
Kedves élménnyel mehettek haza ok-
tóber 25-én a Városi Mûvelõdési Köz-
pontból azok az idõs emberek, akik elfo-
gadták a meghívást az Idõsek Világnap-
ja alkalmából rendezett ünnepségre.

A zsúfolásig megtelt színházteremben
gazdag és színes programok várták az
ünnepelteket. 

/Írásunk a 7. oldalon A térség idõs pol-
gárait ünnepelték címmel./

A vértanúk emlékére
- Nekünk, ükunokáknak hivatásunk, hogy fényesen tartsuk 1848/49 emlékezetét.

Benne a 13 aradi vértanúval, köztük német és magyar gróffal, szerb és horvát
határõrtiszttel, örmény és német polgárral, osztrák lovaggal és magyar nemessel.
Volt, nem is egy, aki alig törte a csodálatosan szép magyar nyelvet, ám egyek voltak
a halálig tartó hûségben

/Részlet dr. Ravasz István október 6-ai ünnepi beszédébõl. Írásunk a 3. oldalon
Magyar szívvel léptek a vérpadra címmel./

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc évfordulója alkalmából rende-
zett ünnepség Tóth István áldozat
kegyeleti hellyé lett síremlékénél kez-
dõdött a régi temetõben.

A megemlékezésen szép számmal
vett  részt a város lakossága: az önkor-

mányzat, a helyi pártok, a civil szerve-
zetek, valamint a diákság képviselõi is
leróttták kegyeletüket a tragikus körül-
mények között elhunyt fiatalember
emléke elõtt.

/Összeállításunk 1956 örök érvényû
üzenete címmel./

A Páneruópa Unió tapolcai szerve-
zetének meghívására dr. Habsburg
Ottó Tapolcára látogatott.

A Nemzetközi Páneurópa Unió elnöke
kétnapos ittléte alatt nemcsak felnõt-
teknek tartott elõadást, de a középiskolák
tanulóinak is.

/A dr. Habsburg Ottóval készített
riportunk a 6. oldalon Óriási fantázia
van ebben a városban címmel./

Dr. Habsburg Ottó
Tapolcán

Iskolazászló és
emlékmû

Negyven évvel ezelõtt kezdõdött meg
az iskolai oktatás a Dobó-lakótelepen.

A katonanemzedékek gyermekeit ne-
velõ intézmény a kerek évforduló al-
kalmából iskolazászlót kapott a Magyar
Honvédségtõl. 

Az avatóünnepséggel egyidõben került
sor annak az emlékmûnek a leleplezésére
is, amelyet az iskola létrehozóinak tiszte-
letére emeltek.

/Folytatás a 3. oldalon Iskolazászló a
vezérkari fõnöktõl címmel./

Születésnapi ünnepség és babatalál-
kozó volt a Városi Rendezvénycsar-
nokban október 15-én.

Az öt évvel ezelõtt létrehozott intézet
negyedik alkalommal hívta találkozóra
azokat a szülõket, akik az ott folyó

magas színvonalú tevékenység eredmé-
nyének köszönhetõen gyermekáldásnak
örülhetnek.

/Írásunk a 4. oldalon Ahová már
megérkezett a várvavárt ajándék cím-
mel./Ünnepi beszédében Bajner Imre a megbékélés feltételeirõl is szólt

A zászló az iskola és Batsányi
János szellemiségét is jelképezi -
mondta Vidosa Lászlóné igazgató

A közel négyszáz kisgyerek hamar "birtokba vette" a rendezvénycsarnokot

Köszönet és hála

Ács János polgármester virágcsokorral köszöntötte a legidõsebb pol-
gárokat

A rendhagyó történelemóra évszá-
zadokat ívelt át
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Sokan hivatkoznak arra, hogy a Balaton
és a régió nyári idegenforgalmának
csökkenéséért elsõsorban a kedvezõtlen
idõjárás okolható. Lasztovicza Jenõ or-
szággyûlési képviselõ, a Parlament Ide-
genforgalmi Bizottságának elnöke más-
ként látja a helyzetet. 

Az idegenforgalom helyzetérõl tartott
tájékoztatóján a képviselõ a Balaton-parti
települések esélyegyenlõtlenségét hangsú-
lyozta. A Balaton-törvény elõírja, hogy
2005 végétõl csak olyan településen adhat-
nak ki építési engedélyt, amely teljes mér-
tékben csatornázott. Már most látható, hogy
ez nem tud megvalósulni, ezért a Balaton-
parti Fidesz-képviselõkkel egy beadvány-
ban azt kérték, hogy a határidõt hosszabbít-
sák meg 2008. december 31-ig. Így egyetlen
település érdeke sem fog sérülni. 

- A 2000-es vörsi kormányülés egyik
nagyon pozitív hatása az volt, hogy olyan

idegenforgalmi fejlesztési programot indí-
tott el, amely az elmúlt 30 évben nem volt a
Balaton térségében. Elkészült a Balaton
körüli kerékpárút, vitorláskikötõk épültek,
megszépültek a kikötõk is. A strandokon
olyan beruházások valósultak meg, ame-
lyek azokat versenyképessé tették és a
környezetvédelmi szempontoknak is meg-
felelnek. Ma alig épül kikötõ, pedig a
Balaton vízszintje a dupláját is elbírná.

- A Széchenyi-terv jelentõs beruházási
programja volt a wellness-gyógyturizmus
fejlesztése, a 4 csillagos szállodák építése.
Ma ezek sem épülnek, holott a szezon-
meghosszabbítás egyik legfontosabb
eszköze lehet az egész évben nyitva tartó,
minden igényt kielégítõ szálláshely. A
vendégek részt vehetnének az õszi szõlõs
programokon és a téli Balatont is megked-
velhetnék - hangsúlyozta Lasztovicza Jenõ.

Miközben folyamatosan csökken a

Balaton-part idegenforgalmi teljesítése, a
kormány azt propagálja, hogy dübörög a
turizmus. Igen, de csak Budapesten. Ott is
csak azért, mert az uniós csatlakozásunk
napjától a chartergépek szabadon járhatnak
a légterünkben, könnyû a leszállási engedé-
lyeket megszerezni - szögezte le. 

Az Idegenforgalmi Bizottság elnöke a
csökkenés okát abban is látja, hogy a kor-
mány minimális összeget forgat vissza a
turizmusba. - Míg 2002-ben közel 30 mil-
liárd forintos volt a turisztikai célelõ-
irányzat marketingre és fejlesztésre, addig
most csak 11 milliárd forint. Nem mutat
sokkal jobb képet a jövõ évi költségvetés-
tervezet sem. Itt az elõirányzat 12,5 mil-
liárd, ahhoz csatlakozik még a regionális
program 2,8 milliárd forintja. A három éven
keresztül készült idegenforgalmi stratégia
semmi újat nem hozott, csak a tétlenségre
derített fényt - mondta a képviselõ. NHE

A Tapolcai Kiképzõ Központ megszûné-
sének bejelentésével szinte egyidõben
megindult a találgatás a kiüresedõ lak-
tanya sorsáról. Felröppent az a hír is,
hogy a város kapja meg. 
- A laktanya kérdése iránt jogosan érdek-
lõdik a lakosság. A Tapolcai Kiképzõ
Központ megszûnésének tényét már
hónapokkal ezelõtt bejelentették, nagyrészt
már el is vonult Tapolcáról a hivatásos és a
szerzõdéses állomány. A felszámolás most
folyik. Elkezdõdtek a megbeszélések a volt
laktanya-komplexum sorsát illetõen, de
döntés még nincs. Úgy tûnik, a honvédség
is azt szeretné, ha a város javára kedvezõ
lenne. Sok még a nyitott kérdés. Az átadás-
átvétel nem várható a jövõ év közepe elõtt.
2006-ban választások lesznek az országban,
és nem valószínû, hogy akár a kor-
mánypártnak, vagy az ellenzéknek az lesz a
legfontosabb dolga, hogy a laktanyát mikor
adják át. A város úgy döntött, hogy ameny-
nyiben megkapja, birtokba kívánja venni,
mert az õrzés-védés nem megfelelõ. Sajnos,
van rá példa más településeken, hogy
kirabolják a magára hagyott épületeket.
Mindenképpen egy hosszú távú programot
kívánunk kidolgozni, ha a miénk lesz. Ott
az infrastruktúrát egybe építették ki, nem
lehet helyiségekben gondolkodni. Ha
megszületik a döntés a javunkra, akkor
szinte négyzetméterenként fogjuk felmérni,
hogy mit is lehet kezdeni vele. 
- Sokakat fogalkoztat a szemétszállítási díj
bevezetése. Kérdezik, hogy a kommunális
adó miért nem fedezi ezt is?
- Tapolca Város Kiképzõ-testülete 2005-
ben döntött a szemétszállítási díj
bevezetésérõl. Azért döntött így, mert már a
szemétszállítás díját sem tudta fedezni a
kommunális adóból. A szolgáltatóval - még

a Városgazdálkodás felszámolásakor - si-
került egy olyan kompromisszumos
megoldást találni, hogy az akkori díjat 30
%-kal levittük, és azt be tudtuk építeni a
kommunális adóba. De eljött az az idõ - az
állami bevételek és a finanszírozás
csökkentése miatt -, hogy a város vezetése
kénytelen volt elgondolkodni a következõ
lépésen. Mi azért választottunk a díj
alapjául egy 120 literes edényzetet, mert ez
a 80 és a 240 literes között van. A többi
településen is a 110-130 literesek a
jellemzõek. A szemétszállítási díj elsõ fél
évét a város átvállalta, a második fél év
fizetési kötelezettsége már a  lakosságot ter-
heli. Nem építettünk be kedvezményeket,
mert a szolgáltatás igénybevételének díját
másutt is meg kell fizetni. Kérdezem, az
áramszolgáltatásnál mekkora kedvezményt
kap a nyugdíjas? Az ivóvíz-, a gázszolgál-
tatásnál kapnak kedvezményt? Nem! A
szemétszállítás is ilyen szolgáltatás. 
- Nem is szolgáltatás díjának megfizetése
ellen emelnek szót, csak a differenciált, az
edényzet nagysága szerinti fizetési megál-
lapítást szeretnék.
- Most, az elsõ fél év tapasztalataiból kiin-
dulva, meglátjuk, tudunk-e a szemétszál-
lítási díjon, az edényzet ûrmértéke szerint
változtatni. Meg kell mondanom õszintén -
és lehet, hogy most egy kicsit mérgesek is
lesznek rám -, nagyon óvatos lennék az
esetleges díjcsökkentésével. Ugyanis a
városból még kevesen tudnak róla, ha
megalakul az Észak-Balatoni Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás - új
helyszínnel -, akkor teljesen szelektíven
történik majd a hulladékgyûjtés. A terv
szerint Tapolcán átrakó, feldolgozó üzem
épül, de a komposztálás és átválogatás után
a lakossági hulladékot vagy szemetet át kell
szállítani Szentkirályszabadjára. Ez a
megfelelõ rendszer és támogatás mellett is
többletköltségekkel fog járni. Ha most egy
drasztikus csökkentést eszközölnénk, akkor

annak a különbözetét a városnak kellene
felvállalnia, de ez 2007-tõl hatalmasan
megemelné a lakosság terheit. Azt gondo-
lom, hogy sokkal jobb a változtatásokra
felkészülni. A város a szemétszállítási díj
számlázását is azért vállalta fel, hogy ennek
költségével se - 8 millió forint - terheljük a
lakosságot. A szemétszállítási díj kérdésére
a költségvetés tárgyalásakor, a jövõ évi
díjtételek megállapításakor tudunk majd
visszatérni, addig semmiképpen nem
tudunk ezen változtatni. Meg kell azonban
jegyeznem: láttam  a kertvárosban olyan
utcákat, ahol a kisebb edények mellé heten-
te odakerül 1-2 nejlonzsák szemét is.
Annyira egyezséget kell kötni a lakosság-
nak az õ érdekeit képviselõ önkormányzat-
tal, hogy azt a szemetet, amit megtermel -
díjfizetés ellenében - szállíttassa el.
Elõfordulhat az is, hogy az esetleges változ-
tatás után senki sem fog 240 literes
edényeket igényelni, holott annyi szemét
képzõdik majd, mint elõtte. Mi lesz majd a
szeméttel? Egy biztos: a 6,5 ezer háztartás a
közel 9 ezer tonna hulladékot megtermeli
és kiszállítatja Tapolcáról. 
- Polgármester Úr! A panelprogramokhoz
milyen szerepet kell vállalnia az önkor-
mányzatnak? 
- Mi megtettünk mindent, ami tõlünk telik.
Több alkalommal összehívtuk a lakókö-
zösségek vezetõit. Ezeken a tájékoztatókon
bárki részt vehetett. A pályázat benyújtásá-
nak határidejét október helyett november
30-ig meghosszabbítottuk. A programhoz
10 millió forintot biztosítunk. Eddig három
érdeklõdés volt, és csak egy adott be
pályázatot. Egy valamit meg kell érteni: mi
segítünk, de nem tudunk a közösség helyett
garanciát vállalni. Segítünk a mûszaki
megoldásban, esetleg a kivitelezésben, de a
kezdeményezést a lakóközösségnek kell
elindítani. Ha ez nincs meg, az nem az
önkormányzat hibája. A szándék bennünk
100 %-ig megvan.     N. Horváth Erzsébet

Ha városé lesz a laktanya, hosszú távú progra-
mot kívánunk kidolgozni a hasznosítására

Riport Ács János polgármesterrel

A Balaton-parti idegenforgalom csökkenésének háttere

AKTUÁLIS

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

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

Fogadóórák:
Ács János polgármester

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati irodavezetõ:
Benczik Zsolt 510-126

Pénzügyi irodavezetõ: 
Schönherrné Pokó Ildikó 511-161

Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil 511-159

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

Építéshatósági csoportvezetõ:
Ihász József 511-155

Általános Igazgatási irodavezetõ:
Décseyné Raposa Mária 511-153

Hatósági csoportvezetõ:
Szakács Judit 511-151

Okmányirodai csoportvezetõ:
Ughy Jenõné 511-150

Anyakönyvvezetõ: 511-152
Gyámhivatal vezetõ:

Mátyás Endréné 511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési

irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna 511-157

Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila

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

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

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

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

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

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



A fenti címmel szervezett konferenciát
október 8-án a Közmûvelõdésünk Jövõ-
jéért Munkacsoport azzal a céllal, hogy
párbeszéd megindulását kezdeményezze
azon értelmiségiek között, akik az érték-
központú, nemzeti hagyományokra
épülõ nevelésügy erõsítésében látják a
kultúra és a magyarság fejlõdésének
útját.

Kiss Katalin tanár bevezetõ gondolatai
után Ács János polgármester köszöntötte a
tanácskozás résztvevõit. Köszöntõjében
kitért a város vezetése és a helyi oktatási
intézmények kapcsolatára is.

- Tapolca az a település, amely még a
második körben sem élt a lehetõséggel,
nem adta vissza a középiskoláit, nem adta
vissza a Nevelési Tanácsadót, a zene-
iskolát, mert úgy gondolta, hogy egy város
értékének mérõi ezek felelõsségteljes
felvállalása. Nem könnyû a helyzet. A kor-
mány tervezett költségvetése szerint csak a
zeneiskolától 25.000 Ft-os támogatást
vesznek el fejenként, amely egy olyan
nagyságú település esetében, mint amilyen
Tapolca is, 10 millió forintot jelent. A város
meg fogja oldani az ezzel járó konfliktu-
sokat, mert úgy gondolom, hogy az gondol-
kodik bölcsen, aki a jövõbe néz - szögezte
le a polgármester, majd hasznos tanács-
kozást kívánt a lámpásként tevékenykedõ,
fontos munkát végzõ pedagógusoknak. 

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képvise-

lõ hangsúlyozta, a gyermekek a jövõ zálo-
gai, de az igazságtalan elosztás miatt bezá-
ró kistelepülési iskolákkal együtt számta-
lan gyerek kerül kedvezõtlen helyzetbe,
hiszen 6-7 éves gyerek utazik majd nap,
mint nap.

Veress Gábor, a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetségének elnöke a felemelkedés
útját a minõségalapú oktatásban látva arról
is szólt, hogy melyek azok a tényezõk,
amelyek a kultúra hanyatlásához vezettek. 

Dr. Pálinkás József volt oktatási minisz-
ter az iskola legfontosabb feladatának a
tudás, a mûvelõdés alapjainak lerakását
jelölte meg. - Az iskola ne tudományt tanít-
son, hanem a tudományos gondolkodás
szilárd alapjait fektesse le az adott tanulók
szintjén - hangsúlyozta.

Dr. Hoffman Rózsa egyetemi docens a
múlt-jelen-jövõ összefüggésén keresztül a
pénz hatalmának és hiányának veszélyére
hívta fel a jelenlévõk figyelmét. Szólt a
magyar családok nehéz helyzetérõl, a
népességfogyásról, a túlpolitizált iskolák-
ról és a kormányzati oldalról bizonytalan
helyzetbe sodort pedagógusokról is.

A konferencia hozzászólásokkal és az
elõadások során felmerült kérdésekre adott
válaszokkal ért véget, megerõsítve
Klebelsberg Kunó gondolatait, miszerint:
“A kis nemzetek egyetlen lehetõsége a
minõség.”

NHE
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Az MSZP dr. Mesterházy
Attilát jelölte

Lévai József, az MSZP tapolcai szer-
vezetének elnöke a sajtó képviselõi elõtt
szeptember 30-án hivatalosan is bejelen-
tette, hogy a szervezet a tapolcai-sümegi
4-es számú választókörzetben dr.
Mesterházy Attila politikai államtitkárt
indítja a 2006-os országgyûlési választá-
sokon. 

A sajtótájékoztatón résztvevõ, Bu-
dapesten élõ jelölt a szakmai életrajzának
ismertetésén túl a térséghez való kötõ-
désérõl is beszélt. 

A jövõre vonatkozó terveit felvázolva
szólt a 100 lépés kormányprogramról, a
mezõgazdaságból élõk biztonságának
javításáról, az otthonteremtésrõl is. Majd a
körzet jelentõsebb beruházásait és azok
állami támogatási összegét is ismertette.

Hangsúlyozta, hogy a választási ver-
senybõl az kerül ki gyõztesen, aki hiteles
politikus, aki maximálisan be is tartja, amit
ígért. 

A választási kampány hangnemérõl
szólva ígérte, nem lesz személyeskedõ,
durva hangvételû. A megmutatott alter-
natívák közül az állampolgár fogja
kiválasztani a neki megfelelõt.           NHE

Ismét Lasztovicza Jenõ
a FIDESZ jelöltje

A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség -
az alapszabálya értelmében - a 4. szá-
mú választókörzetben - Tapolca és Sü-
meg térségben - megtartotta az ország-
gyûlési képviselõt jelölõ csoportülé-
seket. 

Badacsonytomajon, Révfülöpön, Csab-
rendeken, Sümegen és Tapolcán a
FIDESZ-csoportok egyhangú szavazatok
alapján Lasztovicza Jenõt jelölték a 2006-
os országgyûlési választásokban képvise-
lõnek.

Az indoklás szerint a politikus1998 óta
teljes szívvel-lélekkel képviseli a térséget,
tevékenységének látható jelei vannak.
Munkája elismerést érdemel, ezért újra Õt
jelölik arra, hogy az érdekeiket a Par-
lamentben képviselje. Egy olyan képviselõt
kívánnak a térség FIDESZ-csoportjai ismét
indítani, aki itt él velük, és nem Budapest-
rõl próbálja irányítani a választókörzet
munkáját. 

Lasztovicza Jenõ - az üléseken ismerte-
tett tervei szerint - folytatni szeretné a meg-
kezdett munkát, mert mint mondta, még sok
a tennivaló a beruházások, a munkahelyte-
remtés, a környezetvédelem, az idegenfor-
galom és a mezõgazdaság területén is. NHE

A régi temetõnél található Katonai
Emlékparkban rendezett emlékünnep-
séget az 1948/49-es forradalom és
szabadságharc aradi vértanúinak tisz-
teletére október 6-án Tapolca Város
Önkormányzata és a helyi Honvéd
Kulturális Egyesület.

A nemzeti gyásznapon Pátkai Melinda
szavalata után dr. Ravasz István hadtör-
ténész alezredes megemlékezõ beszéde
következett. Szólt a magyar nép viszon-
tagságos, olykor tragikus útjáról - a
népvándorlástól a Habsburg-ház ural-
kodása alatt Ausztriával töltött, meg-
próbáltatásokkal teli 400 esztendõn át -
egészen az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcig. 

- Nekünk, ükunokáknak hivatásunk,
hogy fényesen tartsuk 1848/49 emléke-
zetét. Benne a 13 aradi vértanúval, köztük
német és magyar gróffal, szerb és horvát
határõrtiszttel, örmény és német polgár-
ral, osztrák lovaggal és magyar nemessel.
Volt, nem is egy, aki alig törte a csodá-
latosan szép magyar nyelvet, ám egyek
voltak a halálig tartó hûségben… s abban,
hogy magyar szívvel léptek a vérpadra.

Az uralkodó  parancsára tettek esküt a
magyar alkotmányra, amelyet az esküjét
megszegõ uralkodóval szemben is készek
voltak védelmezni. S ez volt a halálos
bûnük.

Az ünnepi szónok megemlékezett a
bosszúhadjárat további áldozatairól is,
majd így zárta ünnepi gondolatait.

- Jövõnk a tiszta ész, a tiszta szív, a tisz-
ta ajak és a tiszta kéz lehet. Mi csak
igazságot és becsületet adhatunk, és
szankciót csak a keresztény erkölcs világ-
rendjébõl meríthetünk. Így újra megtalál-
hatjuk önmagunkat és egymást. Ily'
módon a magyar név megint szép lesz,
méltó régi, nagy híréhez. Isten adja, hogy
így legyen!

A gyásznapi megemlékezés méltó foly-
tatásaként a Batsányi János Általános
Iskola 8. osztályos tanulói szívbemarkoló
irodalmi elõadással tisztelegtek az aradi
tizenhárom emlékének. 

Ezután az Önkormányzat, valamint
politikai és társadalmi szervezetek ko-
szorúztak az emlékoszlopnál. A ren-
dezvény a Szózat hangjaival ért véget. 

Dancs István

Magyar szívvel léptek a vérpadra

A Páneurópa Unió helyi szervezetének
október 9-ei ünnepi ülésén vendég  volt dr.
Habsburg Ottó, a nemzetközi szervezet
elnöke és dr. gróf Bethlen István, a PEU
magyar tagozatának elnöke.

A tapolcai szervezet elnöke, dr. Fehér
Károlyné kedves közvetlenséggel és nagy
tisztelettel köszöntötte a jeles vendéget -
bemutatva Habsburg Ottó történelmünkben
elfoglalt helyét és a Páneurópa Mozgalom
hazánkra is gyakorolt hatását. Ismertette a
tapolcai szervezet gazdag programját meg-
alakulásától: 1994-tõl napjainkig.

Az önkormányzat nevében Horváthné
Szalay Gyöngyi alpolgármester volt jelen. Dr.
Kovács László igényes népdaléneklésével,
Frang István Márai-vers elõadásával gyö-

nyörködtetõ élményt adott. 
Dr. Habsburg Ottó nemcsak történelmi

szerepével, kiterjedt diplomáciai kapcso-
lataival, hanem hatalmas mûveltségével,
emberi értékeivel is bírja tiszteletünket, szim-
pátiánkat. 

Politikai éleslátásával, a magas életkor
bölcsességével tanít minden szava; töretlen
optimizmus jellemzi. Összefogásra, örök
értékek tiszteletére nevel egész lénye.

Megszívlelendõ mondása: sokszor a vál-
ság hozza a megoldást.

"Ne legyetek pesszimisták, nagy erõ van
ebben az országban" - bíztatta hallgatóit. 

Élmény és tanulság volt elõadása, élet-
szemlélete, tanítása. 

G. Dr. Takáts Gizella

Helyünk a Páneurópa Unióban

Köznevelésünk nemzeti kérdései

A Batsányi János Általános Iskola
életében jelentõs, történelmi esemény
volt szeptember 29-én. 

Annak emlékére, hogy a Dobó-város-
részben 40 évvel ezelõtt kezdõdött meg az
oktatás, Havrik András vezérezredes, a HM
Honvéd Vezérkarának fõnöke zászlót ado-
mányozott az intézménynek, és az adomá-
nyozó okiratban a zászló õrzésének fontos-
ságára is felhívta az iskola közösségének
figyelmét. 

Békési István dandártábornok ünnepi
beszédében hangsúlyozta, hogy bár  meg-
szûnt a tapolcai helyõrség, a magyar hon-
védség kivonul  a városból, de az emlékét
itt hagyja. A katonai hagyományok ápolása
továbbra is élni fog a városban, hiszen az itt
szolgálatot teljesített alakulatok örökre
beírták nevüket a város életébe. Vidosa
Lászlóné, az iskola igazgatója köszön-
tõjében a történelmi múltat is megidézte. 

- Szeptember 29-e a pákozdi csata évfor-
dulója, hosszú idõn keresztül a fegyveres
erõk napja volt. A történelembõl tudjuk,
hogy a szabadságért, a nemzeti független-
ségért ragadtak fegyvert az ország legjobb-
jai 157 évvel ezelõtt. 

Iskolánk homlokzatán eddig három zász-

ló lobogott - a magyar - az Európa Unió és
Tapolca város zászlaja. A mai naptól egy új
csatlakozik hozzá. A Honvéd Vezérkar
fõnökétõl kapott iskolazászló. Iskolánk
zászlója gyönyörû. Hófehér selyem, arany
sujtásokkal. Egyik oldalára a Magyar
Honvédség, a másik oldalára az iskola
címerét hímezték - tette hozzá az igaz-
gatónõ. Végezetül köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik munkájukkal hoz-
zájárultak ahhoz, hogy az ünnepségre sor
kerülhetett. Majd a szalagok felkötése
következett. 

Ezen a napon történt meg annak a bazalt
emlékmûnek az avatása is, amelyet
Gelencsér Ferenc kõfaragómester készített
az iskola építõinek emlékére. Az iskola-
zászlót és az emlékoszlopot dr. Szabó
Tamás dandártábornok, katonai tábori
püspök és Oláh Emil alezredes, protestáns
tábori lelkész szentelte fel és áldotta meg.
Az ünnepség zárásaként az iskola tanulói
virágot helyeztek el az emlékmûnél. 

Sós Georgina és Igaz András szavalata,
valamint a Tapolcai Kiképzõ Központ
zenekarának részvétele emelték az ünnep
fényét.                    N. Horváth Erzsébet

Iskolazászló a vezérkari fõnöktõl

Szeptember 26- án múlt hatvan eszten-
deje, hogy elhunyt a 20. század egyik leg-
jelentõsebb hazai zeneszerzõje, zongo-
ramûvésze és zenekutatója, Bartók Béla.
A Járdányi Pál Zeneiskola tanárai és
növendékei a zene világnapja alkal-
mából mûveibõl adtak át egy csokorral a
helyi közönségnek október 4-én.

A színvonalas mûsort az Elindultam szép
hazámból… kezdetû népdal nyitotta,
amellyel hazája közönségétõl búcsúzott a
szerzõ 1940. október 8-án - mondta kö-
szöntõje elején Kendeh Gusztáv, az
intézmény vezetõje, majd kiemelte, hogy
rendezvényükkel Bartók igényes mûvé-
szete elõtt szeretnének tisztelegni.

Összekötõ gondolataiban kitért arra is,

hogy zeneiskola lévén, célzatosan állítottak
össze gyermekeknek íródott mûveket és
népdalfeldolgozásokat, melyeket Szige-
csánné Freund Teréz és Takácsné Németh
Magdolna ének elõadásában hallgathatott
meg a közönség.

Somogyi Hajnalka, Õri Jenõ, Mózner
Miklós és Szollár Tamás - zongora, Filipe
Adrienn - cselló, Rompos Patrícia - fuvola,
Babos Lajos - klarinét, és nem utolsó sor-
ban Román Iván és ifj. Román Iván
hegedûjátékának köszönhetõen ez alka-
lommal is világszínvonalú zenei tartalom-
mal feltöltve távozhattak a magyar népi
dallamokat kedvelõk a Járdányi Pál
Zeneiskola hangversenytermébõl.

Dancs István

Bartók Bélára emlékeztek
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A hónap kérdése

Kell- e tartanunk a madárinfluenzától?

- Megítélésem szerint közvetlen
veszély nem fenyeget bennün-
ket. Egy állategészségügyi prob-
lémával állunk szemben, ami a
mai viszonyokat figyelembe vé-
ve semmivel sem veszélyesebb,
mint bármelyik ismert influenza-
vírus.

KÉRDÉSEK TERE

- Igen. A román szomszédoktól
átterjedhet a hazai szárnyasokra is.
Természetesen megfelelõ óvin-
tézkedés esetén kisebb erre az esély.
Bizonyos vezetõket már beoltottak,
remélem, megfelelõ mennyiségû
védõoltás jut az állampolgárok
részére is.

- Különbözõ híradásokból hallot-
tam a madárinfluenzáról. Szerin-
tem mi idõben felkészültünk arra,
hogy ne érjen váratlanul bennün-
ket ez a vírus. Úgy tudom, van
elegendõ oltóanyag, így nincs
mitõl félnünk.

Szabó Attila Tóth István Szabó Ábel

(DI)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc,
valamint a köztársaság kikiáltásának
emlékére rendezett ünnepség a régi
temetõben kezdõdött. 

- Immár másfél évtizede hagyomány
Tapolcán, hogy minden évben fõhajtásra,
gyertyagyújtásra gyûlünk össze Tóth István
sírjánál - mondta ünnepi beszédében Bajner
Imre történelemtanár. - A Kádár-rendszer
összeomlása után azon tapolcaiak, akik
tisztában voltak azzal, hogy kit takar e
sírhant, ösztönösen érezték, hogy nincs
méltóbb hely a megemlékezésre.

Az 1956-os októberi eseményeket
felelevenítõ emlékezõ az országos törté-
nések helyi vetületérõl és az AKÖV fiatal
sofõrjének október 25-én bekövetkezett
haláláról szólva hangsúlyozta. - Minden kö-
zösség életében vannak olyan történelmi
pillanatok, amikor nem kell megmagya-
rázni, hogy mit, miért  és hogyan kell tenni.
49 éve a tapolcaiak számára világos volt,
hogy Tóth István halálával nemcsak a csalá-
dot érte pótolhatatlan veszteség, hanem az
egész település polgárait is, akiknek a
lelkén mély sebet ütött a golyó. Olyan la-
vinát indított el a városban, amely, ha csak
napokra is, de maga alá temette a diktatúra
pribékjeit.

A forradalmi cselekvés lázában égõ
tapolcaiak, mint a középkori Magyarorszá-

gon veszély esetén körbehordozott véres
kardot a vitézek, úgy követték az áldozat
teherautóját végig a városon, verték le a
vörös csillagot és döntötték le a szovjet
emlékmûvet.

A tapolcai eseményekben résztvevõ helyi
gimnazisták közül a forradalom leverése
után többen börtönbe kerültek. "Minket
megbélyegeztek, és hosszú évtizedekig
rovott múltú emberekké nyilvánítottak...
Mindig éreztem, hogy másodrendû állam-
polgár vagyok" - idézte Bajner Imre annak
a Major Józsefnek a mondatait, akit 7 év
börtönre ítéltek.

- Major József mondatait továbbgondol-
va elfogadhatatlan számomra, amikor azt
hallom, hogy emlékezzünk  a barikád mind-
két oldalán elesettekre. A barikádnak való-
ban két oldala van. Az egyiken  a nemzeti
függetlenségért harcoltak, a másikon az ide-
gen elnyomás diktatúrájáért. 

- A bûnösöknek csak akkor lehet megbo-
csátás, ha elõször megnevezik õket, õk
pedig õszintén beismerik bûnüket, megbán-
va azokat, bocsánatot kérnek az áldozataik-
tól. Erre a mai napig hivatalosan nem került
sor. Ha nem érzi senki szükségét a bocsá-
natkérésnek, úgy nehéz megbékélni - szö-
gezte le a történelemtanár. 

A megemlékezést követõ koszorúzás
után a jelenlévõk a Hõsök terére vonultak,

ahol zászlófelvonással, katonai tisztelet-
adással, díszsortûzzel folytatódott az
ünnepség.

Dr. Horváth János professzor, ország-
gyûlési képviselõ -, mint a 49 évvel ezelõt-
ti magasztos perceket és napokat megélt és
átélt szemtanú - idézte meg az ‘56-os

eseményeket, keresve az összefüggéseket
népünk ezeréves történelmében. - 1956 fel-
ébresztette a világot, és én, mint a fiatal for-
radalom küldötte, missziót teljesítve jártam
Európa országait, hogy a Magyarországon
történt események hírét vigyem - mondta.    

N. Horváth Erzsébet 

1956 örök érvényû üzenete

A fennállásának ötödik évfordulóját
ünneplõ Pannon Reprodukciós Intézet
negyedik alkalommal hívta babatalál-
kozóra azokat a szülõket, akik a lombik-
bébi-program segítségével tudtak csak
gyermeket vállalni. 

A vendégek - természetesen - nem
érkeztek "üres kézzel". Boldogan hozták
ölükben, vagy tolták babakocsiban gyer-
mekeiket. A Városi Rendezvénycsarnok
gyermekzsivajtól lett hangos október 15-én. 

A boldog szülõket és a babákat dr. Török
Attila, az intézmény igazgatója köszöntötte,
hangsúlyozva, hogy a Tapolcán elért ered-
mények világviszonylatban is kiemelke-
dõnek számítanak. Az eddig már megszü-
letett, közel négyszáz kisbabához hamaro-
san újabb nyolcvan is "felsorakozhat".

Az ötödik születésnap és babatalálkozó
örömeiben dr. Gógl Árpád volt egészség-
ügyi miniszter, dr. Bujdosó László országos
tiszti fõorvos is osztozott, és Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõvel, valamint
Ács János polgármesterrel együtt õk is
köszöntötték a jelenlévõket. 

Prof. Kaáli Géza, a Lombikbébi Társa-
ságok Szövetségének elnöke példaérté-

kûnek és magas színvonalúnak nevezte az
intézményben folyó munkát. 

A tapolcai gyökerû Kranabeth Roland és
felesége büszkén mutatja három, csodálato-
san szép, 4 hónapos gyermekét. Mint
mondják, tíz évet vártak rájuk Mindegyik
gyermek - két kislány és egy kisfiú - más és
más egyéniség. Hálás szívvel mondtak
köszönetet az intézet dolgozóinak azért az
áldozatos munkáért és gondoskodásért,
amellyel õket körülvették. A boldog nagy-
mama csak megerõsítette az elmondottakat.

A balatongyöröki Keserû-család szeme-
fénye a 17 hónapos Kinga. 

A több száz vendég szórakoztatásáról is
gondoskodtak a szervezõk. A Kinizsi Tánc-
együttes gyermektánccsoportjának mûsora
mellett kedves színfolt volt a babákat meg-
nevettetõ bohócok jelenléte is. 

Az ünnepségnek helyet adó Városi
Rendezvénycsarnok munkatársai nemcsak
születésnapi tortával kedveskedtek, de
külön hangsúlyt helyeztek arra is, hogy a
kisbabák ellátásához maximális segítséget
nyújtsanak. 

N. Horváth Erzsébet

Ahová már megérkezett  a várvavárt ajándék 

Az ünnepség zárásaként a Tapolcai Musical Stúdió '56 izzó õsze címû
mûsorát tekintették meg a megemlékezõk

Órai Barna és párja a másfél éves kisfiukkal érkezett a találkozóra. Mint
mondják, már másodszor tettek eleget a meghívásnak
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E címmel hirdetett ünnepi megem-
lékezést 2005. szeptember 29-re a
Tapolcán mûködõ irgalmas nõvérek
közössége a katolikus templomban. 

Köztünk élnek, sok jót tesznek az úgy-
nevezett Vincés nõvérek. A francia alapí-
tású társulat - Páli Szent Vince az alapító - a
Monarchia területén korábban Grazban
telepedett le, majd Magyarországon is elter-
jedt. 1945 elõtt 1400 tagjuk mûködött 90
intézményben: árvaház, óvoda, elemi-pol-

gári, ipariskolában, óvó- és tanítókép-
zõben, szociális terepen; Márianosztrán a
nõi fegyházat vezették; (katonai: századosi
rangban a T. fõnöknõ volt a fegyház paranc-
snoka). Az államosításkor brutálisan szét-
szórták õket. 

Jelenleg Recsken gyermekotthont,
Törökszentmiklóson idõsek napközi ottho-
nát, Tapolcán óvodát vezetnek, de szociális
munkát is végeznek.   

Dr. Takáts Gizella

Október 13-án a Tapolcai Kiképzõ
Központban száztizennyolc szerzõ-
déses katonát búcsúztattak. Az itt alap-
kiképzésen részt vett katonák az átcso-
portosítás után a fogadó alakulataiknál
kezdik meg szolgálatukat.

Az ünnepség egyben befejezése, lezá-
rása is volt a kiképzõ központ alap- és
szakkiképzés terén folytatott tevékenysé-
gének. Az alakuló téren megrendezett
utolsó kibocsátó ünnepség az alegységek
felsorakozásával és a csapatzászló fogadá-
sával kezdõdött. 

A szerzõdéses katonákat és kiképzõiket
Matuz István ezredes, a Tapolcai Kiképzõ
Központ parancsnoka köszöntötte. Ünnepi
beszédében köszönetet mondott minda-
zoknak, akik az elmúlt évtizedekben
támogatták az alakulatoknál folyó, magas
színvonalú tevékenységet. 

- Tapolca elfogadta és befogadta a
városban katonai szolgálatot teljesítõket.
A gyümölcsözõ kapcsolatot számos közös
rendezvény is fémjelzi. Külön köszönet
illeti az önkormányzatot a mindenkori,
segítõszándékú támogatásért. A kiképzõ
központban folyt szakmai munka ered-
ményeként az innen kibocsátott katonák
maximálisan megállják helyüket az alaku-
lataiknál - hangsúlyozta az ezredes. 

Az ünnepi beszédet követõen díjakban,
elismerésekben részesültek azok a
katonák, akik a kiképzés során kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtottak. 

Az ünnepség meghívott vendégei
között volt Sebõk János nyugdíjazott
tábornok, az alakulat volt parancsnoka is. 

A búcsúztató a díszmenet elvonulásával
és a csapatzászló õrzési helyre kísérésé-
vel ért véget. NHE

100 éves az irgalmas nõvérek magyar tartománya

Tapolca Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata és a Veszprém Megyei
Cigányok Ifjúsági Egyesületének szer-
vezésében október 24-én Sallay Misire
emlékeztek. 

Az Alsó-tó partján lévõ, a Panteon-fal-
nál megtartott ünnepségen Szikszai János
elnök idézte meg a 95 évvel ezelõtt
született cigányprímás alakját. 

Mint mondta, a terveik között szerepel,
hogy az önkormányzat segítségével olyan
mûsorokat rendezzenek, amelyek a nóta-
szerzõnek állítanak emléket. 

A megemlékezést koszorúzás zárta. A
márványtáblánál az önkormányzat, a he-
lyi pártok és a cigány szervezetek képvi-
selõi is helyeztek el virágot.

NHE

Koszorúzás és megemlékezés

202 esztendeje született a haza bölcse.
Ebbõl az alkalomból október 17-én
ünnepi megemlékezést tartottak a Deák
Ferenc-dombormûnél.

A rendezvényt a Kazinczy Ferenc-, majd
a Bárdos Lajos Általános Iskola diákjainak
irodalmi, illetve zenés mûsora nyitotta meg.

Marton József önkormányzati képviselõ
emlékezõ beszédében szólt Deák Ferenc
közel fél évszázadot felölelõ politikai
pályájáról, a teljes jogegyenlõségre
törekedõ, cselekvõ XIX. századi államfér-
firól, aki aktív részese volt Magyarország
sorsfordító történelmének. Hangsúlyozta,
hogy kevesen voltak, akik nála
következetesebben és bátrabban néztek
volna szembe hagyományainkkal, az ország
jelenébõl kalkulálható jövõvel. Becsületbõl,
erkölcsi kötelességbõl politizált, mindezt
szolgálatnak tekintette. Szólt még a szabad-
ságharcban, az 1867-es kiegyezésben és a
magyar polgári állam kialakulásában történt
szerepvállalásról is.

- Felvetõdik a kérdés, hogy a politikus,
vagy az ember volt-e a nagyobb és
következetesebb abban a fél évszázados
küzdelemben, amit Deák a magyarországi
polgárosodásért folytatott. Politikust is,
embert is nagyot veszített halálával a

nemzet.
A megemlékezõ beszédet követõen a

család, valamint  civil szervezetek és pártok
képviselõi, a Kazinczy-iskola diákjai, tapol-
cai polgárok helyezték el a megemlékezés
virágait, fõhajtással adózva a haza böl-
csének emléke elõtt.              Dancs István

A politika szolgálatában Befejezõdött a kiképzés

- Foglalkozni kell a Balatonnal, hiszen a
térség Magyarország leglényegesebb
turisztikai régiója, milliók boldogulása
függ attól, hogy mennyire sikeres -
mondta a FIDESZ tapolcai sajtótájékoz-
tatóján dr. Meggyesi Balázs a párt zöld-
tagozatának elnöke. 

- Amikor arról hallunk, hogy a Balaton
turisztikai programja 75%-ban teljesült,
akkor azt mondhatjuk, hogy ebbõl a helyi
lakók semmit sem érzékelnek. Számtalan
olyan probléma van, amely a mai napig
megoldatlan - hangsúlyozta a politikus. -
A költségvetés készítésének idõszakában
azt kérjük a kormánytól, hogy foglalkoz-
zon ezekkel. Ahhoz, hogy elkerülhetõ
legyen a Balaton értékes vizének elveze-
tése a régióból, a Nagyberek helyreál-
lítására és a Kis-Balaton bõvítésére lenne
szükség. Sajnos, csak részeredmények
vannak a horgászturizmus tekintetében is.
Jelentõs fejlesztésekre lenne szükség
ahhoz, hogy a tó természeti rendszerébõl
kiinduló, a Balaton gazdag halállományát
is helyreállító tevékenység megvalósuljon. 

Ingyenessé kellene tenni az M7-es út
Balatont elkerülõ szakaszait, hogy a tó
szûkebb és tágabb környezete tehermen-

tesüljön. A most tapasztalható forgalom
nemcsak az ott élõket veszélyezteti, de a
turizmus számára is riasztó lehet.
Nagymértékû beruházásokra lenne szük-
ség, hogy a térség hulladékkezelési és a
szennyvízcsatornázási kérdésének megol-
dása felgyorsuljon. Sajnos, uniós pénzek
már nem várhatók, ezért ezekhez a kor-
mánynak támogatást kell biztosítaniuk,
mert - bár megvalósulnak majd a prog-
ramok, de - nem mindegy, hogy mikor és
mibõl. Ezek a nagy programok többségük-
ben még uniós elõcsatlakozási alapok ter-
hére kaptak jóváhagyást, az ISPA-program
keretében. Mivel idõközben nem került
lehívásra ez a támogatás, most már a
kohéziós alapot terhelik. 

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képvise-
lõ a térség szennyvízcsatorna-hálózatának
kiépítésérõl szólva elmondta, hogy bár
Ábrahámhegy, Balatonrendes és Bada-
csonytomaj is építi a rendszerét, de az
elvezetéshez szükséges fõvezeték még
nem készült el, holott csak néhány száz
millió forintra lenne szükség ahhoz, hogy
a több milliárd forintos beruházás a
végleges megoldást jelenthesse.                 

NHE

A Balaton sikerének feltételei

A Köznevelésünk nemzeti kérdései címmel
megtartott konferencia egyik elõadója dr.
Pálinkás József egyetemi tanár volt. A
vele készült riportban a lehetséges
nevelési stratégia fõbb pontjait vázolta
fel. 
- A 2002-ben megszületett Nemzeti Alap-
tanterv szabályozó jellegét azonnal   vissza
kell állítani! A hirtelen jött, abszurd ötletek
- mint, amilyen az osztályzás megszün-
tetése, az ismétlés tiltása, vagy a szülõkkel
szembeni titoktartás - nagyon sokat ártanak
az oktatás ügyének. Erõsíteni kell a
követelményeket támasztó, nevelõ, közös-
ségépítõ és az egyéni boldogulást segítõ
iskola eszményét. 
- Ezek megvalósításához a tanár helyét és
szerepét is újra kell fogalmazni.
- Nagyon fontos feladat, hogy a tanárt
megerõsítsük a pozíciójában. Legyen te-
kintélye! Ha ezt nem visszük következete-
sen végig, akkor nem tud tanítani. 

- A pedagógusképzésrõl gyakran esik szó,
de a pedagóguspályára való alkalmas-
ságról kevésbé, holott egy alkalmatlan pe-
dagógus munkájának beláthatatlan követ-
kezményei lehetnek. 
- Valóban így van. Mindenképpen szük-
séges, hogy a pedagóguspályán egyfajta
alkalmassági feltételt bevezessünk. Egy
olyan ellenõrzési, értékelési rendszert kell
megvalósítani, amelynek során a diploma
megszerzése után néhány évvel el lehetne
dönteni, hogy az illetõ maradhat vagy nem
a pályán. Sok szakmában úgy döntik el ezt,
hogy szakvizsgát kell tenni. Így lehet pél-
dául egy jogot végzettbõl ügyvéd, ügyész,
vagy bíró. 
- Ma is vannak különbözõ képzések, tovább-
képzések.
- Ezekkel az a baj, hogy nagy számuk sem-
mit nem ér. Formális, pénzszerzési akciója
néhány, oktatással foglalkozó cégnek, vagy
néhány egyetemnek. Igazi, a pedagógus 1-

2-3 éves munkáját végigkísérõ és közben
értékelõ, a szakmai teljesítményt vizsgáló
pedagógus szakvizsga ma nincs Magyaror-
szágon. Ehelyett vannak "pénznyelõ auto-
maták", amelyek ilyen-olyan címen adnak a
pedagógusoknak "papírokat", amelyek
mögött azonban nagyon gyakran nincsen
semmiféle tudás és semmiféle köve-
telmény.
- Ön az elõadásában a mûveltség meg-
szerzését az alapfeltételek között említette. 
- Újra kell fogalmazni és másképp az isko-
la szerepét. A hangsúlyt arra kell helyezni,
hogy a mûveltség és a tudás szilárd alapjait
megteremtse. Ha ez nem történik meg,
akkor késõbb már nincs mire építeni. Ha
idõben nem tesszük befogadóvá a gyereket
a kultúra által létrehozott javakra, akkor
mást tekintenek majd fontosnak. Az
érettségit is mûveltségalapúvá kell tenni.
Feladatai ne egy gyorstalpaló tanfolyam
feladataira emlékeztessenek, hanem arról

adjanak képet, hogy a jelölt mennyire tud
eligazodni a szellemi életben. A mai
felvételi rendszerben azt kell megnézni,
hogy melyik gyerek a legtehetségesebb - és
ha matematikából felvételiznek -, melyikük
tudja legjobban megoldani a számtan-
példát. Ha markánsan akarnék fogalmazni,
akkor azt kell, hogy mondjam, nincs ez így
jól. Egy mûvelt, jól képzett gyerek majd az
egyetemen elsajátítja azt a szaktudást,
amelyre a késõbbi munkájához szüksége
lesz. Tehát, ha választanom kellene egy
olyan tanuló között -, aki bár jól megoldja a
számtanpéldát, de a megoldása tele van
helyesírási hibával és semmit sem tud a
mûveltség egyéb területeirõl - és egy másik
között -, aki az igaz, hogy a számtanpéldát
nehezebben oldja meg, de eligazodik a
mûveltség területeiben - ez utóbbit venném
fel, mert valószínûleg Õ jobban képezhetõ.   

N. Horváth Erzsébet

Meg kell teremteni a mûveltség szilárd alapjait

A város nevében Ács János polgármester
és Bognár Ferenc képviselõ koszorúzott
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A Sikeres Magyarországért program által
nyújtott hitellehetõségekrõl kapott tájé-
koztatót a Tapolca és Környéke Vál-
lalkozóinak Egyesületi  tagsága október
13-án. 

Az 5-10 éves futamidõre felvehetõ hitelt
kis- és középvállakozások vehetik fel. 25 %-
os önrész biztosítása mellett, 6 %-os kamat-
ra. A felvett összeg vállalkozásfejlesztésre és
mezõgazdasági beruházásra fordítható. A
program 310 milliárd forintos keretet biztosít
a benne résztvevõknek 2006 végéig. NHE 

Hitellehetõség

TÓTH ISTVÁN
gépkocsivezetõ

(Tapolca, 1931. március 26. - Tapolca, 1956. október 25.)

Tóth Lajos kéményseprõmester és Bíró Rozális fiaként
látta meg a napvilágot. Gyermekkorát a világháborúig a már
lebontott, közismert Duchon-házban élte. 

1945 után,  a polgári iskola elvégzését követõen hivatásos
gépkocsivezetõi jogosítványt szerzett. Sorkatonai szolgálatát
Kalocsán töltötte. E katonaidõ kivételével Tóth István
mindig Tapolcán lakott. 

Életvidám fiatalember volt, nagyon szerette a zenét, nem
politizált. Szabadidejét családjával, barátaival töltötte. Elsõ munkahelye a Nemesgulácsi
Gépállomáson volt. Innen került a tapolcai TEFU-hoz. E vállalat alkalmazottjaként 1956
októberének végén õszi gyümölcsöt szállított a ZÖLDÉRT-nek. Október 25-re virradóra,
munkavégzés közben Gyulakeszi felõl visszatérve a "néphatalom megvédésére kirendelt"
biztonsági õr lövésével halálosan megsebesítette. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
rövid idõszakának egyetlen tapolcai áldozata volt. Családja, barátai és munkatársai által állí-
tott síremléke kegyeleti hellyé lett a tapolcai régi köztemetõben.               Kertész Károly

Dr. Habsburg Ottót, a Nemzetközi Pán-
európa Unió elnökét látta vendégül
Tapolca október 9-én és 10-én. A vendég,
miközben Ács János polgármesterrel
sétát tett a városban, szívélyesen állt meg
beszélgetni az Õt felismerõ emberekkel,
sõt készségesen fotózni is hagyta magát. 
- Elnök Úr! Ha valaki, akkor Ön
elkötelezett híve és cselekvõ részese az
Össz-Európa gondolatnak. Lassan-lassan,
de megvalósulni látszik a Páneurópa.
Ilyennek képzelte?
- Nem egészen ilyennek. Még van javítani
való, de az biztos, hogy a megnyílt határok
mentén sokkal szabadabban tud mozogni
mindenki. Úgy, mintha az egyik megyébõl
a másikba menne át. Míg másfél évvel
ezelõtt, amikor Szlovákiába utaztam, még
órákat kellett várnom, most pedig könnyen
átjutottam. Hamarosan el fognak tûnni a
határok. Tegnap az erdélyieknél voltam. Õk
azt kérték, segítsek, hogy Románia minél
elõbb bejusson az Unióba. Be fog jutni. 
- Az országok átjárhatósága növeli a terro-
rizmus veszélyét is. 
- Terrorizmus mindig is volt. Terrorista
gyilkolta meg Erzsébet királynét is a XIX.
században. Bizonyos százalék ellen nem
lehet mit tenni. Sajnos, lesznek még terror-
események. Amíg a terroristáknak nincs
atombomba a kezükben, addig bizonyos
határok között maradnak. 
- Egy évvel ezelõtt készítettem Önnel egy
riportot, amelyben a kettõs állampolgár-
ságról alkotott véleményét is kérdeztem.
Akkor Ön azt mondta, hogy a kettõs állam-
polgárság mellett áll elvbõl és szívbõl, mert
védi az embereket, de olyan ügyetlenül

csinálták, hogy csak ártottak nekünk. Most
is ez a véleménye?
- Valóban aggályaim voltak a népszavazás-
sal szemben, mert én úgy éreztem, hogy
akkor egyes  területek autonómiáját akarják
csak elõtérbe helyezni. Nekünk nem szabad
a többieket sem elfelejteni és leírni.
- A Tapolcai Újságban dr. Bertényi Iván
történész professzor segítségével a Szent
Korona történetébe pillanthat be az olvasó.
Ön jelen volt 1916. december 30-án édes-
apja megkoronázásán a Mátyás-templom-
ban. Kérem, elevenítse fel az akkori
élményeit.
- Gyönyörû és csodálatos élmény volt.
Percre pontosan emlékszem még most is rá.
Sõt, amikor a mostani kutatók azon
vitatkoztak, hogy hol volt a koronázási
domb, én mondtam meg annak a valódi
helyét. Az igazam mellett egyetlen, de
nyomós érvet sorakoztattam fel: míg õk
nem voltak ott a helyszínen, addig én igen.
Emlékszem édesapám koronázási esküté-
telére is. Sokan kritizálták utána, de azt ne
felejtsék el, hogy egy koronás király azt,
amit ígér, azt be is tartja. Õ betartotta - egé-
szen haláláig. 2004-ben, amikor a fiúuno-
kám keresztelõjét a Mátyás-templomban
tartották, azon a helyen ültem, ahol 88
évvel azelõtt, 4 éves koromban. Felejthe-
tetlen marad. 
- Milyen élményeket visz haza Tapolcáról?
- Nagyon jókat. Csak csodálom, hogy
néhány év alatt milyen hatalmas dolgokat
tudtak véghez vinni. Óriási fantázia van
ebben a városban. Itt az ember csak opti-
mista lehet.   

N. Horváth Erzsébet 

Óriási fantázia van ebben a városban

Ötödik születésnapját ünnepelte október
15-én a Pannon Reprodukciós Intézet. Az öt
évvel ezelõtti ünnepélyes átadáson részt-
vevõk az évfordulót is együtt köszöntötték
az intézet munkatársaival a Városi Rendez-
vénycsarnokban. 
- Nagyon meghatott a mai nap - mondja dr.
Gógl Árpád, aki öt évvel ezelõtt egészségügyi
miniszterként nyitotta meg az intézményt. 
-   Csodálatos dolog látni, hogy az elmúlt öt év
alatt milyen óriási léptékben fejlõdött, bizo-
nyítva azt, hogy egy közösség a jó célok érde-
kében óriási erõfeszítésekre képes. 
- Rendkívüli és csodálatos, hogy ezen a
találkozón a babák is itt vannak. Közöttük már
olyan "vásott kölykök" is vannak, mint ami-

lyenek az enyémek voltak. Abszolút közel áll-
nak a szívemhez - mondja nevetve dr. Bujdosó
László országos tiszti fõorvos. - Néhányszor
már mondtam más összefüggésben, hogy
bezzeg Tapolca. Most is bezzeg! Teljesen
egyértelmû, hogy az ország egyik legjobb
ilyen jellegû létesítménye a tapolcai. Rangot
ad a városnak. Óriási dolog, hogy ez itt való-
sult meg.

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ is
örömének adott hangot. - Amikor Corradi
Gyula professzor úr megkeresett, hogy segít-
sem az általa megálmodott reprodukciós
intézet létrehozását, már akkor tudtam, hogy
nagyon jelentõs és a város életét is megha-
tározó lépést tesszük meg közösen. Olyan
családok örülhetnek ma már a gyermekeiknek,
amelyek eddig azt hitték, hogy nem lehet
részük gyermekáldásban. Nemzetpolitikailag
is jelentõs az a tevékenység, amely itt folyik. 

- A boldogság muzsikája ez a gyermekzsi-
vaj - mutat körbe Ács János polgármester a

több száz szülõ és gyermek között. - Jól döntött
a Képviselõ-testület akkor, amikor a volt böl-
csõde épületét erre a nemes célra értékesítette.
Igaza lett Corradi Gyulának, aki határtalanul
bízott - és ezt gyakran hangoztatta is - ennek a
csodálatos Pannon-tájnak a termékenységé-
ben. Jó dolog látni, hogy az ország különbözõ
pontjairól, de még külföldrõl is érkeznek ide
olyan szülõk és gyerekek, akiknek Tapolcához
való kötõdése  most már végleges.

Prof. Kaáli Géza, a Magán IVFC (Lom-
bikbébi) Társaságok Világszövetségének
elnöke elõször vett részt tapolcai babata-
lálkozón. - Mindig nagy öröm számomra, ha
egy ilyen eseményre meghívnak. A meddõség
Magyarországon rendkívül súlyos probléma.

A fogamzókorban lévõ házaspárnak 15 %-át
érinti, tehát 100 házaspár közül 15 kínlódik
ezzel a problémával. Vannak olyan meddõségi
betegségek, ahol kizárólagosan csak a lombik-
bébi kezeléstõl várhatunk eredményt. Ennek a
kezelésnek az eredményei objektíven
mérhetõek, ennek bizonyítéka az itt lévõ, több
száz kisgyerek is. Tehát azt tudom mondani,
ha valaki kitartóan kezelteti a meddõségét,
elõbb-utóbb lesz gyermeke. Ez természetesen
óriási áldozatvállalást és kitartást követel a
szülõk részérõl. De, amint látja, a gyer-
mekekért mindent megtesznek. Egy ilyen ben-
sõséges összejövetel nemcsak a szülõ, de a
szakorvos számára is nagyon fontos.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a sikerhez
nagymértékben hozzájárul dr. Török Attilának
és az intézet munkatársainak rendkívül magas
színvonalú szakmai tudása és az itt található
legmodernebb mûszerek és a kiváló vizsgálati
és kezelési módszerek alkalmazása.

N. Horváth Erzsébet 

A sikerek fényében - öt év után

Tapolcai életrajzok

- Közokirat hamisítás bûntettének meg-
alapozott gyanúja miatt indult eljárás egy
helyi lakos ellen, aki megtévesztõ adatszol-
gáltatást nyújtott az Okmányiroda által
kiállítandó vállalkozói igazolványhoz. 
- Hamis pénz kiadása vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt indult eljárás azon
személy ellen, aki különbözõ helyeken
/áruház, benzinkút, VOLÁN stb./ 1.000 Ft-

os nem valódi bankjegyeket használt fel. 
- Középiskolában az egyik tanterem pad-
jából eltulajdonítottak 1 db ezüst színû
SAMSUNG SGM 330 típusú mobiltele-
font, T-mobil Domino feltöltõ kártyával. 
- Deák Ferenc utcában egy mobilszolgál-
tató egység asztaláról tulajdonítottak el 1
db NOKIA 62301 mobiltelefont. 

RENDÕRSÉGI HÍREK

Házasságot
kötöttek:

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Baráth Tamás és Dani Korinna gyermekük: Blanka Bíborka
Benedek Ádám és Deutsch Ildikó gyermekük: Ágnes Veronika
Csonka Tamás és Kulcsár Beatrix gyermekük: Rebeka Réka
Farkas András és Zebegényi Ágnes gyermekük: Veronika Erzsébet
Horváth István és Barka Nikoletta gyermekük: Benjámin
Horváth János Dombi Andrea Ibolya gyermekük: Klarissza
Mohos Imre István és Bárány Nóra gyermekük: Barnabás
Németh Lajos és Kreiner Margit gyermekük: Lili
Péter Sándor és Fülöp Barbara gyermekük: Rebeka Fanni
Rab Róbert és Noszlopi Bernadett gyermekük: Liza Hanna 
Sibak András és Németh Hajnalka Lilla gyermekük: Vivien Szamóca

Gratulálunk!

Bolla Péter és Kovács Orsolya
Dorogi András és Dr. Komoróczi Bernadett

Kónya Péter és Biró Adrienn
Muzsi Ferenc és Vodicska Edit
Németh Attila és Buda Ágnes

Steinberger Miklós és Lõrincz Viktória
Szalontai Bálint és Gelencsér Adrienn
Torbó Tibor Zoltán és Gõcze Adrienn

Gratulálunk!

Prof. Kaáli Géza, Lasztovicza Jenõ és Ács János társaságában



A távhõszolgáltatást végzõ Városgazdál-
kodási Kft. november 1-jétõl - a tulaj-
donosok döntése alapján -  csökkenti a
díjait. A fûtés (431 Ft/m3/év helyett 345
FT/m3/év és a melegvíz alapdíja (131,4
helyett 110,0 Ft/m3/év lesz. A csökkentés
hátterérõl Hegedûs Józsefet, a VG Kft.
ügyvezetõjét kérdeztük.

- A fûtés alapdíjának 20 %-os, illetve a
melegvízének 17 %-os csökkentését több
tényezõ tette lehetõve. Egy kicsit visszamen-
nék az idõben. Amikor 2001-ben már nyil-
vánvalóvá vált, hogy az elõzõ években
elmaradt fejlesztések és az elhasználódott
távvezetékek cseréje, illetve javítása már nem
tûr halasztást, akkor nagy beruházásba
kezdtünk. 2001-ben 210 millió forintos
hitelfelvétellel felújítottuk a kazánházainkat.
A törlesztés futamideje 5 év, azaz 2006 végén
lejár. Ezzel párhuzamosan több távvezetéket
kicseréltünk. A hõközpontjainkon a régi
"energiafaló" építõelemes hõcserélõket mo-
dern, lemezesre cseréltük, új szivattyúkat vet-
tünk, ezek közül többe már frekvencia-
váltókat tettünk. Mivel eddig az alapdíj 40 %-
át mûszaki fejlesztésre fordítottuk - ezt a
lakógyûléseken is többször elmondtam -,
ezért a fentiekhez hasonlóan nagy felújítások,
karbantartások az elkövetkezõ idõszakban
nem várhatók. Mostanra már eljutottunk arra
a pontra, hogy az árainkat mérsékelhetjük.
Most már nincs olyan kényszeres beruházás,
amelyet ha nem végeznénk el, a lakosság
ellátását veszélyeztetnénk. Augusztusban
már beszéltem a tervezett csökkentésrõl a
tulajdonosokkal -  az önkormányzattal és az
alapítvánnyal - szeptember 20-án pedig már
le is tettem a gazdasági számítást az asztalra.
Õk a döntést október 11-én hozták meg,
november 1-jei hatállyal. 

- Azt, hogy erre most került sor befolyásol-
ja-e az a tény, hogy 3 Társasház leválni
készül a rendszerrõl?

- Azt, hogy sor kerül rá, azt nem , de, hogy
most azt igen. Azzal, hogy a hõpiacon megje-
lent egy vállalkozó, azzal mi is a piac
résztvevõi lettünk, azaz versenyhelyzet
alakult ki. Azt el kell mondanom, hogy
nálunk újabb alapdíjcsökkenés is várható,
ugyanis 2006 végére lejár a hiteltör-
lesztésünk, így pénzeszköz fog fennmaradni.

- Okoz-e gondot a Társasházak leválása?
- Meg kell mondanom õszintén, hogy nem

örülünk neki. Talán sokan nem is tudják a
lakók közül, hogy a leválással új helyzet fog
elõállni. Mivel a távhõszolgáltatás az önkor-
mányzat részérõl kötelezõen ellátandó fela-

dat, ez a fogyasztóknak maximális ellátási
biztonságot nyújt. A leválással megszûnik az
önkormányzati védelem, a mûszaki bizton-
ság és a nem fizetõk helyett a többieknek kell
fizetniük. A vállalkozó azt ajánlja a Társashá-
zaknak, ha vállalják a jelenlegi távfûtési díjat
még öt évig, akkor öt év után csökkenni fog
a távhõszolgáltatási költségük. Tehát, azt a
hõforrást, amit mi megépítettünk a részükre
is, azt még egyszer megépítik. Így a várható
díjcsökkenésük kitolódik 2010 végéig. Na-
gyon fontos még! A kisnyugdíjasok elve-
szítik a 212/2005.(X.5.) Kormány rendelet-
ben biztosított 18.000 Ft éves támogatást.
Tehát, ha az Õ esetüket vesszük alapul, akkor
a mostani - éves szinten - 15.000 Ft-os
csökkentéssel, a 18.000 Ft-os állami támo-
gatással és a nálunk várható újabb 20 %-os,
azaz 15.000 Ft-os csökkentéssel 48.000 Ft-tal
fizetnek kevesebbet a mi szolgáltatásainkat
igénybevevõk! 

Természetesen megkérdeztük a leválni
készülõ Társasházak képviselõit. Kulcsár
János, a Kazinczy tér 9. számú Társasházá-
nak közös képviselõje elmondta, hogy a le-
válásnak elsõsorban anyagi okai vannak.
Mint mondta, rettenetesen sokat kell fizetni a
szolgáltatásért, az emberek túlterheltek. Alig
van melegvíz. A leválási szándékot két lakó-
gyûlésen tárgyalták. Áprilisban 89, szeptem-
berben pedig 98 igennel döntöttek a változ-
tatásról. A Társasházban egy 29 m2-es, 81 db
59 m2-es és 20 db 79 m2-es lakás van. A
beruházás összköltsége 23 millió forint lesz.
Ebbõl teljes megtérülés közel 45 hónap. A
befizetendõ összeg tartalmazni fogja a
melegvizet - 4 m3 átlag mindenkinek - a
fûtést, a csatorna -, az üzemeltetési díjat a
gázszámlákat, az elektromos költség-
megosztót és a teljes törlesztést. Egy 59 m2-
es lakás fizetési kötelezettsége eddig átlagban
15.000 Ft volt. A leválás után a költség a 29
m2-es lakásnál 8.806 Ft, az 59 m2-nél 14.544
Ft, a 76 m2-nél pedig 17.778 Ft lesz. 

Míg Kiss Ferenc, a Juhász Gyula út 45.
számú Társasház közös képviselõje nem
kívánt nyilatkozni, addig Horváth Gyula, a
Juhász Gyula út 41. számú Társasház
képviselõje elmondta, hogy a szolgáltatással
nem volt semmi problémájuk. Volt melegvíz
is, csak az alapdíj összegével nem értettek
egyet, mivel országos viszonylatban is az
egyik legmagasabb volt. - Az önkormányzat-
nál Ács János polgármester úr és Császár
László alpolgármester tiszteletre méltóan állt
a leválási szándékunkhoz. Ezúton is köszön-
jük a segítségüket - tette hozzá.           NHE

Ezen az õszön is megemlékezett a Tapol-
cai Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület az
Idõsek Világnapjáról.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével  és
köszöntötte az idõseket Mesterházy Attila
államtitkár és Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ. 

Ács János polgármester is üdvözölte a vá-
ros legidõsebb polgárait. A megbecsülés jelét
vehette át: Rimányi Gyuláné, László Ferenc-
né, Steierlein Ferencné, a Városszépítõ
Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, Tóth

József és Kovács Imre. 
Siposné Kiss Gizella megköszönte a pol-

gármesternek az anyagi és erkölcsi támo-
gatást.

Az ünnepi mûsorban fellépett Takácsné
Németh Magdolna, zongorán kísérte Mózner
Miklós tanár úr.

Frang István gyönyörû szavalata elkápráz-
tatta a hallgatóságot. Dr. Kovács László
szépen elõadott magyar nótákkal vidám és
szomorú emlékeket idézett. Nagy sikere volt
Postás Józsinak is.              Jávori Lászlóné
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Néhány nappal az után, hogy az oro-
szok elfoglalták Tapolcát, hazamerész-
kedtünk, megnézni, mi maradt meg
otthonunkból. 

A szétlõtt város úgy nézett ki, mint ma
az Április 4 út, hármas számú épülete (Ma
is ez az utcanévtábla van rajta!).  Gránát
szakította falak, megmaradt vakolaton
géppisztolysorozatok lyukai, szétroncsolt
kapuk, üvegtelen ablakok. Hatvan év alatt

Tapolca megújult és megszépült. 
Hatvan éve nézegetem azt, a talán

mementónak szánt 3-as épületet, melyen
nem változtatott, hogy körülötte minden
szép. Sõt, kiemeli háborús sebeit a sok új
és rendbetett épület. 

Drezdában mementónak szánták a
Frauenkirche romjait, végül újjáépítették. 

Mi meddig õrizünk egy ilyen szomorú
emléket?                      Dr. Sáry Gyula

Utolsó sebhely Tapolcán

E címmel tartott elõadást dr. Csókay
András idegsebész 2005. október 13-án a
Városi Mûvelõdési Központban.

Az elõadó beszéde elején  a magyarság
vészes fogyására emlékeztetett. A munka
és a család nehezen összeegyeztethetõ,
munka-alkoholizmusnak nevezte a család
rovására túlhajtott munkát. 

Az agysebészet szakmai részérõl rövi-
den szólva említette: ütés hatására megduz-
zad az agy, az agynyomás növekszik. E
nyomás csökkentésére kidolgozott eljárása

életmentõ lett. Szakmai elõmenetelét hité-
nek erõsödése segítette. 

Nyomatékkal mondja: a hit gyógyít. Az
öngyógyítás a lélekbõl indul ki. "Lelkünk
gyógyító energiái kihatnak a testre." A
lelkiismeret nyugalma a test egészsége.
Példaképe Teréz anya, akit a legnagyobb
gyógyítónak nevezett. 

Az Életértékek Alapítvány szervezte
elõadás után a székelyföldi árvízkárosultak
megsegítésére gyûjtöttek adományokat. 

G. Dr. Takáts Gizella

Család és munka

A távfûtési díj és a szemétszállítás
mértékérõl, valamint a panelprogramról
szólt az a sajtóbeszélgetés, amelyre Sibak
András és Bogdán Tamás önkormányzati
képviselõk hívták a megyei és a helyi
médiumok munkatársait október 6-án  a
Szent György-panzióba. 

- Amikor az Önkormányzat - a
gázáremelésre hivatkozva - nem a hõdíjat,
hanem az alapdíjat emelte meg, akkor tulaj-
donképpen már egy olyan plusz terhet rótt a
lakókra, amelyeket nem nekik kellett volna
vállalniuk - hangsúlyozta Sibak András. -
Minimum 20 % tartalék van a megállapított
árban, annak csökkentése nem veszélyeztet-
né a távfûtést szolgáltató Városgazdálkodási
Kft. mûködését. 

A szemétszállítási díj mértékének megál-
lapításakor mindenképpen figyelembe kel-

lene venni a szolgáltatás igénybevételének
mértékét, azaz differenciálni kellene a fizetés
összegét. - Indítványozni fogjuk, hogy a jövõ
évi költségvetés tárgyalása során a Testület
újra tárgyalja az ezzel kapcsolatos rendeletét
- mondták mind a ketten. 

- Az egyértelmû, hogy a szolgáltatást ki
kell fizetni, de azt a területet, amely az
emberek mindennapi életét befolyásolja,
politikamentessé kellene tenni - mondta
Bogdán Tamás. 

- Kevés információ jut el a panelprogram-
ról a lakossághoz, holott ez olyan lehetõség,
amely ritkán adódik - vette vissza a szót
Sibak András. - A mintaprojekteknek már el
kellene indulniuk, hogy minél több lakó-
közösség kapjon kedvet a programhoz.

NHE

Sajtóbeszélgetés a lakosságot érintõ kérdésekrõl Újabb alapdíjcsökkentés is várható

A Tapolcai Honvéd Nyugállományúak
Klubjának vezetõsége október 14-én
munkaebédre hívta a támogatókat a lak-
tanyába. A találkozás során nemcsak az
elmúlt 2 évben végzett munkáról kaptak
tájékoztatót a résztvevõk, de szó esett a
Tapolcai Kiképzõ Központ megszûnése
miatti új helyzetrõl is. Nacsa Ferenc
elnökkel errõl is beszélgettünk. 
- Sajnos, a honvédség megszûnésével olyan
lehetõségek szûntek meg, amelyek a ha-
gyományápolással is kapcsolatosak. A város
történelmének közel 50 évében a kato-
natörténet is benne van. A nyugdíjasok
között vannak olyanok, akik még az 1951-
ben létesült akkori honvédségi alakulatok
alapító tagjai voltak. 
- Hány nyugdíjas katonatiszt él a városban? 
- Tapolcán közel 560 nyugdíjas katona él. 
- A nyugdíjasok közül hányan tagjai a
Nyugállományúak Klubjának? 
- A klubunk jelenleg 220 fõt számlál, de
érdekvédelmi és támogatási tevékenysége
560 fõ nyugállományú katonára, katonaöz-
vegyre, nyugdíjazott polgári alkalmazottra
terjed ki. Tevékenységi területünk igen
széles, hiszen a Tapolca vonzáskörzetében
élõk is a tagjaink közé tartoznak.
- Mikor alakult a klub?
- 1989 óta mûködik, de azokat a pénzügyi
feltételeket akkor még nem hozták létre,
amelyek lehetõvé tették volna a különbözõ
támogatások fogadását.  2003 decemberére a
klub olyan mélységû stagnálás állapotába
került, hogy majdnem feloszlatta magát. De
szerencsére sikerült 2004 áprilisára át-

szervezni a mûködési feltételeket. Bélyeg-
zõnk lett és adószámunk. A régi vezetõ 2003.
december 12-én lemondott, és engem java-
solt elnöknek. Megváltozott a vezetõség
összetétele is. 
-  Milyen pénzösszegekbõl gazdálkodnak?
- A klub - a mûködési feltételeinek javítása
érdekében - pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Civil Alapprogramhoz. Az itt kapott 300.000
Ft-ot a számítógépes nyilvántartás meg-
valósítására és telefaxkészülék vásárlására
fordítottuk. Természetesen jelenleg is készí-
tünk pályázatokat, ezek elbírálása folyamat-
ban van. Széles azoknak a támogatóknak a
köre, akik nem anyagiakkal, hanem külön-
bözõ kedvezményekkel, szolgáltatásokkal
segítik munkánkat. A Hírlevelünk beveze-
tését a Balaton-Elektronika Kft. segítségével
oldottuk meg. 
- Milyen programokat szerveznek?
- Programjaink között színházlátogatások, a
pápai termálfürdõ is szerepel. Létrehoztuk a
katonaözvegyek fórumát, ahol a számos in-
formáción, hasznos tanácson túl a közösségi
életbe is bekapcsolódhatnak az egyedül élõk.
Rendszeresen szervezünk nõnapot, kará-
csonyi ünnepet. Megtartjuk az idõsek napját.
Novemberben családi estet rendezünk. 
- Mekkora a rendezvények látogatottsága?
- 90 és 120 fõ között mozog.
- Hogyan tovább?
- A Dobó-lakótelepen szeretnénk tovább
folytatni a tevékenységünket. A kapott elis-
merések, a rendezvények látogatottsága is
jelzi, hogy jó úton haladunk. 

N. Horváth Erzsébet

Nem mehet kárba két év munkája

Egymást vígasztalva sírtunk október 19-
én. Sírtunk és értetlenül, döbbenten áll-
tunk a másfél éves Kántor nevû kutyánk,
élettelen, a méregtõl meggyötört, görcsbe
rándult teste fölött. 

Nagy kutya volt, nagy szívvel, nagy-nagy
szeretettel. Nem válogatott, szórta a
szeretetét, mindent elfogadott és minden-

kinek adni akart. S te visszaéltél vele… 
Talán zavart az a mérhetetlen önzetlenség,

az a mindenen túlcsorduló életöröm. Nem
értelek, nem érthetlek. Aznap meg tudtalak
volna ölni, s bár gyászunk mérhetetlen, a
gyûlöletem mellé, belopódzott a szánalom is. 

Milyen "ember" lehetsz Te? Biztosan szá-
nalmas, nagyon szánalmas…                    Tápi

Kutyasirató

A térség idõs polgárait ünnepelték
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Az október 6-ai emlékünnepség után a
Városi Könyvtárban mutatta be dr.
Ravasz István hadtörténész alezredes - a
Boldogtalan hadiidõk… címmel megje-
lent könyvét.

Köszöntõ gondolatai után a szerzõ
elmondta, hogy a Nagy Háborút követõ két
évtizedben egymás után adták ki a csapat-
történeti monográfiákat, elemzéseket és
tudományos publikációkat.

E mûvet emlékkönyvnek szánták, hiszen
a szerzõk a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum jelenlegi, vagy korábbi mun-
katársai- nem a teljességre törekedtek,
inkább "válogattak" a rendelkezésre álló
temérdek anyagból.

- A könyv célja, hogy tudományos
ismeretterjesztõ jellegével bemutassa
hazánk had- és általános történetét az I.

világháborúban - folytatta dr. Ravasz
István, majd hozzátette - a könyv három fõ
részbõl tevõdött össze. Az elsõ - a felül-
nézet - egy általános áttekintést nyújt a
háborúhoz vezetõ útról, Magyarország
szerepérõl, egészen a hadszínterekig - az
egyes emberig. A következõ rész - a
keresztmetszet - részletes leírást közöl az
olvasónak a fegyvernemekrõl.

Az utolsó - az alulnézet - a legolvas-
mányosabb. Az egyes embertõl indítja -
otthon maradt asszonyok viszontagsá-
gairól, katonák hétköznapjairól a frontvo-
nalban, a lövészárkokban is jelen lévõ
humorról - szól a fejezet, de gondolatban
nyomtatványokat, vagy Gyóni Géza ka-
tonaköltõ verseskötetét is lapozhatja az
olvasó.                                  Dancs István

Ami a "boldog békeidõk" után következett

1. Az indíttatás

3 évig készültem rá. Kezdetben csak
lélekben és gondolatban. Miközben
álmodoztam róla, folyamatosan jöttek a
hívogató "JEL"-ek.

Az elsõ Shirley MacLaine könyve, a
Camino volt. Élveztem minden sorát, s a
végére érve kész jegyzetem volt a
fontosabb dolgokról, amit egy zarándoknak
tudnia kell és vinnie kell az úton. Vártam és
figyeltem magam. Elkezdtem kutatni és
keresgetni. Irodalmat, tájékoztatót. De
Magyarországon akkor még alig lehetett
tudni és találni valamit. 

A második "jel" egy gyönyörû angol
nyelvû könyv volt, a világ leghíresebb nagy
útjairól. A barátaimtól kaptam véletlenül.
Közöttük is ott volt a Camino! A kezdete és
vége, a hely Spanyolországban… Egyre
jobban izgatott a dolog. 

A harmadik "jel" egy cikk volt a Nõk
Lapjában. Idõszakos olvasója vagyok a
lapnak, de azt a példányát éppen megvet-
tem… Egy újságírónõ mesélt az élményei-
rõl. Mertem már álmodozni én is…

Végül a Tv-ben láttam meg a szót -
Camino -. Kétszer 20 perces film öt ma-
gyar zarándok élményei alapján. Felvet-
tük. Ez volt a végsõ indíttatás. 

Ekkor már biztosan tudtam - nekem ide
el kell  mennem, és meg kell csinálnom!
Amit eddig csak magamban dédelgettem,
kezdett számomra bizonyossá válni.
Emlékszem pontosan mindenre. Egy
kellemes tavaszi nap volt, ültünk a TV elõtt
a férjemmel és én hangosan kimondtam -
Jövõre én is útnak indulok! 2004 márciusa
volt. 

Kimondtam és megtettem az elsõ
lépést!...                    

K. Lelkes Katalin

El Camino --- Az út
800 km Szent Jakab Zarándokútján

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves
családját és barátait a "Látók, szólja-
tok!" címû bibliai elõadássorozatra
Tapolcán a Batsányi János Mûvelõdési
Központba. Kéthetente, szerdán 18 órai
kezdettel.

November 2. Jób könyvének tanítása a

szenvedésrõl és a vigasztalásról.
November 16. János I. levelének gondo-

latai a Krisztustól tanult szeretetrõl.
November 30. Péter I. levele: Hogyan

dolgozzuk fel az igazságtalanságot?
Elõadók: dr. Reisinger János, Horváth

Sándorné és Oláh László

A bibliai elõadások programjai

10. (csütörtök) 14 óra: Dr. Nádori
László: Edzés, versenyzés címszavakban
címû könyvének bemutatója. Elõadó: Csik
Ferenc megyei sportigazgató. A könyvet
bemutatja: dr. Polgár Tibor a Berzsenyi D.
T. F. fõigazgató helyettese. A konferenciát
levezeti: Tóth Mária oktatási referens

11. (péntek) 19 óra: Szent Márton Napi
Újbor Ünnepére rendezett hagyományõrzõ
lúdvacsora. Bál, tánc reggelig. Jegyár: 2000
Ft/fõ.

14. (hétfõ) 13 óra: Fogászati vetélkedõ

az ÁNTSZ szervezésével általános iskolák
4. osztályos tanulóinak  

14. (hétfõ) 19 óra: Színházi elõadás:
Nemzeti Kamara Színház: Kocsonya
Mihály házassága. Rendezõ: Usztics
Mátyás.  Jegyár: 1500.-

24. (csütörtök) 19 óra: Évadnyitó hang-
verseny a Filharmónia-bérlet keretében.
Bérletár: 2000 Ft (3 hangverseny)

17. (csütörtök) 17 óra: Füstös Zsuzsa
kiállításának megnyitója

Városi Mûvelõdési Központ novemberi rendezvényei

A Páneurópa Unió helyi szervezetének
meghívott elõadója volt dr. Sáry Gyula
október 20-án. A szép számú közönség
érdeklõdésétõl és tetszésétõl kísért elõ-
adás címe: Az identitásról.

Az elõadó-szerkezetileg több szálból
felépített, világos okfejtésû - beszéde
egyrészt az egyes ember fejõdésére, más-
részt az egyén és a társadalom viszonyára
mutatott rá.

Önmagát, önazonosságát/identitását
keresi-képviseli az egyén különbözõ külsõ
viselkedésformák, képek között. A külsõ
forma: kép/imázs lehet megjátszott, betaní-
tott, de váratlan helyzetekben kiderül ennek
hamissága. Keresi önmagát, belsõ tartalmát
egy csoport, egy ország. Kérdés, milyen
külsõ képet fest magáról. A külsõ képnek
harmóniában kell lennie a belsõ tartalom-
mal.

Az újszülött még csak egy személy, 18-

20 év körül lesz személyiség. Az agyban
tárolt ill. kifejlesztett tartalmak:
M E G I S M E R É S - V I S Z O N Y U L Á S -
ALKALMAZKODÁS. E kiforrott agytar-
talmak alkotják az identitást - az
egyéniséget. 

Szólt a Páneurópa-mozgalom értékeirõl
az internacionalizmus - és kozmopolitiz-
mussal szemben. A világrészek iden-
titáskeresése élet-halálharc oka. A
világnézetek identitásharcában nagy a
szerepe az iszlámnak és a keresztény vallá-
soknak.

"A család az egyetlen kohó, mely a gyer-
mekbõl értékes embert formál."

Figyelmünket mindvégig lekötötte a
nagy tudást feltételezõ eszmefuttatás; e
mellett jó, közvetlen hangulatról gondos-
kodott a finom diplomáciai érzékkel bíró
elnök asszony, dr. Fehér Károlyné.

G. Dr. Takáts Gizella

Az identitásról

Vízszintes:
1. Õszi.
9. Hangos joghurt!
11. Párosan utána jár!
15. BEK, KEK, UEFA kupa.
17. Rangjelzõ.
18. Ilyen a hulló, vakolatú, épségben álló ház,
névelõvel.
19. Egyik cukorgyárunk.
21. Angol olaj.
22. A tûzfészekbõl tör elõ.
23. Néma zene!
24. Egyfajta filozófiát valló, hirdetõ személy,
…ista.
25. Ez a sut.
27. Hiányt odajuttató.
30. Van dolog … okozati.
31. A -rõl rag párja.
32. Hatalmas budapesti sportlétesítmény.
34. Hangtalanúl üss!
35. Németül van.
36. Majdnem fél évi.
39. Zorro betüjele.
40. Orosz gépkocsi tipus.
41. Kötõszó.
42. Nátha párosai.
43. Láz.
44. Földrész.
46. Részben a karzatán!
48. Becézett Aranka.
49. Húr a hegedûrõl.
50. Jó pár éve, hála Istennek, mi is ez vagyunk.
53. Fél névelõ.

54. Déli ország fõvárosa: …grad.
55. Menyasszony.
56. Alföldi terméketlen terület, melyet ez okoz.
58. Névelõ.
59. Amper jele.
60. Csendesen dalolgató.
63. Fél év!
64. A Csárdáskirálynõ grófja.
65. Nitrogén.
66. A kender zúzására szolgáló eszköz, névelõ-
vel.
67. Idõs korára gondját viseli.
Függõleges:
1. Hol található Bari városa.
2. Izgalmakkal, élményekkel teli kirándulás.
3. Társadalom Biztosítás.
4. Akutya hirtelen mozdulata az ennivalója miatt.
5. A Balaton-parti üdülõhelye Sóstóval
egyesült.
6. Származását.
7. Kennedy elnök vélt gyilkosa volt, akit másik
társa hasbalõtt. (Jack ….)
8. Színésznõ, … Éva.
9. K betû pótlásával Ottó becézve.
10. Monarchiában az a család, amelybõl az
uralkodók származnak.
11. Olaszországban élt magyar szobrászmûvész,
Amerigo
12. I-vel az elején, pénzromlás.
13. Angol férfinév.
14. Magasbeosztású.
16. Ónnal futtatott.
20. A sugár jele.

22. A TV mûsorában a Zenélõ órák c. mûsor
vezetõje volt, László.
25. A szülõk, nagyszülõk, a gyermek életében
ennek határtanul örülnek.
26. A szõlõ porozásához szükséges.
28. Rangjelzõ szó.
29. Komolyzenei mûvek elõtti rövidítés.
33. Ez segíti a szörfösöket, névelõvel.
35. A végén egyenlõ: Ausztria, Románia.
37. Az emeletes lakások alatt található.
38. A Spanyolországhoz tartozó Pityuzok leg-
nagyobb szigetére való.
40. Legtöbbnyire fedett fürdõ.
41. Bevagdosó.
45. Kettõzve, pintyfélékhez tartozó madár,
nálunk nem minden évben jelenik meg.
47. Mûvészet latinul.
51. Motorolaj márka.
52. Részben zsákba!
57. Cint.
61. Ez az, amin járunk.
68. Félig tó!

Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!

A júniusi helyes megfejtés: Vízsz.: 17.
Tengeralattjáró, 23. Kútter, 46. Árbóc, 66. Úszó-
dokk Függ.: 1. Vitorlakarika, 8. Vitorlamester, 9.
Hajókormányos, 14. Ágyúnaszád.
Nyertesünk: Kovács Lászlóné, 8300 Tapolca,
Kazinczy tér 11/B. fsz. 3.
Amegfejtést a szerkesztõség címére kérjük.  A
nyertes a Fõtéri Könyvesboltban veheti majd
át a könyvjutalmat. 
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Az ember örül a sikernek, fél a kudarctól. De megtesz-e mindent a sikerért, a kudarc

elkerüléséért?
A munka öröméért, az élet szolgálatáért vagy a sikerért dolgozik?
Jó munkának természetes jutalma a siker, de sok körülmény akadályoztathatja - jó ezt

elõre tudni. A sikersorozat szárnyakat ad, de síkos lejtõ is lehet. Elfelejteti az óvatossá-
got, az állandó erõfeszítést, a köteles alázatot, alkalmazkodást.

A kudarctól pedig nem kell félni! Hasznos keserû gyógyszer az, figyelmeztetés, bár pil-
lanatnyilag fájó lehet. Az akaraterõ az igazi érték, amely a kudarcok után is új munkára,
jobbításra serkent, újabb meghódítandó csúcsok, új célok felé.

Dr. G.T.G.



Életemben az elsõ kettétört fát sírkõbe
faragva láttam gyerekkoromban. Halottak
napján a tapolcai temetõben értetlenségemet
látva elmondták a felnõttek, hogy mi
emberek is úgy élünk s halunk, mint a fák. 

Van, akinek derékba törik az élete, van, aki

elöregedve vár a végre. Ma már jobban
tudom, hisz láttam a Malom-tói idõs szép fûzt
is rázuhanva a Baumberg-szobor melletti
kövezetre. Többen elsirattuk 2000. június 16-
án. Akkor eszembe sem jutott, hogy itt egy
másik, egy régebbi fûzfa sorsa fölött
Konczek József írt verset megindultan. (A
"zöld zokogású" vízparti fákról, a füzekrõl
Szabó Lõrinc, Buda Ferenc és Utassy József
írtak költeményeket az Ipoly partjától
Balatonszárszóig.) 

Tán nem véletlen, hogy számomra e fákat
megörökítõ versek között a legkedvesebb a
Konczek-opusz: "Jaj, te fa, fûzfa, te friss
árnyékot adó fa! / Fekszel elõttem. / Arcod elé
kapod ágaidat, mintha volna is arcod.   /   A
földre borulsz elõttem…// Fûzéres lombodba
fogózva tanultam meg én itt úszni. / Beljebb
lépdeltem a szigethez, / de el sose értem, s
már majdnem a szájamon folyt be a víz, /
amikor a hajadba / kapaszkodtam, / s így
mindig / visszataláltam a partra."
(Gyászbeszéd egy fûzfa fölött). Vasy Géza
tanár úr értelmezése szerint "szinte egy
mítoszi tó partján magasodik még holtában
is" a költõ siratta fa. Így igaz. 

Konczek József a tapolcai és a Szent
György-hegyi tárgyak köré legendák fényét
szövi udvarul, a Hegyi értekezés címû Szent
György-hegy ciklusából például egy sajátos
eredetmonda is kikerekedik. Ragaszkodik

ehhez a tájhazához, hisz "Búvárló békákkal a
római-félkörös boltívtõl kijjebb / mennyi
vidámság / harsant, fröccsent, / adta július
önként / s estefelé, amikor megtérve a hegyrõl
/ ott volt ingem zsebében a napszám, / zöld
dudvák vérével áttört / sajgó két tenyerem
megmártva a vízben, / duzzadt ökleim úgy
nyúltak ki, mint jókedvû békák". Nem hazud-
ható idillivé ugyan, de édes álomvilág volt ez
mindenképp Tapolcán. Családunk számára a
legemlékezetesebb író-olvasótalálkozójára
1987. február 20-án jött el Konczek József.
Édesapámat bátyjának, barátjának és
nevelõjének tartotta. 

A költõ már hatvan éves múlt. Tíz esz-
tendõsen került Tapolcára. Ma Pomázon él. A
Batsányi János Gimnáziumban tanult, s
középiskolás korában több verse látott
napvilágot a veszprémi Napló-ban. Édesapja
mozdonyvezetõ volt. A vasúti csomópont, az
elsõ forradalmár költõnk szülõhelye és a bar-
langok s hévizek városa számtalan élménnyel
gazdagította a kisdiákot. 

Gyermekkorának kedves színhelyét az
Alsó-tó utca címû költeményében idézte
meg, elénk varázsolta ezt a csodaszép "föld-
ágyéki mélybõl fakadó" tapolcai tavacskát,
ahol mély cserzõvermébe láthatott Batsányi
édesapja, s ami maga lehet már a múltnak
ama mélységesen mély kútja. Ha fölébe hajol
ember vagy fa, mindnyájunk sorsát látja

benne remegni. Erre figyelmeztet Konczek
József verse is: "Azért mondom, hogy ne
csupán a tényeket / jegyezze fel, hanem a sok
arcot. / Írja föl, írják a noteszukba, / mert
egyébként az Alsó-tó utca / rendhagyóan
egyszerû eset."

Németh István Péter

Tapolcai irkalap III.

2005. október     9Új Tapolcai Újság

KULTÚRA

A koronázással összefüggõen két olyan
szokás is kialakult, amely a királlyal szem-
ben az uralkodó osztály egészének, az egy-
házi és világi elõkelõknek az érdekeit
védelmezte.

Az egyik a koronázási eskü letétele. Már
az õsi Dunstan-ordóban is szerepel három
ígéret (még "parancs" a neve), amely aztán
esküvé alakul s tartalmában is bõvül, az
egyházi és világi elõkelõk mindig újabb és
újabb elemeket vetetnek bele. V. Istvánnak
(1270-1272) azt kellett megígérnie, hogy a
nemeseket visszahelyezi jogaikba, melyek-
tõl elõdei fosztották meg õket. III. András-
sal megfogadtatták, hogy visszaszerzi
mindazokat a földeket, amelyek Magyaror-
szágtól idegen tulajdonba jutottak. Károly
Róbert az isteni jog megõrzésén, az egyház
védelmén és az ország igazságos kor-
mányzatára vonatkozó ígéreteken túl-
menõen azt is megfogadta, hogy erkölcsös
életet él (egyetlen asszonnyal megelégszik),
megoltalmazza a pápát és legátusát, s
kötelezi magát, hogy a római egyháztól nem
fog egyetlen országot és semmilyen jogot
sem elidegeníteni. Az ország épségének
védelme a késõbbi királyok esküjébe is
belekerült. A XV. században uralkodó-
inknak többnyire már a koronázás elõtt is
esküt kellett tenniük, különösen, ha külföld-
rõl érkeztek.

1458-ban a prágai fogságból hazatérõ,
királlyá választott Mátyásnak Buda város
kapuihoz érve a várkapunál is, majd a
Nagyboldogasszony-templomban is esküt
kellett tennie. 

A koronázási eskühöz hasonló funkciót
töltött be a koronázási hitlevél, amely írás-
ban tartalmazta azokat az ígéreteket, ame-
lyeket a király alattvalóinak - egyházi és
világi elõkelõknek - tett megválasztásakor.
Csíráját III. Bélának abban a koronázáskor
kiadott oklevelében látják, amelyben biz-
tosította az esztergomi érsekséget, hogy a
koronázás joga az övé, s nem a kalocsai
érseké. III. Andrástól kezdve a koronázási
eskü és hitlevél már együtt szerepelt. 

/Folytatás a következõ lapszámban/

Tapolca barlangjai II.
A Tavasbarlang történetét 1951-ig
Tóth József tollából és korabeli doku-
mentumokból, újságcikkekbõl ismer-
hette meg az olvasó. 

A természeti ritkaság második ötven
évérõl szóló szemelvényeket Szilaj Rezsõ
állította össze. - A Tapolcai Füzetek soro-
zatban megjelent kiadványokban nem-
csak a felfedezés izgalmas eseményeit
követhetjük nyomon. A szerzõk emléket
állítanak azoknak a kutatóknak, búvárok-
nak, bányászoknak is, akik ma is köztünk
élnek, netán barátaink, vagy jó ismerõ-
seink - írja a második füzet elõszavában
dr. Zsiray Ferenc, a Városszépítõ Egyesü-
let elnöke. Az Egyesület gondozásában
megjelent kötetek a Városi Könyvtárban,
a Tourinform Irodában és a Városi
Múzeumban kaphatók.                   NHE

A Magyar 
Szent Korona története 

III. rész

Kevés város dicsekedhet olyan alkotó
egyéniségekkel, akik rendre felkavarják
a mûvészetkedvelõk véleményét. Vannak
köztük eruptív, kitörõ egyéniségek, de
van, aki csendben érleli lelket melengetõ
színvarázslatait. Már írtam Róla, de a
közvéleményt ébren kell tartani. Tomáról
van szó. A mûveit így szignálja, én sem
térek el ettõl.

A képzõmûvészet két világot láttat meg.
Egy utánzott külsõt, melyben ismert tár-
gyakat mutat be, és egy belsõt, amit maga
teremt meg abból az érzelemkincsbõl, amit
az élet keltett benne. Az elsõ utat a realisták
járják, míg a másikon azok sétálnak, akik
érzelmeiknek keresnek színes megje-
lenítést. Toma világa ez utóbbi.

Mondhatnám, nõi mûvészet, hiszen az
asszonyok a harsányat, az ízléstelent, a bán-
tót, a macsós erõszakot mindig elkerülték.
Az õ lelkiviláguk egy olyan univerzum,
ahová jobb, ha levetett cipõvel lépünk. Nem
tudhatjuk, nem lépünk-e rá finom, törékeny
érzésre, ami elveszhet tapintatlanságunk

miatt. Csak csendben, csak halkan. 
A nõk a színekkel mindig barátságban

voltak. Hiszen mióta a Világ kétnemûvé
lett, a szebbik nem még szebbnek óhajt lát-
szani, éppen a színek használatával. Ez
okozza, hogy a nõk alkotásainak színvilága
mindig harmonikus. Tudják mibõl, mennyit
bír el a jó ízlés. Mint az ételt elrontja a
túladagolt fûszer, a képet is megölik az
egymást ütõ színek. 

A képek maguk, éppen, mint az igazi
nõk, többet sejtetnek, mint amit megmutat-
nak. A férfiak pedig inkább arra kíváncsiak,
amit nem látnak. Toma sejtelmes. 

Toma képeinek finom színvilága olyan,
minta az Ezeregy éjszaka meséi. Elandalítja
a nézõt, addig, míg a színes fátylak mögül
elõ nem bukkan valami ismerõs alak. Arra
aztán felfigyel, és gondolkodni kezd. Nem
tudom, egyik képemen, szín harmóniákba
burkolva, mit jelent egy fekvõ kereszt, egy
másikon talán háromszögletû vitorla? Vajon
a Föld-Ég frigyét? A végtelent? Gondolom,
talán ez mellékes, az esztétikai érték

fontosabb.
Amikor régen, egyik kiállításán azt

mondtam, egy roskatag öreg fa képét nem
tenném ki hangulatképei közé, nem arra
éreztem-e rá, a realizmus nem az Õ mûfaja.
Azt hagyja meg azoknak, akik a természetet
másolják. Aki futó hangulatait, szineszté-
ziáit /komplikált érzésvilágát/ képes képpé
változtatni, annak adottságait bûn tõle ide-
gen irányzatokban erõltetni. Ne erõlködjön,
élvezze, amit csinál! Az érés magától jön. 

Õ biztosan megérez, de talán logikusan
megindokolni nem tud. A lélek mélye
amúgy is további felderítésre vár és
nehezebb, mint egy holdutazás. Így nézzük
ezeket a talányos hangulatokat. Rejtett
ösvények feletti színes ködök, amik egy
lélek mélyére vezetnek. 

Jó látni, hogy a Tapolcán alkotók mind a
magas mûvészet problémáival vívódnak,
távol állnak tõlük a blöffök és a sematikus
megoldások. Ezt jó látni!!!

Dr. Sáry Gyula

Azért figyeljünk Tomára is

- Ennek a könyvnek a címadója kisebbik
fiam, Andriskám. Amikor úgy gondol-
tam, hogy abbahagyom az írást, õ volt az,
aki nap, mint nap számon kérte tõlem,
hogy mennyit dolgoztam és milyen új
elbeszélések születtek - írja dr. Bartalis
Imre negyedik kötetének Elõszavában. A
könyv már külsõ megjelenési formájá-
ban is rendhagyó. 
- Tipográfiájához az ötletet kedves barátom,
Szuhay Balázs könyve adta. Míg az elsõ
részben a régi naplómból vett kis történetek
elevenednek meg, addig a könyv hátsó
borítóján lévõ címmel - Mindig az igazat,
csakis az igazat - a levelezéseimet, újság-
cikkeimet szedtem csokorba. A kétoldalú
könyv azonban nem Janus-arcú. Célom az
volt, hogy az írásokon, a mások rólam alko-
tott véleményein keresztül az olvasók még
jobban megismerjenek.
- Milyen rendszerben követik egymást a
kötet írásai?
- Mindkét oldalon a kronológiai sorrend
volt a vezérlõ elv.

- Több történet foglalkozik az Elõszóban
már említett fiával, Andrással.
- Ezek megírására külön engedélyt kaptam
Andriskámtól. Õ egy áldott jó gyerek,
öregkorunk támasza, mivel bátyja, Tamás
már 1988-tól külföldön él, és csak ritkán
jön haza. A kisebbik fiamról szóló
történetek, iskolai csínytevések bizonyára
másoknál is hasonlóak, csak talán nem
kerültek egy öreg napló elsárgult lapjaira,
és ezért elfelejtették õket. 
- A kötet másik oldalán megjelent írások,
újságcikkek, levelek válogatás eredményei? 
- Igen. Bár itt is követettem a kronológiát,
de megvallom õszintén, az elsõ két írást - az
egyiket én írtam Végsõ búcsú egy régi
baráttól, a Napló 2002. január 16-ai számá-
ban jelent meg, és egy névtelen levelet -
tudatosan szerkesztettem az elejére. 
- A mostani kötet megjelenése után hogyan
tovább? 
- András ismét bíztat. Így jövõre kénytelen
leszek egy újabb könyvet kiadni. 

N. Horváth Erzsébet

Ne hagyd abba, Apa!

Konczek József Szigligeten 2001. 

Fotó: Kovács Erika
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Korunk vértanúja -
a sok közül egy

Mihelyt lehetett, a keresztény sajtó
megemlékezett róla, de a nagyközön-
ség nem sokat tudott Brenner János-
ról, a bestiálisan meggyilkolt fiatal
papról. 

Hézagpóló volt tehát a Boldog Özséb
Alapítvány szándéka, hogy meghívja az
elhunyt pap testvérét, Brenner József
püspöki helynököt Szombathelyrõl
elõadást tartani. Brenner János káplán
Szentgotthárd mellett, Rábakéthelyen -
határsávban - mûködött. 

1957. december 16-án sötét éjszaka
beteghez hívták 10 km-re. Gyalog vágott
neki az erdei útnak. "Igazoltatás - határ-
sáv" címen megtámadták. 32 késszúrás-
sal sebesítették, koponyáját rúddal be-
verték - nyakára lépve csigolyáit eltörték. 

A hosszan elhúzódó vizsgálati
"cirkusz" a mai napig nem tisztázta, kik
voltak a tettesek ill. megbízók. 

Brenner János fiatal pap hivatásának
vértanúja. 

G. Dr. Takáts Gizella

A Tapolcai Református Ifjúsági Szövet-
ség szeptember 3-án megrendezte elsõ
közös programját, amely a Viszló-völgyé-
nek a szeméttõl való megtisztítása volt. 

Környezetünk tisztaságának problémája
egyre égetõbbé válik. Sajnos, lelkiis-
meretlen emberek mit sem törõdnek azzal,
hogy a környék egyik legszebb kiránduló-
helyét teszik tönkre. Az egykor páratlanul
gazdag természetvédelmi területet most
szemétlerakónak használják

A rendezvényen bárki részt vehetett, a
szervezõség igyekezett minél szélesebb
körben értesíteni a város lakosságát.
Mintegy 40 fõ vállalta, hogy a szerteszét
szórt szemetet összeszedi, és az Otto Kft.
jóvoltából elszállíttatja.

A helyszínre a buszpályaudvarról, a
Somló Volán Közlekedési Rt. által ren-
delkezésünkre bocsátott autóbusszal lehe-
tett eljutni. 

Az évek óta gazdátlan völgy hamarosan
asztaloktól, padoktól tarkállott, és ügyes

asszonykezek jóvoltából ínycsiklandó illa-
tok szálltak a levegõben. Két bográcsban
fõtt a finom gulyás, ám - amíg az étel
elkészült, a mindig éhes fiatalok zsíros
kenyérrel, zöld hagymával csillapították
éhségüket. Szükség is volt rá, hiszen majd-
nem három konténernyi szemetet szedtek
össze a résztvevõk.

Az ebédig maradt még idõ arra is, hogy a
fák árnyékában közösen dalokat tanuljunk,
illetve gitárkísérettel énekeljünk. 

A finom ebéd elfogyasztása után kezdõd-
hetett a kalandtúra. Hat állomáson mérhet-
ték össze erejüket, ügyességüket és tudá-
sukat a csapatok. Lelkesedésben nem volt
hiány, hiszen nagymama és unoka együtt
küzdöttek a gyõzelemért. A gyõztes csapat
jutalma egy hatalmas torta volt. "Minden-
kor örüljetek" felirattal.

Köszönet mindenkinek ezért a szép és
tartalmas napért,   együttlétért.

Baginé Tóth Éva

Ifjúsági nap a Viszló-partján

Ismét meghirdeti hagyományos gyer-
mek- és ifjúsági pályázatát a Város- és
Faluvédõk Szövetsége 8-18 éves diákok
számára. 

Pályázni lehet írásos és képzõmûvészeti
kategóriában a következõ témakörökben:

1. Milyennek szeretném látni a lakóhe-
lyemet? 2. Lakóhelyem (vagy közvetlen
környéke) nevezetes épülete, népi emléke,
amely megérdemli, hogy felhívjam rá a
figyelmet. 3. Lakóhelyem temetõjének
megõrzésre érdemes síremlékei, emlék-
mûvei, építményei. 4. Ipartörténeti,
közlekedési emlékek környékünkön. 

Pályázatunkra nem "könyvszagú" leírá-
sokat várunk, hanem önálló megfi-
gyeléseket, önálló véleményeket. Az írásos
pályamûvek terjedelme 5-15 A/4-es oldal
lehet mellékletek nélkül. A pályamûvek
értékét növelhetik a témákhoz kapcsolódó
fotók, rajzok, térképvázlatok.

A képzõmûvészeti pályázatok tet-
szõleges technikával (rajz, festmény, linó-
és fametszet, makett stb.) készülhetnek.

Pályázni lehet egyénileg és csoportosan is.
A pályázatok elbírálása korcsoportonként,
kategóriánként és témakörönként külön-
külön történik.

A pályázatokon vagy a pályázatokhoz
csatoltan kérjük a pályázó nevét, iskolai
osztályának, lakcímének, életkorának és a
pályázott témakör sorszámának feltün-
tetését. A pályázó iskolája címét és a
pályázat évét (2006) kérjük nagy betûkkel
felírni a pályázatra. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2006.
január 15. Cím: Város- és Faluvédõk
Szövetsége, 1126 Budapest, Szoboszlai u.
2-4. 1531 Budapest, Pf. 22.

A pályadíjak: I. díj 7.000 Ft, II. díj 5.000
Ft, III. díj 4.000 Ft.

A zsûri különdíjakat is megítélhet. 
A pályázatok értékelésére 2006 ápri-

lisában kerül sor, a díjátadó ünnepség
várhatóan 2006. májusában lesz. 

A pályázattal kapcsolatban bõvebb
felvilágosítás a Szövetségi irodáján (tel.:
06-10201-5808) kérhetõ.

Pályázati felhívás
"Gyerekek az épített és természeti környezet védelméért"

A történelmi egyházak századokon át szol-
gálták népünket a tudás terjesztésével, a
fájdalmak, a szociális problémák eny-
hítésével. 

Korunk gondjaira is reagál, reagálnia kell.
2005. október 22-én a református templom-
ban tartott összejövetelén a "TARISZNYA"
ifjúsági szövetség vendége volt Victorné
Erdõs Eszter református lelkész, a A
Magyarországi Református Egyház Kallódó
Ifjúságot Mentõ Misszió Ráckeresztúri
Drogterápiás Otthon vezetõje. 1977 óta
foglalkozik drogosokkal. Elkísérte 2 "fia":
ápolt (?), megtért (?) fiatalember. Az egyik 20

éves fiú önvallomásában megrendítõ képet
festett a drog tudat- és életromboló hatásáról. 

Miért veszélyes a drog? Mert gyorsan hat,
mert az ifjú korosztályt támadja meg tömege-
sen, így a társadalom jövõjét roppantja össze,
míg tönkreteszi a vétlen hozzátartozókat,
embertársakat is. Anyagi kihatásai is borzasz-
tóak, lelki-erkölcsi hatása pedig felmérhe-
tetlenül tragikus.

Nincs fölmentés azoknak, akik kisebbítik a
bajt, sõt legalizálják, terjesztik - akár a
vezetés "magaslati" elõnyeit, nyilvánosságát
kihasználva!                          

G. Dr. Takáts Gizella

Egyházak a veszélyeztetett fiatalokért

A Tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege szeretettel vár minden
érdeklõdõ tanulót a következõ foglalko-
zásaira:

November 17-én 16 órakor: Kerek erdõ,
meseerdõ - játékos foglalkozás kicsiknek. A
foglalkozást vezeti: Varga Károlyné. 

November 23-án 16 órakor:
Érdekességek az állatvilágból 7-8. osztá-
lyosoknak. A foglalkozást vezeti: Vasáros
Ferencné.

November 29-én 16 órakor: Önismereti
játék 5-6. osztályosoknak. A foglalkozást
vezeti: Szokoli Renáta.

Játssz velünk!

Úgy tûnik, Bognár Ferencnek, az intéz-
mény igazgatójának vezetésével az ÁMK
megtalálta azokat a kitörési pontokat,
amelyek a biztonságos mûködést segít-
hetik elõ. Az új kihívásokról és az új
válaszokról Õt kérdeztük. 
- A Szász Márton Általános Mûvelõdési
Központ is ugyanúgy indította a tanévet,
mint a többi iskola. Sajnos azonban a távla-
tokat tekintve, elkerülhetetlen lesz nálunk
is a létszám csökkenése. 
- Mit tehetnek ellene?
- Hogy az iskola továbbra is fenn tudjon
maradni, már ebben az évben - a szakisko-
la keretében - újabb szakmákat indítottunk.
- Melyek voltak eddig és melyek az újak?
- Az eddig is kínált képzésünk a pék, a
virágkötõ, a gyógynövénytermelõ - és felis-
merõ és a varrónõ szakmákban volt.
Ezekhez most a számítógépkezelõ és a
kerékpárszerelõ sorakozott fel. A jelent-
kezõk száma azt is lehetõvé tette, hogy
önálló osztályokat tudtunk indítani. 
- Milyen pályázatokat nyújtott be az iskola?
- Ahhoz, hogy az iskola létét továbbra is
biztosítani tudjuk, több uniós pályázatot
nyújtottunk be.  A HEFOP- pályázat a kom-
petencia alapú tantervre való pedagógus-

felkészítést szolgálja. Ezzel is az iskolánk
népszerûsítése a célunk. A tantervek már
elkészültek, néhány iskola már teszteli is
azokat. 
- A mûvelõdési tevékenységi kört támogató
pályázatok benyújtására is van lehetõség? 
- Igen. November elejéig kell benyújtani
azt a pályázatot, amely a partnerkeresést a
felnõtt oktatásban segíti. Ebben három
uniós országnak és egy nem uniósnak kell
benne részt vennie. Ha nyerünk, akkor itt
helyben olyan felkészítést tudunk elindí-
tani, amely akár a nõk esélyegyenlõségét
biztosítja, vagy a hátrányos helyzetben
lévõ munkanélkülieken tud segíteni. Az itt
elnyerhetõ pénzösszeg 190 ezer Euró.
Ugyancsak elõkészítés alatt állt egy, a Me-
gyei Munkaügyi Központtal közös pályá-
zatunk, amely a térség hiányszakmáit méri
fel. 2006-ban ezek oktatását a Városi Mû-
velõdési Központban szeretnénk elindíta-
ni. 
- Milyen tapasztalatokkal zárta az ÁMK
irányítás alá tartozó Városi Mûvelõdési
Központ a nyarat?
- Ebben az évben elõször kerültek hozzánk
a víziszínpadi rendezvények és a Tapolcai
Ünnepi Napok szervezése. A látogatottság

és visszajelzések is azt igazolják, hogy si-
keresek voltak.
- Hogyan alakulnak az õszi programok?
- Két ifjúsági színházbérletet indítottunk az
általános iskolások számára, az óvodások
pedig bábelõadásokat tekinthetnek meg.
Nagy sikere van a felnõtt színházi elõadá-
sainknak és  a városban elõször indított
Filharmónia bérleti elõadások iránt is jelen-
tõs az érdeklõdés. Folytatják munkájukat a
Mûvelõdési Központban a már tavaly
megkezdett tevékenységi körök is. Van
táncklubunk, újabb darab bemutatására
készül az Amatõr Színjátszó Körünk, de
most már hozzánk tartozik a Musical
Stúdió és a Tapolcai Kamara Kórus is. 
- Milyen kiállításokat terveznek? 
- A Tapolcán élõ és Tapolcához kötõdõ
mûvészek alkotásainak bemutatásán túl a
Kossuth-díjas Udvardi Erzsébet mûveit is
láthatják majd az érdeklõdõk.
- Gazdag és színes programokat kínál a
2006-os év is. 
- Ez is a tervünk. Bár az oktatástól és a
kultúrától elvont támogatások hiánya egyre
inkább nehezíti a bennük résztvevõk
munkáját. 

N. Horváth Erzsébet

Új szakmákat indított a Szász Márton ÁMK

Nemzeti ünnepeink tapolcai rendez-
vényeinek fényét már évek óta emeli a
Tapolcai Kiképzõ Központ katonáinak
részvétele. 

A kiképzõ központ megszûnésének
ténye mellett most különös hangsúlyt kap a
katonai díszpompa háttere is. Horváth
Gábor törzszászlóst, a rendezvények
katonai részét megszervezõ és levezénylõ
tisztet a jövõrõl is kérdeztük.

- Nagyon jó érzés megszervezni és részt
venni ezeken az ünnepségeken. Csodálatos
dolog volt a Szent Korona másolatát
végigkísérni a városon, de felemelõ érzés
látni a díszsortûz közepette felhúzott
lobogókat is. Szívvel-lélekkel teszem a
dolgom, mondhatnám azt is, hogy a hob-
bim a hivatásom. Nagy kompromisz-
szumkészségre is szükség van ilyenkor,
hiszen a katonai- és a civil protokollt is
össze kell egyeztetni, mert egyes dolgok-
ban jelentõsen eltérnek egymástól. Azzal,
hogy a kiképzõ központ megszûnt

Tapolcán, a katonai hagyományok ápolása
még fokozottabb hangsúlyt kap a városban.
A Honvéd Kulturális Egyesület tervei
között egy hagyományõrzõ csapat felál-
lítása is szerepel. Megkeressük a térségben
lévõ három város - Tapolca, Badacsony-
tomaj, Sümeg - polgármestereit is, hogy
támogassák elképzeléseinket. A városon-
ként 8-8 fõbõl álló csapatot nemcsak a
díszmenetre, de a zászlóvitelre is szeret-
nénk kiképezni. Olyan fiatalokat várunk
ide, akik, ha nem is ezt a felelõsségteljes
hivatást akarják választani, de tetszenek
nekik a katonai hagyományok, és ezen a
szinten elhivatottságot éreznek. Hogy jó
úton járunk, mi sem bizonyítja jobban,
mint a Batsányi János Általános Iskola
csapatzászlót adományozó ünnepsége.
Nem tudtam meghatottság nélkül nézni -,
de bizonyára így voltak vele többen is -,
ahogy a zászlót átvevõ tanuló a
díszmenetet kivágta.      

NHE

Hagyományõrzõ fiatalokat várnak



A Városháza tanácstermében Ács János
polgármester virággal köszöntötte a
magyar nõi labdarúgó válogatottat abból
az alkalomból, hogy október 27-én
Tapolcán mérkõznek meg az angol
válogatott csapatával. 

A város vezetõje annak az örömének
adott hangot, hogy az MLSZ világbajnoki
selejtezõ mérkõzést nálunk rendezi meg.
Ilyen rangos labdarúgó-esemény eddig még
nem volt városunkban. Ez a mostani vi-

szont azt bizonyítja, hogy a Városi Sport-
telep infrastruktúrája, a pályák állapota
megfelel a nemzetközi követelményeknek.

A csapat tagjai a felkészülésen túl
megismerkednek a város nevezetességei-
vel: csónakázhatnak a Tavasbarlangban, el-
látogatnak a felújított moziba. Késõbb
magánemberként a családjukkal is szívesen
jönnek majd vissza Tapolcára - mondják.

Gerencsér Barbara

A vívóknál is sok tehetséges fiatal bonto-
gatta a szárnyait. Borosné Eitner Kinga
jó munkája eredményeként arany-
jelvényes minõsítésû fiúk, lányok neveit
ismerte meg a szakmai közvélemény.

1983-ban megalakult a természetjáró és
az asztaltenisz-szakosztály. Ebben az évben
a kézilabdacsapat nagy fölénnyel nyerte a
NB II-t, és a NB I/B-be került. Elkezdõdött
a vívóterem átalakítása és felújítása, amely-
hez az OTSH is segítséget nyújtott. Szalay
Gyöngyi megnyerte a korosztályos vidék-
és országos bajnokságot. Elsõosztályú
minõsítést szerzett és bekerült a junior-

válogatottba. A férfi tõr- és párbajtõre-
gyüttes is magasabb minõsítést ért el. 

A labdarúgók váltakozó sikerrel szere-
peltek.

A kézilabdázók az elsõ NB I/B-s évben
még a kiesés ellen küzdöttek, de a
következõben már dobogóközelbe kerültek.
A feltételek és a szakmai munka további
javulásával egyre nagyobb célokat ter-
vezgettek. A sikerhez nem utolsósorban
megfelelõ terem is szükséges lett volna. A
eredményeiket az is jelezte, hogy a Hungalu
Kupára mind nevesebb együttesek
neveztek.                                   /Folytatjuk/
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95 éves Tapolca sportja VI. rész

LABDARÚGÁS
Kikapott a Tiac HVSE Pápán 2:0-ra, majd

itthon 3:0-ra gyõzött. A következõ for-
dulóban Kapuváron 1:1-es döntetlent ját-
szott. Balatonfüredrõl is 1 ponttal tértek
haza. 
KÉZILABDA

A férfiak itthon gyõztek a tavalyi bajnok
Ács csapata ellen 23:18-ra.(III. forduló)

Idegenben nem ment. Gyõrben 4 gólos
vereséget szenvedtek. Itthon ismét jól ját-
szottak és nyertek a Kisbériek ellen 27:23-ra.
Tapolca : Körmend nõk (IV. forduló) 33:26

Az V. fordulóban Gyõrújbaráton izgalmas
mérkõzésen két góllal gyõztek. 

Az ifjúsági csapatok minden fordulóban
remekül teljesítenek. 

Az 5. forduló után mindkét csapatunknak
6 pontja van. A nõk a 7. a férfiak 5. helyen
állnak a jelenlegi tabellán. 
FUTÁS

Futóklub
7-én a  klub tagjai közül sikeresen tel-

jesítették a várpalotai félmaraton távot.
Kulka Eszter, Domán Rajmund, Domán
Gábor, Lasztovica Jenõ, Hartmanné

Futás határok nélkül
Október 19. és 23. között a 16. alkalom-

mal rendezik meg a Bécs-Budapest
Szupermaratont, amely iránt évrõl évre nõ az
érdeklõdés. A határokon átnyúló rendezvény
két fõvároson, két osztrák tartományon,
három magyarországi megyén át zajlik.
Örvendetes, hogy a 13 ország közel 800
indulója között Tapolcáról nõi és férfi csap-
atunk is ott lesz a mezõnyben. 
SAKK

9 éven aluliak Országos Egyéni bajnoksá-
ga

Népes csapattal - 7 leány, 3 fiú - képvisel-
tették magukat a tapolcai sakkozók
Budapesten, a 9 éven aluli gyerekek
Országos bajnokságán. Kiemelkedõen szere-
peltek a leányversenyzõk. Szabó Dorina 6,5
ponttal a 3-5. helyen végzett a 48 fõs
mezõnyben. A fiúknál 118 induló volt.

Örvendetes a 7 éves Bruckner Máté 4,5 pon-
tos teljesítménye, hiszen õ még két évig a
korosztályában versenyez. 

Nemzetközi Sakkcsapatverseny
A horvátországi Bjelovárban szerepeltek

sakkozóink. A Város jubilleumi ünnepén egy
40 résztvevõs igen erõs egyéni versenyen
vett részt a tapolcai delegáció. A háromnapos
nemzetközi versenyen nagy sikerekkel
szerepeltek versenyzõink, hiszen meg-
szerezték az 1.-2. helyet. A verseny utolsó
napján került sor a hétfordulós Bjelovár-
Tapolca csapattalálkozóra. A csapatmérkõ-
zést nagy arányban  a házigazda Bjelovár
csapata nyerte. Bjelovár Sc - Tapolca VSE
7:3 A tapolcai csapat pont-szerzõi: Majeric:
1 p, Nagy Z.: 1p, Ponéj J.: 1 p.
VÍVÁS

Vívó Junior Európa-bajnokság - Tapolcán
A verseny ideje: 2005. nov. 1-6-ig. Helye:

Városi Rendezvénycsarnok
A részletekrõl a 7 tagú Szervezõ Bizottság

vezetõjétõl a Balaton Isover Vívó Klub

vezetõ edzõjétõl kértünk információkat
melyek szerint: Európából a 46 tagszövet-
ség közül 35 ország jelezte részvételét.
Csapatonként és nemenként 4 fõ képviseli
hazáját minden fegyvernemben. Sajnos
tapolcai versenyzõt nem láthatnak az
érdeklõdõk, mivel Keszler Dávid csak tar-
talék a magyar csapatban. 

Az egy hét alatt naponta két versenyszá-
mot rendeznek, a döntõk este 7-kor kezdõd-
nek. A versenyen 21 éven aluli sportolók
indulhatnak, akiket Tapolcán, Keszthelyen
és a két város között szállásolnak el a ren-
dezõk. A versenyt 3 millió forinttal támogat-
ja az Országos Sporthivatal. Tapolca ilyen
nagy verseny házigazdája még sosem volt.
Borosné Eitner Kinga szerint minden
mezõnyben a legjobbakat láthatják a
szurkolók, akiket szeretettel várnak a ver-
seny szervezõi minden nap reggeltõl az esti
döntõkig egyaránt.       

K. Lelkes Katalin

Sporteredmények

Jáchim Dorina
sakkozó a Bat-
sányi János
Gimnáz ium
érettségi elõtt
álló diákja. 

K e d v e n c
tantárgya a ma-
gyar. Szabad-
idejében sokat
olvas, focizik

és zenét hallgat. Érettségi után tanári pályára
készül, mert szeret gyerekekkel foglalkozni.
Ha befejezi az aktív sakkozást, szívesen taní-
taná azt is. 

Ahogy mesélte, a sakk 10 éve tartó
"szerelem" az életében. Óvodás volt, mikor
elõször vett sakkfigurákat a kezébe. Édesap-

ja tanította az elsõ lépésekre, amiért azóta is
nagyon hálás neki. 

Kezdettõl fogva a tapolcai Sakk Klub
tagja, melynek színeiben jelenleg is sikerrel
versenyez. 9 éves kora óta minden évben
bejutott korosztálya országos döntõjébe,
melyben többször is az elsõ hatban végzett.
2005-ben pedig országos 3. helyezett lett.
Csapatban az NB1/B-ben versenyez, amely a
2004-es évben a 3. helyen zárta a bajnoksá-
got. 

Idén hetedszer kapta meg Tapolca Város
Kiváló Sportolója címet, mely nagy elis-
merést jelent a számára. Még nem tudja,
hogy az érettségi után, hogy alakul a sorsa, de
azt biztosan, a sakk egész életében az "örök
szerelem" marad. 

K. Lelkes Katalin

Tehetségeink 

Tapolca testvérvárosa, Pozsony Ruzsino-
vi kerülete meghívására nemzetközi
öregfiúk labdarúgótornán vett részt a
Tapolca VSE Öregfiúk csapata. 

A horvát és a cseh csapat legyõzése után

a házigazdák - leszûrve a tavalyi tor-
nagyõztes elleni tapasztalatokat -, igaz csak
megfiatalodva és profikkal megerõsödve,
legyõzték a jól küzdõ tapolcaiakat, akiknek
ezúttal az ezüstérem jutott. 

Hajrá magyar lányok! Ezüstérem Pozsonyban 

SPORT

A Magyar Labdarúgó Szövetség küldöttsége és a csapat 5 napot tölt Tapolcán

Fotó: László



Kiss Erzsébet Hajnalka népi ipar-
mûvész kiállításának megnyitóját tar-
tották október 18-án a Városi Mûve-
lõdési Központ aulájában.

A rendezvényt Bardon Ivett, a Bat-
sányi János Gimnázium tanulója által
elõadott népdalcsokor nyitotta meg, ezt
követõen Bordácsné Kishonti Erika, a
népmûvészet mestere osztotta meg gon-
dolatait a közönséggel.

- Hajnalka és a népi kismesterségek
kapcsolata immár két évtizedes múltra
tekint vissza. Rengeteg kutatómunkával
és önképzéssel jutott el odáig, hogy a
Népi Iparmûvészeti Tanács - alkotá-
sainak rendszeres zsûrizõje - 1995-ben
népi iparmûvész címet adományozott
neki.

A meglévõ tradíciókat a mai
igényekhez igazítva készít el egy- egy
szép szõttest, gyöngygallért, csuhéan-
gyalkát vagy kerámiát. Külön említést
érdemelnek lószõr ékszerei, melyeket
csak õ készít a környéken. 

Dancs István

A Városi Rendezvénycsarnokban adott
teltházas koncertet október 21- én este
a népszerû Edda-mûvek zenekar.

A Miskolcról induló, 1980-ban Pataky
Attila által megalapított formáció idén
ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. 

Tapolcán zsúfolásig megtelt nézõtér
fogadta a hatalmas népszerûségnek
örvendõ bandát.

A 25 év alatt 25 arany-, 4 platina- és 2
gyémánt minõsítésû hanghordozóval di-
csekedhetnek, amelyet az Európában
több mint 5 millió eladott példány ékesen
bizonyít.

Legújabb, Isten az úton címû albumuk
is elérte már az aranylemez státuszt.

Az együttes tagjai: Pataky Attila -
ének, Gömöry Zsolt - billentyû, ének,
Alapi István - szólógitár, Kicska László -
basszusgitár, Hetényi Zsolt - dob.         DI

Az alkotásokból tisztán tükrözõdik
a néphagyományok szeretete

A Városi Könyvtár és Múzeum,
valamint a Városszépítõ Egyesület
Születésnapi ajándék címmel képzõmû-
vészeti pályázatot hirdetett.

A Marton László Kossuth-díjas szob-
rászmûvész születésnapja alkalmából
meghirdetett pályázatra szabadon válasz-
tott technikával készült, térbeli kompozí-
ciókkal minden korosztály jelentkezhe-
tett. A díjak átadására november 7-én a
Marton Galériában kerül sor. 

NHE
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KÉPES HÍREK

A következõ lapzárta idõpontja: 
2005. november 14.

Tapolca Város Önkormányzata sikeres
pályázatot nyújtott be a TESZ Alapít-

ványhoz, melyen 737.964 Ft-t nyert a
2005 októberétõl 2006 júniusig tartó

egészségvédõ rendezvények megvaló-
sítására. 

A T-EGYÉL Klub elsõ foglalkozását
október 24-én tartották a Rendezvény-
csarnokban. 

A Klub programjainak részeként heti
rendszerességgel tartanak mozgásos
foglalkozást általános iskolásoknak, ill.
havonta a szülõkkel közös programot
szerveznek dietetikus, egészségnevelõ,
gyermekorvos, gyermekpszichológus
szakmai felügyelete mellett.

A klub foglalkozásaira (hétfõnként 17-
18 óráig) a részvétel ingyenes, ezekbe
késõbb is be lehet kapcsolódni!

Az V. Egészség- és Aerobiknapot no-
vember 19-én rendezik meg, ahol a láto-
gatók délelõtt lakossági szûréseken,
délután különféle mozgásos foglalkozá-
sokon vehetnek részt.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a
szervezõk!             Gerencsér Barbara

A rendezvénycsarnok ajándékai, a kondicionáló tornán átadott pólók
már a programot hirdetik

Élj egészségesen és mozdulj!

Önfeledt szórakozást ígért és nyújtott
október 17-én a Városi Mûvelõdési
Központban a Pannon Várszínház
Orfeum címû zenés, táncos kabaré-
mûsora.

A teltházas színházteremben sorra

elevenedtek meg a múlt századi kabarék
jellegzetes figurái. Az örökzöld, Lepsény-
nél még megvolt címû, ma is sikeres
jelenet mellett Karinthy Cirkuszába is
betekintettünk, de “gyönyörködhettünk”
a Vonósnégyes játékában is.           NHE

Szacsvay László és a többiek pergõ ritmusú játéka, az orfeumi hangula-
tot idézõ díszlet és a színészekkel maximálisan együttmûködõ zenekar
méltán kapott vastapsot a hálás közönségtõl

Nevetni jó, nevetni kell

Marton László szobrait nemcsak
Európában, de Japánban is
ismerik

Születésnapi ajándék

"A munka a láthatóvá
vált szeretet"

A kör közepén állok...

Fotó: N. Horváth

Fotó: László

Fotó: Spilák

TVSE Természetjáró
Szakosztály november

havi túrája

5-én Õszi túra a Keszthelyi-hegységbe
12-én Padrag - Ajkacsinger
19-én Sümeg - Csabrendek - Gyepükaján
26-án Nemesvámos - Veszprémfajsz -
Csopak


