszerû. Napi szinten edzésben
tartott testem, reméltem, hogy le fogja
gyõzni a nehézségeket.
A lelkem vágyott az útra, tudtam, hogy
innen csak megerõsödve térhet haza.
Csodákat vártam, jeleket, álmaim és
vágyaim megerõsítését. Nem vagyok honvágyó típus. Jól tûröm az idegen helyek
minden kényelmetlenségét, és tudtam azt
is, hogy lesz hazatérés. De, ami ott várt
rám, arra nem lehetett elõre számítani és
felkészülni.
Tudtam azt is, hogy anyagilag is készülnöm kell. Az oda-visszaút költségei, a felszerelés, a szállások és étkezések kiadásai
mind a pénztárcámat fogják terhelni. Nem
volt olcsó az út - bevallhatom.
Gyûjtöttem az információkat, rakosgattam, amit az útra akartam vinni. És mindent
méregettem, mennyi a súlya. Azt mondják:
"hátadon a testsúlyod 60%-át cipeld", az a
normális. Mire minden az új hátizsákomba

került, 12 kg volt a súlya. Mi lesz velem?
Hogy fogom bírni? Nem volt egyszerû ez a
kérdés sem.
Aztán jött a pontos és részletes útiterv
kidolgozása. Lázas számolgatás, mikor
induljak, mivel, hogy utazzam, meddig tartson az út, hogy jövök haza stb. Egy év
elégnek tûnt a részletek megtervezéséhez.
Hetente kétszer külön gyalogolni mentem (hátizsákomban medicinlabdával és
lexikonokkal), hogy új bakancsom is
készen álljon az indulásra.
Repülõjegyek, biztosítás, felszerelés,
orvosságok, esõkabát, kulacs, kenõcsök,
jegyzetfüzet és a Bibliám. Minden az út
érdekében. És IMA. Hogy kibírjam, hogy
ne essen az esõ, hogy ne legyek beteg, hogy
tûrjem a fájdalmakat és hogy a cipõ ne törje
fel a lábam!
Tudtam, hogy nehéz lesz, tudtam, hogy
nem lesz egyszerû, és tudtam, hogy meg
fogom csinálni!
2005. június 14-én felszálltam a repülõre, amely Barcelonába repített. Vittem
barátaim aggodalmát, jókívánságaikat és
büszkeségét. A fiúk (férjem és fiam) tekintetébõl a biztatást, az erõt és a szeretetet.
És vittem a HITEMET!...
/Folytatjuk/
K. Lelkes Katalin

Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk november 27-én 16 órai kezdettel Ruppert István adventi
orgonahangversenyére a tapolcai protestáns templomba.
A belépés díjtalan. Az orgona megvásárlásához az adományaikat szívesen fogadjuk.

Mozgás és egészségmegõrzés - ötödször
Immár tradicionális jelleggel rendezték
meg november 19-én a Városi Rendezvénycsarnokban az Egészség- és aerobiknapot.
Kilenc helyszínen folytak a különbözõ
programok. Az egyik leglátogatottabb helyszín a küzdõtér volt, ahol a mozgás szerelmesei válogathattak az aerobik különbözõ változataiból: zsírégetõ, step vagy kick-box, de
különbözõ formációk is felléptek.
Azon érdeklõdõk sem unatkoztak, akik a
mozgás helyett a vizsgálatokat és szolgáltatásokat választották.

Különbözõ témákban tartottak érdekes és
hasznos elõadásokat: lézer alkalmazása a
modern bõrgyógyászatban, táplálék kiegészítõk, az emlõ önvizsgálatának fontos
szerepe. A makrobiotikus táplálkozás, a
biorezonancia és a babamasszázs rejtelmeibe is bepillanthattak az érdeklõdõk.
A bátrabbak a fõbejárattól jobbra lévõ
teremben adhattak vért. Izgalmas perceket
szerzett a rajpályázat eredményhirdetése is.
A nyertesek egyértelmûen a rendezvényre kilátogató állampolgárok voltak az V.
Egészség- és aerobiknapon. Dancs István

A világegyetem és az élet célszerû. Tudatosan? - öntudatlanul? - ösztönöktõl irányítva?
Az ember tudatosan tûz maga elé célt. Naponta, hetente, évente, életcélt. Boldog ember,
akinek célja van! Mód, eszköz, kitartó akarat segít hozzá. Ennek minta - hõsei a sportolók
és a szentek.
Ne unatkozz! A céltalan ember boldogtalan vagy rosszra hajlik.
Tûzz magad elé célt! Fáradj érte! Ne add fel! Az elért cél öröme lendítsen tovább!
Az élet véges, de nem céltalan; mi a végsõ cél? Mi lehet az?!
Dr. G.T.G.

Mindig is orvos akartam lenni

Dr. Huberth János háziorvost mindenki
ismeri városunkban. Az egészségügyben
eltöltött közel három évtizedes munkásságának elismeréseként most a megyei
önkormányzattól Pro Comitatu-díjat vehetett át.
- Hogyan lett orvos?
- Mindig is orvos akartam lenni, három és
fél éves koromtól. Ugyanis akkor kerültem
be a szombathelyi kórházba vakbélgyulladással. Ott egy olyan "doktor bácsi"
mûtött, akinek a hozzáállása, embersége
egy életre meghatározta a pályámat.
Andrasovszky Barnabásnak köszönhetõen
lettem én is orvos. Már a mûtét után azt
mondtam, hogy én olyan doktor bácsi
szeretnék lenni, mint Õ.
- Honnan került Tapolcára?
- Mezõhegyesen születtem. Másodikos
voltam, amikor édesapámat a mezõhegyesi
cukorgyárból a sárváriba helyezték fõköny-

velõnek. A Pécsi Orvostudományi Egyetem
elvégzése után másfél év Budapest következett, majd 1977-tõl itt élek és dolgozom
Tapolcán. Valójában tapolcainak vallom
magam.
- Óhatatlanul kívánkozik a következõ
kérdés. Miért nem sebész lett Ön is?
- Jogos a felvetés. De mivel a családomban
nagyon sok volt a hivatásos katona, így ez
az én utamat is kijelölte. Katonaorvos lettem. 1981-tõl - külön engedéllyel - helyettesként láttam el a 5. körzet orvosi feladatait, majd 1983-tól - a leszerelésemtõl 1992 - voltam ott körzeti orvos, jelenleg
pedig háziorvos. Mivel a manuális gyógyításra így nem volt lehetõség, a gyakorlat
sem volt még hozzá, körzeti orvos maradtam.
- Körzeti orvosként önkormányzati képviselõi feladatokat is ellátott. Hogyan emlékszik vissza arra az idõszakra?
- Nagyon szép emlékeim vannak abból az
idõszakból, hiszen egy nagyon fontos esemény datálódik arra. Akkor épült fel a
Városi Kórház belgyógyászata. Akkor talán
egy kicsit túl sok orvos volt a Testületben,
ma viszont azt mondom, hogy ez egy kevés.
- A háziorvosi és a vállalkozói feladatvállalásának a hitvallása is lehetne az Ön által
hirdetett prevenció, megelõzés.
- Ez valóban így van. Gyakran hangoztatom, hogy a mai egészségügy voltaképpen
betegségügy. Holott az Isten-adta egészség
megõrzése lenne a legfontosabb. Növekszik
a születések száma, de nem növekszik az
egészségben eltöltött évek száma. Jól tudjuk
gyógyítani pl. a magas vérnyomást, a cukorbetegséget, de az egészséget nem jól
menedzseljük.
N. Horváth Erzsébet
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Vízszintes:
1. Színdarab ennyi részbõl áll, ha négy
szünet van közötte.
10/a. A sakkjátszma befejezése.
14. Újjászervez, átszervez, … rganizál.
15. Vastagabb dohányféleséget szívó
17. Háromnegyed este!
18. Pápa neve I.
20. Római ötven
21. Részben nem kell!
22. V. nélkül, musztáng!
23. Vajon elad?
25. Erkölcstan, …tika
26. Hamis
27. Minden gépkocsivezetõnél elsõrendû követelmény
29. Kétesen, de hangtalanul!
31. Az iszalag futni kezd!
32. Borókapálnika
33. Recept, röv.
34. Rendõr, zsaru, más néven, keverve!
36. R-el a közepén, Nyugat-Afrikai
köztársaság
37. Hidrogén.
38. Az a közlekedési ügyfél, akivel nincs
semmi baj, iratai rendben
39. Pápa neve II.
42. Települések a Balaton északi partján,
Alsó-Felsõ-Badacsony-…, stb.
44. Rag, -be párja.
45. M-el az elején: más idõpontban
47. Hangtalan vád!
48. Lóra termett katona
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51. Erõs ütõlap
52. Párosan lehozatta!
53. Pápa neve III.
55. Némán néz!
56. E-vel az elején a legkisebb iskolás
58. Képesnek tartja rá, … elõle!
59. Német, gépkocsik betûjele
60. Jókorát lakmároznak
62…. _ Madrid
64. Pápa neve IV. (Zártb: u. )
65. Névelõvel: ez az eledel a mennybõl
hullott!
Függõleges:
1. P-vel az elején, falusiasan töpörtyûnek!
2. A kutató karaván részére teszi ezt a
szamár
3. Pápa neve V.
4. Hull az esõ
5. Lázas és nincs hangja
6. Pápa neve IV.
7. Névelõvel a végén: dedó!, ugyanakkor véded
8. A vasútnál minden vonat megérkezése után fontos teendõ
9. Az árak beszedését így is nevezhetnénk
10. A beszéd eleme
11. A gátak közül az egyik leghíresebb
12. A múlt idõ kettõzött jele
13. Pápa neve VII.
16. Egyik legerõsebb majomfajta
19. Pápa neve VIII.

24. Néma láger
27. Hangtalan jósok!
28. Most már elég sûrûn használt nõi név
30. Néma Nikita!
35. Szorító szerszám
38. Eljön, nagyon régen!
40. Pohárszerû ivóalkalmatosság
41. Régi települések részeit bemutató
terület
43. Névelõvel, Tokaj híressége
46. Itt fészkel a cinege
48. Hitelre vesz, de hangtalanul
49. Rosszemlékû szervezet volt
50. Állami biztosító.
54. -ban, -ben, németül
57. Nagyon régi
60. Hangtalanul bús!
61. Nagy Jugoszláviai forgalmi központ,
közepe nélkül
63. Kétszeresen becézett Lajos
Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!
A októberi helyes megfejtés: Vízsz.: 15.
Labdarúgó trófea, 32. Népstadion, 50.
Szabad ország. Függ.: 1. Olaszország, 5.
Balatonszabadi, 10. Uralkodóházi.
Nyertesünk: Patócs Eszter, 8300
Tapolca, Bartók B. u. 47.
A megfejtést a szerkesztõség címére
kérjük.
A nyertes a Fõtéri
Könyvesboltban veheti majd át a
könyvjutalmat.

FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

Haydn nyomában
November 11-én a Bárdos Lajos Általános
Iskola énekkar - csoportja kirándulást tett
"Haydn nyomában". Fertõdre és Kismarton/Eisenstadtba az Eszterházy-kastély
megtekintésére.
A mûvészetkedvelõ Eszterházy-család
maga is mûvelte a zenét, házi zeneszerzõként
alkalmazta Josef Haydn-t.
A diákok impozáns mûvészettörténeti
értékekkel, ismerkedhettek meg, õk pedig
kimûvelt hangjukon szép énekkel lepték meg
a hazai a külföldi idegenvezetõt, alkalmi hallgatóságot - nagy tetszést aratva. Dr. G. T. G.

Mi leszek, ha nagy leszek?
A fenti címmel indított megyei rajzpályázaton Kovács Kitti, a Nagyboldogaszszony Római Katolikus Általános Iskola
második osztályos tanulója második
helyezést ért el.
De Tihanyiné Bálint Zsuzsa tanítványai
más rangos megmérettetésen is sikeresen
veszik az akadályokat. A kecskeméti Szent
Imre Katolikus Iskola által meghirdetett
rajzversenyen Esztó Brenda és Kaszás
Diána is kategóriagyõztes lett.
NHE

Helyesbítés
A PRI IV. Babatalálkozóján nem a Kinizsi
Táncegyüttes Gyermektánccsoportja lépett fel, hanem a Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulói adtak mûsort.

Tizenöt esztendõ slágerei
Novemberben sem maradt zenei csemege
nélkül Tapolca. A Városi Rendezvénycsarnokban lépett föl 18- án - a másfél
évtizede alakult sikercsapat- a Republic.
A Bódi "Cipõ" László (ének, zongora),
Nagy László Attila (dob), Boros Csaba
(basszusgitár), Patai Tamás (gitár) és Tóth
Zoltán (gitár) felállású formáció nem okozott városunkban sem csalódást.
Fülbemászó, könnyen énekelhetõ lírai és
közéleti-társadalmi töltetû szövegek, valamint a már jól ismert "republikos" hangzásvilág ezen a fellépésükön is a biztos
siker zálogai voltak.
A közel teltházas koncerten a "B-közép"
a színpad körül, a közönség nagyobb része
a lelátókról élvezhette a tartalmas elõadást.
Dancs István

Tehetséges démon
Ízléses magány.
Lelken egy féknyom
Elgázolt arány.
Halk hegedûszó,
Ál - dísztemetés,
Színházi - síró…
S megkönnyebbülés.

Eredményhirdetés után

Fotó: Spilák

Játssz velünk!
A Tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege szeretettel vár minden
érdeklõdõ tanulót a következõ foglalkozásaira:
December 5-én 14 órakor: A titkokat az
ujjaimnak mondom el. Vendégünk: Rosta
Géza elõadómûvész; december 7-én 16
órakor: A Hókirálynõ - diafilmvetítéssel

Sáry Adrienn
Látszat

egybekötött mesedélután kicsiknek. A foglalkozást vezeti: Vasáros Ferencné; december
14-én 16 órakor: Szeretet tölti be szívünket adventi készülõdés 4-5-6. osztályosoknak. A
foglalkozást vezeti: Varga Károlyné; december 20-án 16 órakor: Karácsony fényei mesés-verses foglalkozás 1-2. osztályosoknak.
A foglalkozást vezeti: Szokoli Renáta

Marton László Kossuth-díjas szobrászmûvész 80. születésnapja alkalmából a
Tapolcai Városszépítõ Egyesület keretein
belül mûködõ Nõk klubja és a Városi
Könyvtár és Múzeum gyermekrészlege
pályázatot hirdetett Születésnapi ajándék
címmel.
A pályázatra beérkezett mûvek készítõi
közül Kolop József szobrász, Skerlecz
Ferenc és Tápai Ferenc felnõtt kategóriában, Farkas Anna Mária, Szabó Klára,
Szarka Fatima, Nagy Enikõ, Horváth Réka,
a Bárdos-iskola tanulói, Komora Berill
Fanni a Kazincy-iskola tanulója abban a
megtiszteltetésben részesültek, hogy alkotásukat ajándékként adhatták át a mûvésznek.

SPORT

Sporteredmények
LABDARÚGÁS
Az elmúlt 4 fordulóban csak egyszer
gyõzött a TIAC, kétszer pedig 1:0-ás balszerencsés vereséget szenvedett.
Befejezõdött az õszi fociszezon a város
körzetében, a csapatok legközelebb tavaszszal lépnek pályára. A megyei III. osztály
állása:
1. Káptalantóti, 2. Gyulakeszi, 3. Gógánfa. A tartalékbajnokság állása: 1. Monostorapáti, 2. Káptalantóti, 3. Diszel SE
A megyei IV. osztály állása: 1. Tapolca
VSE, 2. Ukk, 3. Sümeg VSE
KÉZILABDA
Míg nõi csapatunk nem tud veszíteni
(négyszer gyõzött), sajnos a férfiak az utolsó 4 fordulóban vereséggel hagyták el a
pályát.
SAKK
A sakkozók is megkezdték bajnoki szereplésüket. A 3. forduló után az NB/I. B-s
csapat az 5., az NB II-es csapat a 7. helyen
áll. A megyei bajnokság 1. fordulójában a
jórészt fiatalokból álló csapat a tavaly még
NB II-es pétiektõl kikapott.
Nemzeti Sakkcsapatbajnokság
Elsõ forduló: Érvényesült a papírforma.
Az elmúlt szezonban még az NB I/A osztá-

lyában szereplõ fõvárosi csapat a hátsó két
tábla megnyerésével tudta megszerezni a
gyõzelmet.
Tapolca Rockwool VSE - BEAC 5:7
Dunántúl Sakk Bajnokság - Szombathely
Regionális ifjúsági- és gyermek egyéni
sakkversenyt rendeztek a hét végén Szombathelyen. A versenyen a dunántúli régióból mintegy 106 versenyzõ vett részt. Tapolcát 6 versenyzõ képviselte a színvonalas
versenyen, melyen 2 harmadik és egy
második helyezést értek el.
VIII. Kölcsey Kupa - Tapolca
Népes mezõny vett részt a 2005. évi
Tapolcai "Kölcsey Kupa" Felnõtt- és Ifjúsági Sakkversenyen. A Városi Rendezvénycsarnok méltó helyszínnek bizonyult a
verseny lebonyolításához.
Gyõztesek: Szabó Dorina, Bruchner
Máté, Peszleg Pálma, Makk Norbert,
Taranyi Dávid
VÍVÁS
Október 19-én Budapesten rendezték a
Reménységek fesztiváljának selejtezõ fordulóit gyermek- és serdülõ korú párbajtõr
csapatok részvételével.
A Balaton Isover Vívóklub mind a 4
csapatának (gyermek fiú, leány és serdülõ

95 éves Tapolca sportja
A nõi röplabdázók az NB II. középmezõnyéhez tartoztak, eredményes utánpótlással. Három csapatban 80 fiatalt
foglalkoztatott a szakosztály.
1984-ben alakult meg a sárkányrepülõés a könnyûbúvár szakág. Az elsõ egyre
eredményesebben mûködött, míg az utóbbi
- megfelelõ szakember hiányában - megszûnt. Szintén ekkor alakult a karateszakosztály. A sporttelepen megépített három új
(mûanyag borítású) teniszpálya továbbbõvítette az ûzhetõ sportágak skáláját.
Akkoriban a Bauxit keretein belül tizen-

VIII. rész

egy szakosztályban és öt sportiskolai csoportban mintegy ezer sportoló tevékenykedett. A helyi vezetõk jelentõs eredménynek tudták be, hogy amíg máshol
egyre több szakosztály szûnt meg, addig õk
az anyagi lehetõségeiket jól kihasználva, az
emelkedõ költségek ellenére szinten tartották az eddigi sportmunkát, sõt újabb
lehetõségeket biztosítottak a város és
vonzáskörzete lakosságának! Tapolca
sportja - 75 év alatt - az õt megilletõ helyre
került.
(Vége)

fiú, leány) sikerült bejutnia a legjobb 8
csapat közé. A döntõkben egy 1. és három
5. helyet szereztek.
Pécs - Országos gyermek- és újonc verseny eredményei.
Gyermek fiúknál: 2. Kákonyi Tibor, 3.
Csák Dániel.
Újonc leányoknál: 6. helyezést érte el
Bieber Szabina a fiúknál 7. lett Szabó
Árpád
Serdülõ fiúk: 8. Gál Soma
Tatán a Bambi korosztályú leányok és
fiúk mérték össze a tudásukat. Pupos
Lizának újra sikerült bizonyítania a legfiatalabbak között, hiszen úgy, mint 1 hónappal ezelõtt most is megnyerte a versenyt. A
fiúknál Csák Marcell 8. lett.

Röplabda Mix-Torna
A VII. Bogdán Miklós Emlékversenyt
november 5-én rendezte az önkormányzat.
A versenyen 8 csapat vett rész: Sümeg A,
Sümeg B, Ajka SE, Keszthely, Veszprém
Bakony, Veszprém Egyetem, Tapolca A,
Tapolca B.
A tapolcai csapatok játékosai: Szenczné
Németh Judit, Magyar Judit, Láng Viktória,
Vers Csilla, Tóth Boglárka, Kovács András,
Végh Tamás, Idrányi Péter, Samu Péter,
Szenc Lajos, Szabó Tamás, Nagy György,
Gombkötõ Richard, Szigetvári Csaba.
Eredmény: I. Keszthely, II. Sümeg B,
III. Veszprém Bakony, a díjakat Szalay
Gyöngyi adta át.

Felhívás
Kérjük azok jelentkezését akik az
elmúlt 20 évben Tapolca sportjának
vezetõi voltak, hogy segítségükkel errõl
az idõszakról is be tudjunk számolni.

Új Tapolcai Újság

Véget ért
a Junior Vívó EB
A 6 napos rangos esemény befejezése
után arra kértük Borosné Eitner
Kingát, a Balaton Isover Vívóklub
vezetõedzõjét -, aki egyben a rendezvény fõszervezõje is volt -, hogy
összegezze az EB tapasztalatait.
- 39 országból több mint 400-an vívtak az egyéni versenyek során és a
csapatokban 390-en. Az EB-on minden
ország a legjobb 20-21 éves fiataljait
indította, így köztük biztosan sokan
voltak olyanok, akik a 2008-as
olimpián is indulni fognak. Ezért volt a
verseny fontos és rangos. A rendezõk,
mint minden alkalommal, most is
magas szinten látták el feladatukat. A
résztvevõk - mind a rendezés, a szállás
és a szállítás terén - elégedettségüket
fejezték ki. (A vívóklubnak ez volt az 5.
EB rendezése. Ebbõl négy Keszthelyen
és az idei Tapolcán, valamint 1999-ben
a VB-t is Keszthelyen rendezték.)
A magyarok szereplése gyengére sikerült. A férfi párbajtõrcsapat 2., a nõi
kardozó Varga Dóra pedig a harmadik
helyen végzett. Szomorú, hogy mint az
országban szinte minden sportágban, a
vívó utánpótlás is egyre gyengül, mivel
erre a korosztályra alig jut pénz.
Az EB államilag teljesen alulfinanszírozott volt, hiszen a központi 3 millió forinton kívül a lebonyolításhoz
szükséges a 13-15 millió forintot a rendezõknek kellett elõteremteni. Nehezményezi, hogy a megyei sajtó a rangos
eseményrõl alig tudósított. Végezetül
köszönetét fejezi ki az edzõ mindazoknak, akik a sikeres EB megrendezéséhez segítségükkel hozzájárultak.
A rovatot készítette: K. Lelkes Katalin
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Jól vizsgázik a körforgalom
A napokban történt meg a Kossuth
Lajos utcai keresztezõdésnél kiépített
körforgalom mûszaki átadása.
Már az elsõ tapasztalatok is jelzik,
hogy rajta keresztül lényegesen biztonságosabbá és gyorsabbá vált a közlekedés.

Márton-napi szíveslátás

Bár a Magyar Közút Kht útjai is csatlakoznak ehhez a körforgalomhoz, a
kiépítés 35 millió forintos költségét csak
az önkormányzat biztosította. Ennek
jelentõs részét a közmûvek kiváltása tette
ki.

Fotó: N. Horváth

A vendégeknek ízlett az újbor is

Fotó: N. Horváth

A hatalmas kamion is biztonságosan fordul ebben a csomópontban

A Márton-napi búcsú ünnepén - november 13-án - vendégségbe hívta Diszel
apraját-nagyját Gyökér Kinga és
Vörösváry Ákos a Látványtárba.
A vendéglátók a búcsúra idõzítették

Juha Vanhanen Alavus, finn alkotó szoborcsoportjának a Látványtár udvarán történõ
felállítását is. A Felszálló darvak címû
alkotás már az elsõ nap sok nézõt vonzott.
NHE

A Nõk klubja Székesfehérváron

Vásári komédia Tapolcán

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület
keretein belül mûködõ Nõk klubja
vidám kiránduláson vett részt november 12-én Székesfehérváron.
Programjukban az õsküi Kerek-templom, majd Fehérváron a Középkori

Romkert-Nemzeti Emlékhely, a Székesegyház, a Fekete Sas Patikamúzeum, a Fehér-vári Babaház, a zenélõ harangóra és a
Bory-vár megtekintése szerepelt.
A napot Várpalotán, a Borharapó csárdában, egy közös vacsorával zárták.

Fotó: N. Horváth

Klasszikus eset: öregecske, csúnyácska menyasszony és a rászedett
võlegény
Az Usztics Mátyás rendezte színdarab
A magyar nyelvû színjátszás elsõ
darabjai közül való a Kocsonya Mihály sikerének titkai között nemcsak a
színészek vérbõ, harsány játéka szerepelt,
házasság címû vásári komédia.
A Nemzeti Kamaraszínház elõadásá- de bizonyára az is közrejátszott, hogy a
ban bemutatott darabot november 14-én XXI. századivá aktualizált poénokra a
láthatta a közönség a Városi Mûvelõdési nézõk is vevõk voltak.
NHE
Központban.

A jó hangulatú, élményekben és látnivalóban gazdag nap erõsítette a
közösségi összetartozást

Visszaállt a forgalmi rend
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Aszfaltozás novemberben

Tapolca város lapja

A Fõ tértõl az új körforgalmi csomópontig terjed az útfelújítás - tudtuk
meg Hársfalvi Józseftõl, a Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda vezetõjétõl.
- A 22 millió forintos összköltségû
munkálatok befejezésének határideje
november 30. A késõi idõpont oka, hogy
csak a pályázati döntések után történhetett meg a közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve a nyertes kivitelezõvel a
szerzõdés megkötése.
NHE

Felelõs szerkesztõ: N. Horváth Erzsébet
Szerkesztõség: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Telefon/fax: 06-87/510-044
E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu
Internet: www.tapolca.net/tujsag
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Kiadja a Tapolcai Média Közalapítvány
Felelõs kiadó: Lájerné Tóth Éva

TVSE Természetjáró Szakosztály
december havi túrája

Fotó: N. Horváth
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A következõ lapzárta idõpontja: 2005. december 5.

3-án Hegyestû - Monoszkó, Mikulás nyílt túra.
10-én Kõszeg - Tömörd
17-én Városlõd - Kislõd - Németbánya
26-án Tapolca - Hegyesdi-vár - Csobánc-hegy
karácsonyi nyílt túra

Fotó: N. Horváth

A csatornázási munkálatok befejezése után újra kikerültek a kertvárosi utcákra az egyirányúsítást jelzõ táblák
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