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Az országban elsõként
A Hild-díjas városok elsõ találkozójára
Tapolcán került sor augusztus 25-26án.
Az ország különbözõ pontjairól
érkezett urbanisztikai szakembereket,
városi fõépítészeket Ács János polgármester köszöntötte. Szólt arról, hogy

2005. szeptember

Szüreti vígasságok Diszelben

õk azok, akik a mindenkori városvezetésnek ahhoz nyújtanak segítséget, hogy úgy
tudják megõrizni a múltat, hogy a jelen
polgárainak is élhetõ, komfortos városuk
legyen.
/Írásunk a 3. oldalon Tapasztalatcsere
felsõfokon címmel./

Fotó: N. Horváth

A régi szüreteket megidézõ szõlõprés mellett szorgos kezû gazdák tevékenykedtek

Fotó: N. Horváth

A konferencia résztvevõit Horváthné Szalay Gyöngyi és Császár László
alpolgármesterek városismertetõ sétára hívták

A valóság feletti világ

Az õsz nemcsak a szõlõtermés betakarításának ideje, de a borünnepé is.
A szeptember 24-ei, hagyományos
szüreti felvonuláson résztvevõk vidám,
maskarába öltözött gyülekezetét a
Tapolcai Kiképzõ Központ Fúvószene-

Megkezdõdik a háziorvosi ügyeleti rendelõ építése
Tapolca és a 34 környékbeli település számára épülõ összevont háziorvosi
ügyeleti rendelõhöz 39 millió forint támogatást biztosított a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács.
A térségi összefogással épülõ rendelõ a Városi Kórház udvarára - a jelenlegi porta
helyére, illetve a mellette lévõ területre - kerül. A korszerûen felszerelt épület segítségével szorosabbá válhat az ügyeletben résztvevõ háziorvosok és a kórházi szakorvosok között az együttmûködés, illetve az akadálymentes rendelõ kapcsolódna a
sürgõsségi betegfelvevõ helyhez is.
/Riportunk a 2. oldalon A város gondot fordít a vízelvezetõ árkok… címmel./

Utolsó simítások

karának pattogó ritmusú muzsikája
vezette.
Az összegyûlt nagy számú nézõsereg
kedvtelve nézegette a felvonulókat.
/Összeállításunk a 3. oldalon Borünnep a Csobánc lábánál címmel./

A vásárló dönt
A Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete szeptember 22-én összejövetelt tartott a Szent György Panzióban. Beszélgetõpartnerként a hamarosan megnyíló tapolcai TESCO igazgatóját, Bóda Jánost hívta meg.
Az igazgató tájékoztatójában a megváltozott vásárlói szokásokról, a tapolcai
vállalkozók beszállítói lehetõségeirõl is
beszélt.
/Írásunk a 3. oldalon A versenytõl nem
kell félni címmel./

Fotó: Dancs

A festõi világban a látvány és a
látomás együtt teremt harmóniát
Különleges mûvészi élményben lehet
része mindazoknak, akik a fiatal festõ,
Szép Norbert kiállítását megtekintik a
Városi Mûvelõdési Központban.
A szeptember 15-én megnyílt tárlat
képein keresztül a mûvészi szabadság
teremtette világba tekinthet be a nézõ.
A víziók valóssá válnak. A háborúk
borzalmait leginkább megszenvedõ
gyerekek látványa, az emberiség értékei
ellen elkövetett terrortámadások következményeinek képe a XXI. század
emberének rémtetteit idézik meg, és a
közös felelõsségre figyelmeztetnek.
/Írásunk a 7. oldalon Szép Norbert
újabb kiállítása címmel./

Fotó: N. Horváth

A tetõtérben kialakítandó termek az
Hamarosan birtokukba vehetik a
Bárdos Lajos Általános Iskola tanulói a szépen felújított tantermeket.
Az eredeti tervek szerint csak az
intézmény tetõterének beépítésére

iskola lehetõségeit is növelik
került volna sor, de az özönvízszerû
esõzés okozta beázások miatt a belsõ
felújítás is szükségessé vált.
/Írásunk a 3. oldalon Nem hosszabbodik a tanév címmel./

Fotó: N. Horváth

Az elõreláthatólag november 11-én
nyitó bevásárlóközpont 200 embernek nyújt munkalehetõséget

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A város gondot fordít a vízelvezetõ árkok tisztítására

Augusztus 20-án és 21-én Tapolcára is
özönvízszerû esõ zúdult. A hömpölygõ vizet csak nehezen tudták elnyelni az elvezetõ csatornák, árkok. Arról, hogy miként zajlik ezek karbantartása, Hársfalvi
Józsefet, a Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda vezetõjét kérdeztük.
- A vízelvezetõ árkok hossza a városban 38
km, ennek 90%-a zárt csapadékcsatorna, a
többi nyílt árok. Az utóbbiak egy része
burkolt, másrésze burkolatlan. Ezek tisztítását, karbantartását szerzõdés alapján egy
vállalkozó végzi, illetve a feladatvégzésbe
a város bevonja a közhasznú munkásokat
is. A karbantartás határidõre mindig elkészül. A zárt csapadékrendszert pedig a
DRV-tõl bérelt, nagy nyomású géppel
nyomatjuk meg, mivel kézi erõvel nem
lehet hozzáférni. Tisztítjuk a víznyelõket is,
de egy olyan jellegû esõzésre, amilyen az
augusztusi volt, nem lehet csapadék-elvezetõ rendszert méretezni, mert az gazdaságtalan lenne. A katasztrófa-helyzetekre
valójában nem is lehet felkészülni. Mayer
Istvánnal, a pisztrángtelep vezetõjével
megegyezett a város, hogy a víz gyorsabb
lefolyása érdekében olyan zsilipet épít ki,
amely kézi csörlõvel mûködik.
- Melyek a város kritikus területei?
- A legkritikusabb a Juhász Gyula utca,
Kossuth Lajos utca keresztezõdése. Ott
most a körforgalom megépítésével a víz
elvezetést is megoldjuk. A városközpontban a Régi postaudvar vízelvezetése a legproblémásabb. Oda most két víznyelõt
építettünk be. A kertvárosi részen 2 magánterületen lévõ vízelvezetési probléma volt.
Itt utcáról vagyunk kénytelenek magántelken átvinni a csapadékvizet.
- Az elõbb már említette a körforgalom

építését. Hol tartanak a munkálatok?
- Megtörténtek a közmûkiváltások. Készül
a csapadékkiváltás kiépítése is. A szennyvízelvezetést még nem oldottuk meg, de a
MATÁV, a KÖGÁZ és a vezetékes víz
kiváltása megtörtént. Azt tudni kell, hogy a
belsõ terelõszigetet nem növényekkel
fogjuk beültetni, mert - bár a szabályoknak
megfelelõ, de - kisméretû a körfogalom, és
mivel nagyobb sziget nem fér itt el, csak
egy teherbíró terelõsziget kerül középre.

megújul a Kossuth- és a Deák Ferenc utca
burkolata. Megtörténik a szegélyek
felújítása és az aknafedelek szintbe hozása
is. A jövõ évi tervek között az Arany János,
a Batsányi és Kisfaludy utcák felújítása is
szerepel.
- Miért vált szükségessé a szemétszállítási
díj bevezetése?
- Az önkormányzat február 18-án hozott
egy olyan rendeletet, amely ennek a
bevezetésérõl döntött. Az elfogadást

Fotó: N. Horváth

Már látszanak a körforgalom kontúrjai
- Lesz kerékpárút?
- Igen. A tervek már megvannak, de mivel
a tervek elkészítésekor még nem volt önkormányzati tulajdon az a terület, amelyre
kiépíteni szándékozunk, ezért a megépítését jövõre tervezzük. Pályázni is fog rá a
város.
- Milyen felújítások, beruházások várhatók
még a közeljövõben?
- A Köztársaság téren - pályázati pénz
segítségével - még ebben az évben elindul
a vendégfogadó-díszpark kialakítása. 21
millió forintos összköltséggel, a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól
nyert 10,5 millió forintos támogatással

komoly vita elõzte meg a Testületben, de a
döntõ érvek mellette szóltak. A kommunális adó,- amelynek az utak, hidak,
parkok, a közvilágítás, a temetõk fenntartását és mûködtetését is kellene fedeznie
- még a szemétszállítást sem fedezte. Az
OTTO Kft. kalkulációja alapján fogadta el
a Testület a 4810 Ft/ fél éves díjat úgy,
hogy az elsõ félévi fizetését az önkormányzat felvállalta. Így a lakosságnak csak
2005. július 1-jétõl kell fizetnie. A március
1-jén hatályba lépett rendelet szerint
mentesség nem adható. Ha valaki nem
fizet, a Polgármesteri Hivatal adó módjára
hajtja be a szemétszállítás díját.
NHE

Folytatódik a szennyvízcsatorna építése
Még egy-két hónap, és elvonulnak az
utcákról a szennyvízhálózat kiépítését
végzõ munkagépek. Sólyom Károly, a
Vízközmû Társulat elnöke a munkafolyamatokról tájékoztatta lapunkat.
- Azok az utcák, amelyek jelenleg építés
alatt vannak, két ütemben fognak elkészülni. Az egyik részének -, amely a Kertvárost
érinti - kivéve a József Attila utcát és a
Pacsirta utca egy részét - szeptember 29-én,
csütörtökön lesz a mûszaki átadása és ezt
követõen rá is lehet kötni. Az összes többi a fenti utcák és a déli városrész - mûszaki
átadására október 31-én kerül sor, a rákötés
itt novemberben lehetséges. A rákötések
költségét - 5000 Ft-ot - ebben az évben az
önkormányzat magára vállalja, de ezt a milliós nagyságrendû lakossági támogatást
már a jövõre rákötõknek nem tudja biztosítani, azaz azok, akik csak 2006-ban kötnek
rá a szennyvízrendszerre, a költségeket már
maguk fizetik a DRV-nek.
- Többször szó esett már arról, hogy vannak
olyanok, akik nem léptek be a Vízközmû
Társulatba, azaz a szennyvízelvezetést nem
a csatornahálózaton keresztül kívánják

megoldani. Rájuk milyen szabályok vonatkoznak majd?
- A Balaton-törvény és hulladékgazdálkodási törvény egyértelmûen kimondja,
hogy ott, ahol mód van a rendszer
kiépítésére, ott kötelezõ rákötni. Jövõ évtõl
életbe lép a talajterhelési díj, amelyet az
elhasznált víz mennyiségének mértéke
szerint kell fizetni. Azoknak, akik nem
kötöttek rá a csatornára, számlával kell igazolniuk a szippantott mennyiséget, amelynek arányban kell lennie a fogyasztott víz
mennyiségével.
- Mikor épül csatornahálózat Diszelben?
- Sajnos, ebben az évben erre nem nyertünk
pályázati pénzt, de jövõre ismét pályázunk,
még pedig oly módon, hogy a Diszelbõl
bejövõ vezetéket egy szakaszon közösre
tervezzük Gyulakeszivel. Talán, mint társult települések könnyebben juthatunk
pályázati pénzhez.
- Akinek kérdése, észrevétele van a szennyvízcsatornázással kapcsolatban hol és
mikor teheti fel?
- A Belvárosi Irodaház fél emeletén van az
irodánk. Itt minden csütörtökön 8-12-ig tar-

tunk fogadóórát, de a kolléganõ minden nap
ott van szintén 8-12-ig. Mûszaki kérdésekkel, a rákötésekkel kapcsolatos
észrevételekkel a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási és Mûszaki Irodáját
keressék az érintettek, mivel mi csak a
lakossági befizetéseket intézzük.
NHE

A segítségnyújtás módjai
Tapolca Város Képviselõ-testülete a
szeptember 9-ei soros ülésén segítségnyújtásokról is döntött.
A székelyföldi árvízkárosultak részére
500.000 Ft-ot szavaztak meg a képviselõk, ugyanakkor felhívással is fordulnak a lakosság felé, hogy nyújtson segítséget az árvízsújtotta területen élõknek.
A kárpátaljai Aknaszlatina településen
lévõ magyar nyelvû óvoda mûködésének
támogatására 600.000 Ft-ot különített el
a Testület. Ehhez - saját keretébõl - Ács
János polgármester 300.000 Ft-ot ajánlott fel.

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

KRÓNIKA

Tapasztalatcsere felsõfokon
Régóta érlelõdött már a gondolat, hogy a
Hild-díjas városok országos találkozót
szervezzenek.
A tavaly Hild-díjat kapott Tapolca hozzáállásának és fogadókészségének köszönhetõen az elsõ találkozóra városunkban
került sor.
A kétnapos konferencia résztvevõit tartalmas programokkal várta a házigazda
település. Horváthné Szalay Gyöngyi és
Császár László alpolgármesterek, valamint
Papp Zoltán Tamás városi fõépítész kalauzolásával belvárosi sétát tettek az urbanisztikai szakemberek. Elismerõen szóltak
arról, hogy Tapolcának sikerült megõriznie
a városközpont több mint száz éves polgárházainak arculatát.
A Városi Mûvelõdési Központ elõterében megnyílt kiállítás anyaga a Hild-díjas
városok életébõl mutatott be képeket.
A vendégeket köszöntõ Ács János polgármester annak az örömének adott hangot,

hogy a város rendezheti meg az elsõ
találkozót, és az a kötetlenebb programjaival bizonyára hasznos tapasztalat- és
eszmecserére is lehetõséget ad.
- A politika egy kicsit gyorsabbnak akar
látszani, mint, amit megengednek a lehetõségek - mondta. - Kérek mindenkit, hogy
segítse továbbra is városszépítõ munkát, a
szakemberek, ha kell gyorsítsák, ha kell
csendesítsék a mindenkori városvezetést,
hogy a kitûzött célok megvalósulhassanak.
Majd azokról az építészekrõl szólt elismerõen, akik Magyarország városainak
történelmi magját álmodták meg. Hagyatékukat a jelenkor feladata megmenteni. Ezt
teszi a Hild-díjára büszke Tapolca is.
Végezetül arra kérte a szakembereket,
hogy hassanak oda, hogy a törvény szövegébõl is kikerüljön a "háttértelepülés" megjelölés. - Mi nem akarunk senkivel konkurálni - szögezte le Ács János -, csak mi
magunkkal. Azt szeretnénk, ha a város la-

kói jól éreznék magukat itthon, hogy az
idelátogatók szeressenek bennünket és
vigyék jó hírünket. Kívánom, hogy a
mostani találkozó résztvevõi a nálunk töltött két napot a kedves emlékeik között raktározzák el, és majd családjukkal együtt
térjenek vissza ebbe a szép, csendes,
vendégszeretõ, dunántúli kisvárosba.
Aczél Gábor, a Magyar Urbanisztikai
Társaság elnöke köszönetét fejezte ki a
városnak, különös tekintettel a szervezés
oroszlánrészét magára vállaló Papp Zoltán
Tamásnak, hogy elsõként itt rendezhették
meg a találkozót. - A Hild-díj nem valaminek
a végét, sokkal inkább a kezdetét kell hogy
jelentse. Még nagyobb bátorítást kell hogy
adjon azoknak a városoknak, amelyek már
megkapták, és azoknak is, amelyek pályáznak rá. Különösen elkelnek ma ezek az elismerések, mert nálunk szinte minden a kritikáról szól. Legyünk büszkék az elért eredményekre - mondta az elnök.

Szemünk fénye
Öt évvel ezelõtt nyitotta meg kapuit a
Pannon Reprodukciós Intézet (PRI)
Tapolcán.
Az itt folyó világszínvonalú lombikbébi-program segítségével ma már több
száz család örülhet a régen várt gyermekének. A tapolcai intézményt nemcsak az országhatáron belüli házaspárok
keresik fel, de számtalan külföldi is.
Az évente megrendezett lombikbébi
találkozóra örömmel hozzák gyermekeiket a boldog szülõk, ezzel is mintegy köszönetet mondva az intézmény
dolgozóinak az áldozatos és végtelen
türelemmel végzett munkáért.
Az október 15-én megrendezésre
kerülõ találkozó egyben a PRI születésnapjának az ünnepe is. Az eddigi visszajelzések alapján közel négyszáz kisbabát
és szülõt várnak a szervezõk, de a
vendégek között szeretnék köszönteni a
magyar egészségügy és Tapolca városának vezetõit is.

A versenytõl nem kell félni

Nem hosszabbodik a tanév

szerint megmarad-e ez a létszám, vagy
néhány hét múlva a többség munkanélküli
lesz, úgy, mint ahogy másutt a gyakorlat ezt
mutatja - az igazgató hangsúlyozta, a felvett
munkatársak 90%-ának határozatlan idejû a
szerzõdése, tehát hosszú távon számítanak
rájuk. A többségük természetesen helybéli
lakos. A kisebb boltok életterét féltõ felvetésre reagálva hozzátette. - Nem kell félni
a versenytõl. Bizonyára meg fog maradni a
"sarki bolt" is, ha az ott lévõ dolgozók jól és
ügyesen végzik a feladatukat. A vásárló
dönti el, hogy hová fog menni. Egy biztos:
most már nem kell Ausztriába utaznia, hogy
kedvére való árut és választékot találjon.
Szó esett még a helyi vállalkozók beszállítási lehetõségeirõl is. Boda János elmondta, hogy erre minimális az esély, mivel az
üzletpolitikájuk lényege, hogy ugyanazzal
és ugyanarról a helyrõl való áruval töltik fel
az egész üzletláncot, és erre egy kis vállalat
nem képes.

Mint Keszler Józseftõl, a Bárdos Lajos
Általános Iskola igazgatójától megtudtuk,
a kivitelezõ határidõre befejezte az
intézmény felújításának munkálatait.
A tetõráépítés és tetõtér kialakítás mellett a beázások miatt - belsõ felújításokra is szükség volt. A helyreállítási munkálatok során a
tantermek többségében a felázott parketta
helyére mûpadló került. Szerencsére az
elektromosvezeték nem rongálódott meg, a
számítógépparkot is sikerült idõben elhelyezni az iskola tornatermébe.
Arra a kérdésünkre, hogy a késõbbi
tanévkezdés késõbbi befejezést is jelent-e Keszler József megnyugtatóan közölte, hogy
nem. Június 15-én az intézményben is befejezõdik majd a tanítás. Az évközi szüneteket
sem fogják megrövidíteni. A 123 tanítási nap
úgy lesz meg, hogy három szombaton is fognak tanítani.
Végezetül ezúton is megköszönte az igazgató a szülõk és a gyermekek megértését,
bízva abban, hogy a szépen felújított iskola
sokaknak szerez majd örömet.

- A mai napirendi pontjaink között
kiemelt helyet foglal el a tapolcai TESCO
nyitásával kapcsolatos tájékoztató mondta köszöntõjében Vörös Béla, a
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületi elnöke az összejövetelen.
Különösen fontos ez abból a szempontból is, hogy Boda János igazgatótól a jelenlévõk "elsõkézbõl" kapnak információt a
hamarosan megnyíló bevásárlóközpontról,
ugyanakkor kérdéseket is tehetnek fel az
üzletlánccal kapcsolatban.
Boda János ismertetõjében elmondta,
hogy a TESCO 1994 óta van jelen az országban, a tapolcai lesz az ötvenedik. Egyedülálló a mérete, 4000 m2 nettó eladótérrel
rendelkezik a 3000-es és a 6000-esek
között. 200 embernek biztosít munkalehetõséget. A kiválasztott dolgozók néhány
hete, egy már mûködõ áruházban tréningeznek.
Arra a feltett kérdésre válaszolva - mi-

Meghalt egy fiatalember
Szeptember 15-én éjjel holtan találták
meg kollégái a 24 éves fiatal rendõrt a
Zalahaláp felé vezetõ út melletti
erdõben.
Mint dr. Scher József tapolcai rendõrkapitánytól megtudtuk, a révfülöpi
rendõrörsön járõrvezetõként szolgálatot
teljesítõ fiatalember önkezével vetett
véget életének, fejbelõtte magát. A halál
körülményeit a rendõrség államigazgatási eljárás keretében vizsgálja.
Az esti szolgálatra nem jelentkezett
rendõrt kollégái kezdték keresni. Kezdetben nem is gondoltak arra, hogy tragédia
is lehet. Miután azonban kiderült, hogy
aznap volt egy másik városban élõ barátnõjénél, akivel szakított, a keresés is más
irányt vett. Az egyik rendõr emlékezett
rá, hogy látta Õt autóval menni Zalahaláp
felé, így a Tapolca melletti erdõt is átkutatták. Sajnos, amitõl féltek, bekövetkezett.
A három éve szolgálatot teljesítõ
rendõr lelkiismeretes, csendes ember
volt. Társai semmilyen jelét nem látták
délután annak, hogy mire készül a kollégájuk. Búcsúlevelet sem hagyott maga
után - tette hozzá a kapitány.

Ugyanakkor a helyi vállalkozók bérelhetnek üzlethelyiségeket bent az áruház
területén, illetve a 300 autós parkolóban is.
Császár László alpolgármester a város és
TESCO kapcsolatáról szólva ismertette,
hogy az áruház építéséhez magánterületet
vásárolt meg a TESCO, csak a Rendezési
Terv kisebb módosítására volt szükség a
város részérõl. Ha ezt nem tette volna meg,
akkor 500 méterrel odább, Gyulakeszi
területén kerestek volna lehetõséget a
létesítésre. Bizonyára a másik település
örömmel adott volna helyet, hiszen a
befizetendõ építmény - és iparûzési adó
nem lesz jelentéktelen összeg. A várossal
való jó együttmûködési készséget mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy a TESCO
10 millió forintot adott Tapolcának szabad
felhasználásra, amelyet a város a Juhász
Gyula utca és a Kossuth Lajos utca
keresztezõdésében épülõ körgyûrûhöz
használ fel - mondta az alpolgármester.

Gratulálunk!
A veszprémi Szent Mihály-bazilikában tartották a megye katolikus iskoláinak hagyományos ünnepét.
Az ünnepség keretében került sor a Szent Gellér-díjak átadására is. Áldozatos munkájáért
a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola három pedagógusa is elismerésben
részesült. Kulka Gáborné és Martonné Keresztury Stefánia a kitüntetés aranyfokozatát
vehette át dr. Márfi Gyula érsektõl, míg Németh Andrea ezüstfokozatot kapott.

A katonai hagyományok ápolásáért
A Tapolcai Kiképzõ Központ és a
Batsányi János Általános Iskola, közös
szervezésében zászlóátadási és emlékmû
avatási ünnepségre kerül sor szeptember
29-én.
A rendezvény szervezésének ötletét az
adta, hogy 40 évvel ezelõtt, 1965 szeptemberében az akkori Magyar Néphadsereg
azzal, hogy egy honvédségi épületet a város
tanulóifjúsága rendelkezésére bocsátott, az
általános iskolai oktatás megkezdését tette
lehetõvé. Az épületet 1965. november 19én Zsebe István százados és Koncz András
százados adta át Fülöp László igazgatónak.
Néhány év elteltével egy új iskolaépület
felépítése vált szükségessé. Helyszínéül a
Dobó István-lakótelepet jelölték ki, amely a
mai napig "honvédségi" lakótelepként
mûködik.
Az új épületet 1973-ban adták át. A tapol-

cai helyõrségben szolgáló katonák gyermekei mind itt végezték és végzik az
általános iskolai tanulmányaikat.
Közös igényként merült fel, hogy a
Tapolcai Kiképzõ Központ megszûnésével
a katonai hagyományok ápolását az iskola
részben átvegye és folytassa.
A közösen eltervezett programsorozat
elsõ lépcsõjeként - a 40 éves közös múlt
emlékének tiszteletére - az iskolazászló
átadására és egy kettõs emlékoszlop felállítására kerül sor. Az iskolazászló egyik
oldalát a Magyar Honvédség, a másikat az
iskola címere díszíti.
Az iskola elõtt felállítandó emlékoszlop
azoknak állít emléket, akik az iskola létrehozásában részt vettek. A tervek között egy
haditechnikai emlékpark kialakítása is
szerepel, amelyet október 23-a alkalmából
ad át a kiképzõ központ a város részére.

Új Tapolcai Újság

Borünnep
a Csobánc lábnál
A szüreti felvonulás napján még a nap is
“hétágra” sütött.
A szõlõharang nyomában haladó vidám
felvonulók között ott voltak a Vinum
Vulcanum Borlovagrend díszes talárba
öltözött tagjai éppúgy, mint a Magyar
Katonai Huszár Hagyományõrzõ Egyesület
lovasai. Messzire hallatszott a népdalkörök
éneke, de rendületlenül dobolt a kisbíró is.
Nagy derültséget váltott ki a "bajuszos"
menyasszony és az õ "võlegénye" is.
A Batsányi Táncegyüttes színpompás
népviseletbe öltözött táncosainak bemutatója méltán aratott sikert.
A szõlõlevéllel feldíszített traktor hangját
elnyomták a felpörgetett hatalmas motorok.
A nyeregben ülõ, fekete bõrszerelésû vadés szelíd motorosokat, a "szabadság vándorait" sokan megnézték. Arról, hogy a
motorozás szeretete korhatárnélküli, egyegy deresfejû, de fiatal szívû motoros felbukkanása is meggyõzhette Diszel aprajanagyját.
A napot szüreti bál zárta.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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Tapolca a szakember szemével
A Hild-díjas települések találkozóján
riportot készítettünk Aczél Gáborral, a
Magyar Urbanisztikai Társaság elnökével. Mint a beszélgetésbõl kiderült, az
elnök jól ismeri városunkat, sõt egy régi
tóparti fényképet is õriz albumában.
- A fõépítészek javaslata alapján döntött
úgy a Társaság, hogy a találkozót Tapolcán
rendezzük meg. Több szempontot is mérlegeltünk - válaszolja kérdésünkre Aczél
Gábor. - A környezetalakításon keresztül a
fejlesztések színvonaláig, az építészeti
kultúrán át. Nagyon sok szép és új dolog
történt a városban, rendezettek a közterületek, harmonikus a fejlõdés. Méltán
esett a választás rá.
- Mit kell tudni a Magyar Urbanisztikai
Társaságról?
- 1966-ban alakult, urbanista szakemberekbõl áll, azaz mindazokból, akik a
városfejlesztés, a várostervezés területén
dolgoznak, akár az államigazgatásban, akár
a tervezésben, vagy egyetemi oktatóként
tevékenykednek. Tehát szakmailag heterogén összetételû a Társaság. Vannak
köztünk mérnökök, szociológusok és más
szakemberek. 600 egyéni tagunk van és 150
önkormányzat is jogi tagja a Társaságnak.
Ez utóbbi mutatja, hogy mi az önkormányzatokkal szoros szövetséget szeretnénk kialakítani. Célunk az urbanisztikai

kultúra elõsegítése, terjesztése. Ebbe illeszkedik az általunk alapított Hild-díj is, amely
az urbanisztikai tevékenység elismerése.

man kapták meg ezt a kitüntetést. Két
évenként adjuk ki éppen úgy, mint a
településeknek odaítélhetõ díjat.

Fotó: N. Horváth

Évtizedekkel ezelõtt is gyönyörû volt a Tópart, de most fantasztikusan szép mondta a szakember
- Ki kaphat egyéni díjat?
- Az, aki valamilyen kiemelkedõt teljesített a fenti területen. Ez lehet oktatás,
publicisztika vagy egyéb. Eddig hatvanhár-

- Tapolca 2004 óta Hild-díjas város.
- Társaságunk történetébe nemcsak mint
egy szépen fejlõdõ város vonul be, de mint a
régóta tervezett Hild-díjas városok elsõ

Harmóniában a környezettel
Egy lakóépület környezete sokat elárul a
gazdájáról. A szép, virágos, tisztán tartott erkély vagy udvar az ott lakó
szépérzékén túl arra is rámutathat, hogy
az ott élõ mennyire él barátságban az õt
körülvevõ világgal.
A Városszépítõ Egyesület és más civil
szervezetek - összefogva az önkormányzattal - Virágos Tapolcáért mozgalmat hirdetett. A kiírt pályázat egyik nyertese a
Tapolca - Diszelben élõ Lech-házaspár volt.
A díszes vázát és az emléklapot Bakos
György, a településrész önkormányzati
képviselõje adta át a gyõzteseknek.
Diszelben tizenketten jelentkeztek a felhívásra, de a bírálóbizottság döntése
értelmében Karl Lech és felesége,
Bernadett Gyulaffy utcai házának kertje
nyerte el az elismerést.
- Mielõtt elhatároztuk, hogy Németországból Magyarországra költözünk két
kikötésünk volt: az egyik, hogy a

Fotó: N. Horváth

Dunántúlon keresünk házat, a másik pedig,
hogy ne legyen balaton-parti a település.
Közel százötven ingatlant néztünk meg, de
egyik sem tetszett. Már lemondtunk róla,
hogy sikerül találnunk egy nekünk megfelelõt, amikor egy ismerõsöm ezt az épületet
ajánlotta. 1998-ban szerkezetkészen vettük
meg. Elõször a Csobánc látványába
szerettünk bele, de késõbb megtapasztalhattuk az itt élõk kedvességét is. Nagyon jól
érezzük magunkat. A kertet elsõsorban a
magunk örömére alakítottuk ki, de jól esik,
ha mások is megdicsérik. Míg a színes cserjéket kertésszel ültettük, addig a virágok
már a mi kezünk munkáját dicsérik. Még
nincs kész teljesen a parkosítás, mindig
újabb és újabb ötleteink születnek arra,
hogy miként lehetne még szebbé tenni a
környezetünket. Nagyon örültünk a díjnak,
megtiszteltetés, hogy gondoltak ránk mondta Bernadett.
N. Horváth Erzsébet

találkozásának színhelye is. Örülünk, hogy a
város felvállalta ennek a megrendezését.
Nagyon jók a találkozó elsõ tapasztalatai. A
városokról készült kiállítás is nagy sikert aratott. Azt is jónak tartom, hogy nem volt túlzottan, szakmai a program. Annyi konferencia van mostanában, hogy egy kicsit elege
van már belõle mindenkinek. A laza, kötetlen
baráti beszélgetések és a városban tett séta
során az ország különbözõ pontjairól érkezett
küldöttek még jobban megismerhették
egymást és kicserélhették tapasztalataikat.
- Ön mennyire ismeri a mi vidékünket?
- Elég gyakran megfordulok itt. Amikor
VÁTI-s voltam, az én mûtermemben terveztük a '80-as években Tapolcát. Papp
Zoltánnal, a város fõépítészével azóta
vagyok baráti kapcsolatban.
- Akkor személyesen is mérni tudja az
elmúlt években bekövetkezett változásokat.
- Igen. Teljesen indokoltnak tartom a
Hild-díjat, sõt egy kicsit meg is lepõdtem,
hogy Tapolca eddig még nem kapta meg.
- Mit szól a Tóparthoz?
- Az csodálatos. Még elsõs általános
iskolás koromban, amikor próbálgattam a
fényképezést, készítettem egy fekete-fehér
felvételt róla. Ez a kép még most is megvan.
N. Horváth Erzsébet

Határok nélkül
A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar is
részt vett a 17 nemzet részvételével
megrendezett Nemzetek Fesztiválján
Hamburg - Bergedorfban.
A kulturális seregszemlére nemcsak
az európai országok küldték el követeiket, de Bolívia és Brazilia is.
A Péni Béla karnagy vezette fúvósok
már tizenötödik alkalommal képviselik
a várost hasonló rendezvényeken.
Bergedorfban a nyitógálán is felléptek,
jótékonysági koncertet adtak egy
idõsek otthonában és a zárónapon
együtt vonultak fel a színes zenéssereggel.
A sétálóutcában felállított színpadokon bemutatkozók között a tapolcaiak is nagy sikert arattak.
A fellépések mellett arra is volt
lehetõsége a negyven tagú együttesnek,
hogy Hamburg 120 ezer lakosú városrészének nevezetességeivel ismerkedjen.

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése
Mit tehetünk a parlagfû ellen?
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Zsikla János
és fia- Péter

Kárpáti Emõke

Tarsoly Zsolt

- Saját birtokunkon és édesanyáméknál is a fûnyírással együtt e
gyomnövény "semlegesítése" is
megtörténik. Sajnálatos, hogy
éppen a Veszprém megyei Felsõörsön található az ország legnagyobb parlagfûtáblája. Nagyobb
publicitást kellene kapnia ennek a
problémakörnek!

- Svájcban, Franciaországban és
Horvátországban sem láttam parlagfûvel ellepett területeket, nem így
idehaza. Mindent elkövetek hozzátartozóimmal együtt én is, hogy a
környezetünkben kiírtsuk ezt az
egészségre ártalmas gyomot. Örülök, hogy én nem vagyok allergiás.

- A természet hadat üzent nekünk,
hiszen korunk népbetegsége lett a
pollenallergia. Szerintem közös a
felelõsségünk, ezért mindenkinek
komolyan kell vennie a parlagfû
irtását. Ellenkezõ esetben hathatós szankciókat kellene bevezetniük az illetékeseknek!

Új Tapolcai Újság
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A barlangterápia és a gyógyturizmus összekapcsolása már nem távoli cél
"Fûben, fában …" - mi tapolcaiak azt is
hozzátehetjük, a barlangunkban van az
orvosság. A város szívében elhelyezkedõ,
a turisták ezreit vonzó Tavasbarlang
mellett van egy gyógybarlangunk is.
Gyógyhatását régóta ismerik, a '30-as
évektõl vannak az egészségügy által
figyelemmel kísért tapasztalatok. 196869-ben - kísérleti jelleggel - dr. Somogyi
József vezetésével kezdte meg mûködését
az ún. Szárazbarlangban a barlangterápia.
Az Egészségügyi Minisztérium a barlangot 1981-ben gyógybarlanggá minõsítette.
Dr. Kovács László a Városi Kórház
Tüdõosztályának élére néhány hónappal
ezelõtt került. Ezt megelõzõen a nagykanizsai Tüdõgondozó Intézetet vezette.
Az osztályvezetõ fõorvossal a légúti megbetegedések számának aggasztó növekedésérõl és a barlangterápiában rejlõ, még
kiaknázatlan lehetõségekrõl is beszélgettünk.
- Riasztó adat, de sajnos valós, hogy a
népbetegségnek számító idült hörgõgyulladás 2020-ra a harmadik vezetõ halálok
lehet. Növekszik az asztmás- és az
allergiás betegek száma, és így egyre
nagyobb feladat hárul a tüdõgyógyászathálózatra, hogy idõben felfedezze és
kezelje õket, mert jelenleg csak töredékük
kerül szakorvoshoz.
- Ha kötelezõvé tennék a tüdõszûrést, az
segíthetne?
- Amiért a kötelezõ tüdõszûrést létrehozták, az a tbc-s megbetegedések magas
száma volt. Ez ma már, fõleg a Dunántúlon, jelentõsen csökkent, így semmi sem
indokolja a tüdõszûrõ újra kötelezõvé té-

telét. Azt viszont mindenképpen meg kellene oldani, - elsõsorban a rizikófaktoros
csoportoknál-, hogy évenként egyszer részt
vegyenek egy szûrésen, mert így a daganatos betegséget már a korai stádiumában
fel lehetne fedezni. Negyven éves kor felett
pedig már mindenki részére ajánlatos az
évente egyszeri tüdõszûrés, amelynek minimális a sugárterhelése.
- A barlangterápia miként illeszkedik a
tüdõgyógyászathoz?
- Azt tudni kell, hogy a barlangterápia
csak egy kiegészítõ terápia. Amikor az
osztályunkra kerül a beteg, alapos vizsgálat következik, megtörténik a megfelelõ
gyógyszeres beállítás és emellett indul a
barlangterápia. Ma már az egész országból érkeznek hozzánk betegek. Egyelõre
inkább csak tapasztalati úton, de bizonyított a barlang kedvezõ terápiás hatása. Az
elsõdleges célunk most az, hogy korrekt
vizsgálómódszerrel, egyértelmûen mérhetõ paraméterekkel, illetve életminõség
tesztekkel megpróbáljuk ezt úgy objektivizálni, hogy az a tudomány számára is
elfogadható legyen.
- Mitõl gyógybarlang a barlangunk?
- Nagyfokú a levegõtisztaság, nincs biológiai-, fizikai-, kémiai levegõszennyezés,
amely a gyulladásos és allergiás kórképben oki szerepet játszhat. A leglényegesebb gyógyászati tényezõ a magas páratartalom, a speciális fiziko-kémiai tulajdonságokkal bíró elektro-aerosol, amely a
barlangot egy hatalmas, természetes inhalációs teremmé avatja, így a légutak
öntisztulását, jobb átjárhatóságát segít. A
barlangi légtér átlagosnál magasabb szén-

A Tapolcai füzetek 30. kiadványaként jelent meg Tóth József - Hangodi László Tapolca
templomai és temetõi címû mûve.
A Városszépítõ Egyesület gondozásában megjelent füzet csak rövidített változata a
témában összegyûlt anyagnak. - A kiadvány vallási jellegû, ezért mindhárom - katolikus,
protestáns és izraelita - vallás már elpusztult és még meglévõ építményeit, helyeit mutatja be
- írja a szerzõ az Elõszóban.
A kötet a Városi Könyvtárban, a Tourinform Irodában és a Városi Múzeumban kapható.

Köszönteni megyünk, ó Mária…
ez a zarándoklat "tanúságtétel", a lelki
összeszedettség ideje, erõpróba, a jellemnevelés eszköze. Háromnapos útjukon két
helyen álltak meg éjszakai pihenõre, 10-én
Tapolcán, a Bárdos Lajos Általános Iskolában. 11-én, vasárnap reggel 5 órakor indultak innen. Tapolcaiak is csatlakoztak a balatonalmádi csoporthoz. Igyekeztek, hogy a
mintegy 20 km-es távolságot legyõzve
megérkezzenek a sümegi kegytemplomhoz a
10 órai nagymisére.
G. Dr. Takáts Gizella

Köszönjük
Ezúton mondunk köszönetet azoknak a tapolcai lakosoknak, akik részvételükkel a
"Virágos Tapolcáért" mozgalomhoz csatlakoztak, és hozzájárultak a város virágosításához,
szépítéséhez. Reméljük, hogy jó példájuk nyomán a következõ évben nagyon sokan csatlakoznak a mozgalomhoz. "Szépítsük együtt városunkat!"
A szervezõk és a támogatók nevében
dr. Zsiray Ferenc a Városszépítõ Egyesület elnöke

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Tapolcán, a Vörösmarty utcában parkoló
terepjáróból tulajdonítottak el iratokat,
mobiltelefont 120.000 Ft értékben. A
rongálással 150.000 Ft kárt okoztak.
- Tapolca-Diszelben a Csobánc-hegyen
lezárt állapotban álló Audi 4 típusú szgk.
jobb hátsó ablakát betörték, majd abból
eltulajdonítottak 1 db Samsonite hátizsákot
a benne tárolt személyes tárgyakkal, igazolványokkal.

amelybe a légzésrehabilitáción keresztül a
fizikóterápia, a gyógytorna, a légzéstechnika javítása, az autogén tréning is beleférne. Ezek - feltehetõen - a nem túlságosan távoli jövõben össze fognak kapcsolódni a barlangterápiával.
-Tud közelíteni egymáshoz a barlangterápia és a gyógyturizmus is?
- Ez a kitörés útja, de ehhez anyagi
feltételek is szükségesek. A 2007-ben
induló Eu-s pályázati rendszerben meg
kell találnunk azt a formát, amellyel mi is
bekapcsolódhatunk. Már most is vannak
kezdeményezések, hiszen ambuláns formában, térítéssel egy-egy külföldi beteg is
elõfordul nálunk. De sajnos, a reklámtevékenységre nekünk nincs fedezetünk.
- Mennyiben kihívás Önnek a tapolcai
feladat?
- Nagyon komoly szakmai kihívás,
ugyanakkor egy kellemes munkatársi
közösségbe is kerültem. A korszerû szemléletû, a gazdasági tényezõket is figyelembevevõ kórházvezetés jó irányba mozdította el az intézményt. Jó itt dolgozni.
- Ha néhány év múlva készítenék Önnel
riportot, milyen eredményekrõl szeretné
akkor tájékoztatni a lakosságot?
- Bízom benne, hogy az a riport már a
hotelszárnyunkban készülne, megfelelõ
berendezések között. Jó lenne, ha bõvíteni
is tudnánk az osztályt és háziorvosi
közremûködéssel a hörghurutos, asztmás
betegek szûrése is rendszeressé válna.
Szeretném, ha a tapolcai kórház a légzõszervi rehabilitáció legjobban felszerelt,
külföldön is ismert és elismert központjává lenne.
N. Horváth Erzsébet

Nagy volt
az érdeklõdés

Gondolatok a jövõnkrõl címmel tartott
elõadást Kerényi Imre színházi rendezõ
szeptember 9-én a Városi Mûvelõdési
Központban.
A napi politika aktuális kérdéseinek felvetésén túl a közelgõ választások várható
eredményeirõl is szó esett. A felvázolt
jövõképben a kétpárti politikai éra létrejöttét, kialakulásának okait elemezte az
elõadó. A közelgõ választásokon alacsony
lesz a részvételi arány - mondta - mivel a
baloldalban csalódott állampolgárok nem
fogják leadni a voksukat, így fejezik ki
tiltakozásukat a milliárdosok vezette kormány tevékenysége ellen.
Ahhoz viszont, hogy a jobboldali erõk
gyõzzenek, összefogásra lesz szükség hangsúlyozta.
NHE

A választási esélyekrõl

A vallások nyomán

2005. szeptember 10-én estefelé egy
"keresztajja" zarándokcsoport közelített
énekszóval, s bevonulván, megtöltötte a
katolikus templomot.
Balatonalmádiból 70 személy- zömében
fiatal férfiak - énekelte a búcsúsok kedvelt
énekét. A sümegi fõbúcsúra jöttek gyalogosan. Minden kézben bot - keresztben
végzõdve, szalaggal díszítve. A vezérkereszt
- Sümegen készült- fából faragott, korpuszát
is nemzeti szalag díszítette.
Dr. Szabó Tamás, a szervezõ szavai szerint

dioxid tartalma és a földalatti környezet
10 °C körül hûvössége elõsegíti a légzésmélység fokozódását, az anyagcserefolyamatok felgyorsulását. A levegõ bakteriális sterilitása kizárja az újrafertõzõdés
veszélyét is. Az elõforduló penészgombák
kedvezõ hatása is kimutatható, hiszen
ezek antibiotikumot termelnek.
- Felnõttre, gyermekre egyformán hatással van a barlangterápia?
- Igen. Mindkét korosztálynak javul az
állapota a kezelés során, fõleg a légúti
allergiás megbetegedésben szenvedõké.
Különösen így van ez a pollenszezonban.
A barlangban töltött 3-4 óra jótékony
hatása tartósan megmaradhat.
- Fekvõbetegek vagy járóbetegek vannak
nagyobb számban?
- Nagyrészt fekvõbetegeink vannak. Az
osztály 37 ággyal mûködik. Általában 2-3
hónapos elõjegyzés szükséges ahhoz,
hogy mindenkinek helyet tudjunk adni. A
járóbeteg-kapacitás nincs kellõen kihasználva. Azt gondolom,hogy nem is kapott
eddig megfelelõ hangsúlyt - sem a háziorvosok, sem a szakorvosok körében - az,
hogy itt helyben, térítésmentesen, ambuláns formában is van lehetõség a barlangterápiára.
- Hányan tartózkodhatnak egyszerre lent
a barlangban?
- Mindenkinek tudunk helyet biztosítani.
A barlang pillanatnyilag arról szól, hogy a
beteg minél kényelmesebben, stresszmentesen töltsön el ott 3-4 órát. Ami
ehhez szükséges, az rendelkezésre is áll.
Az elõrelépést mindenképpen az jelentené
ha komplex kezelést kapna a beteg,

A szeptemberi elsõ hétvégén megtelt
a Köztársaság tér. Az 55. bányásznap
alkalmából tartott rendezvényekre
sokan voltak kíváncsiak.
Pénteken a Beatrice és az Osian koncertjére került sor, de fellépett az
Infinity együttes is. Ezen a délutánon a
keményebb muzsikát kedvelõk szórakoztatásáról gondoskodtak a elsõsorban szervezõk.
Szombaton Korda György és Balázs
Klári mûsora, valamint a Zizilabor és a
Veresegyházi asszonykórusa adta meg a
nap hangulatát. A Megasztárból megismert Gáspár Laci fellépésére is sokan
voltak kíváncsiak, de a két hazai énekes
- Tóth Veronika és Márió - sikerét senki
sem múlhatta felül.
Míg a sátorban a koncertek kötötték
le a felnõttek nézõk figyelmét, addig a
gyerekek sem maradtak szórakozás nélkül. A légvár a ringlispi és az ügyességi
feladatok is sok gyereket vonzotta.

Dabosi Zoltán és Tusz Emese
Gerencsér Ákos és Illés Adrienn
Koronczai Tibor és Mészáros Anett
Nagy Roland és Gulyás Bernadett
Szalóky Gábor és Horváth Nikoletta
Gratulálunk!

Gólyahír

Katonatörténeti találkozó
A Tapolcai Honvéd Nyugállományúak
Klub szervezésében szeptember 28-án
katonatörténeti találkozóra került sor a
Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban.
A találkozón Homor György nyá. alezredes tartott elõadást a Tapolcán állomásozott
9. és a 27. Rohamlöveg zászlóaljról,
valamint a 38. Lövészezred történetérõl. A
találkozóra azokat is várták , akik a fenti
alakulatoknál szolgáltak és a kutatásokhoz
újabb adalékkal szolgálhattak.
NHE

Házasságot
kötöttek:

Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Doroszi Zsolt és Nagy Vivien
Gelencsér Tamás és Lukács Klára
Horváth Norbert és Varga Csilla
Lendvai Attila és Horváth Szilvia
Németh Tamás és Varga Edit
Sóstai László és Gosztola Brigitta

Új Tapolcai Újság

gyermeke: Liza
gyermeke: Luca
gyermeke: Szabolcs Dániel
gyermeke: Evelin Kiara
gyermeke: Csongor
gyermeke: Fanni
Gratulálunk!
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Kitörési pont a termelési-értékesítési szövetkezetek létrehozása lehet
A Tapolca-Diszel Szent György-hegy
Hegyközséghez a Szent György-hegy
északi oldalán, a Véndek-hegyen és a
Csobáncon lévõ szõlõterületek tartoznak. Kérdéseinkre Szabados Béla hegybíró válaszolt.
- Hogyan befolyásolta az idõjárás a szõlõ
mennyiségének és minõségének alakulását?
- A hideg és esõs május a szõlõterméskötését kedvezõtlenül befolyásolta, de a
nyár sem kedvezett a szõlõ fejlõdésének.
Az augusztus 21-ei esõzés a szõlõ termésében önmagában nem tett kárt
közvetlenül, de sok gazdának kárt okozott
a termõföld lemosódásával és az utak
járhatatlanná tételével. Az esõ hatására a
megduzzadt szõlõszemek felrepedtek, és
ezután beindult fürtrothadás is. Szeptember
elején még volt olyan, aki ennek a megállítása végett permetezett. Ha több lett volna
a napsütéses órák száma, akkor kedvezõbben alakult volna a szõlõ cukorfoka
is. Sajnos, volt, aki 12,5 MM - fokon volt
kénytelen leszedni a szõlõt, mert olyan
mértékû volt a rothadás, illetve a lisztharmat - és peronoszfertõzés miatt a levélzet
Városi Mûvelõdési Központ
októberi programok

3. (hétfõ) 17 óra: A VMK bridzs tanfolyamának elsõ foglalkozása
6. (csütörtök): Városi Ünnepség a Régi
temetõben. 15 óra Dr. Ravasz István: Boldog
békeidõk könyvbemutató a Városi Könyvtárban
13. (csütörtök): Gyõri Forrás Színház:
Tom Sawyer kalandjai (színpadi játék két
részben)
13. (csütörtök) 18 óra: Csóka András
agysebész elõadása
14. (péntek) 12 óra: Országos Fúvós
Találkozó
17. (hétfõ) 19 óra: Pannon Várszínház:
Orfeum zenés, táncos kabaré.
19. (szerda): Jókai Mór- Rossa LászlóLénárt László: Szaffi (népzenés gyermekszínmû), Foggi Színháza (Budapest)
Folytatják mûködésüket a VMK. klubjai:
Szerda 18 óra: Amatõr Színjátszó Kör:
Vezeti: N. Horváth Erzsébet; Csütörtök: 10
óra: Baba-mama klub: Vezeti: Szabóné
Ferencz Anita; Kedd: 14 óra: Bridzs Klub;
Hétfõ: 18 óra: 2F iskola OKJ számítógépes
tanfolyamai.

nem maradt meg a szõlõvesszõkön.
- Répacukorral milyen mértékben lehet
javítani a must fokát?
- A törvény szerint a javítás mértéke maximum 2 alkoholfok lehet. A 15 MM fokos
mustból 9,1 alkoholfokos bor, míg a 19,5es MM fokosból 12,5 alkoholfokos bor
várható. A minõség 15 MM cukorfok alatt
csak asztali minõség lehet. 15 MM fok
felett beszélhetünk tájborról, ill. meghatározott termõhelyrõl származó minõségi
borról.
- Létesült újabb begyûjtõhely a melléktermékek fogadására?
- A szõlõfeldolgozás és borkészítés során
keletkezõ melléktermékek lepárlásának és
kivonásának rendjét a 75/2004. (V.4.) FVM
rendelet szabályozza. Borvidékünk vonzáskörzetén belül a kötelezõ lepárlást végzõ
üzemek részérõl begyûjtõhely nem került
létesítésre. A Borvidékünkhöz legközelebb
esõ lepárló üzem a Arany Kapu Borászati
Melléktermék Feldolgozó Rt. Kunfehértó,
telefonszáma: 77/407-044 A lepárlásra
eladott melléktermékek minõségi elõírásai:
A szõlõtörkölyben lévõ alkohol menynyisége nem lehet kevesebb, mint 2,8 liter

tiszta alkohol/100 kg. A borseprõben lévõ
alkohol mennyisége nem lehet kevesebb,
mint 4,0 liter tiszta alkohol/100 kg, nedvességtartalma pedig meg kell, hogy haladja a 45 %-ot. A minõsítés a lepárló telephelyén történik. A lepárlásra leadott szõlõtörköly, borseprõ után a bortermelõ kb.
7100 Ft-ot kap a 2,8 % alkoholtartalmú
törköly egy tonnájáért leszállítva.
- Mi történik azzal a termelõvel, aki a leadási kötelezettségének nem tesz eleget?
- A kötelezettség nem teljesítése esetén a
bortermelõ kizárja magát valamennyi borpiaci állami támogatás igénybevételétõl.
Aki nem kíván támogatást igénybe venni,
az a szõlõtörköly esetében az ellenõrzés
melletti kivonásként alkalmazhatja a szerves trágyaként való felhasználást. Ennek
tényét a 8/2004. (III.10.) PM. rendelet
104.§ (4) bekezdés alapján a Vámhivatalhoz a kivonás végrehajtása elõtt 5 nappal
be kell jelenteni.
- Kik a felvásárlók és milyenek a felvásárlási árak?
- A Badacsonyi Borvidék területén lévõ
borfelvásárlók közül Tapolca Hegyközség
tagjaitól a legtöbb szõlõt és bort a bada-

Mi lesz veled NCA?
címmel a Széchenyi István Szakképzõ
Iskola adott otthont szeptember 12-én
annak a fórumnak, amelyet a térség civil
szervezeteinek tartott a Közép- dunántúli
Regionális Kollégium.
A tájékoztatón megjelent társulások
képviselõi a Nemzeti Civil Alapprogram
2005. évi pályázatairól, az elmúlt másfél
esztendõben összegyûlt tapasztalatokról és
a közelgõ elektorállítás tudnivalóiról hallhattak hasznos információkat.
A két elõadó - Bereznai Csaba és
Kandikó Rita - a Közép-dunántúli Regionális Kollégium elnöke, illetve alelnöke
többek között kiemelte azt az örvendetes

tényt, hogy a tapolcai kistérségben mûködõ
egyesületek és alapítványok voltak a legaktívabbak. Az Alapprogram a tavalyi esztendõben 11,4 millió Ft-tal, a 2005- ös
évben 11,2 millió Ft- tal járult hozzá e
közösségek mûködési kiadásaihoz.
Pozitívumként értékelték, hogy a 2004es évhez viszonyítva másfélszeresére nõtt a
pályázatok száma, amelyeknek nagyobb
része sikeres volt. Kevésbé örvendetes az a
számadat, hogy a régió civil szervezeteinek
1 milliárd Ft- os igényéhez tavaly még 356
millió, idén pedig csak 320 millió Ft-os
keret állt rendelkezésre.
Dancs István

Játssz velünk!
A Tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege szeretettel vár minden
érdeklõdõ tanulót a következõ foglalkozásaira.
Október 13., 16 óra: Játsszunk történelmet - Munkában a régész, avagy gyakorlati
kutatómunka 5-6. osztályosoknak. A foglalkozást vezeti: Varga Károlyné

Október 18., 16 óra: "Érik a szõlõ" szüreti népszokások verssel-dallal 3-4. osztályosoknak. A foglalkozást vezeti: Szokoli
Renáta
Október 25., 16 óra: "Vége van a nyárnak, hûvös szelek járnak" - mesék, versek 12. osztályosoknak. A foglalkozást vezeti:
Vasáros Ferencné

Az Ön biztonságának érdekében
Az elmúlt hetekben gyakrabban fordultak elõ megyénkben különféle trükkös
lopások. Az elkövetõk a sértettek hiszékenységét vagy idõs korát használták ki.
A jövõben hasonló bûncselekmények az
Ön környezetben is elõfordulhatnak.
Megtörtént, hogy a tolvajok közszolgáltató
(Távhõ, Vízmû, Áramszolgáltató) alkalmazottainak adták ki magukat. Úgy tettek,
mintha mérõórákat olvasnának le,
szerelvényeket ellenõriznének, vagy hibát
hárítanának el. Akadály nélkül juthattak be
a sértett otthonába, ahol az egyik elkövetõ
lekötötte a sértett figyelmét, társa pedig a
lakás más helyiségében kutatott. Az eltulajdonított pénz és egyéb érékes tárgyak
hiányát a károsultak jóval a cselekmény
után vették észre.
Gyakori, hogy a becsengetõ idegenek
rosszullétre hivatkoznak, ivóvizet, pénzváltást vagy más apróságot kérnek. Amíg a
sértett eleget tesz kérésüknek, feltérképezik
a lakást, majd magukhoz veszik a megtalált
értékeket. Jellemzõ az is, hogy elsõ alka-
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lommal csak terepszemlét végeznek (esetleg építési szándékra hivatkoznak), majd
késõbb visszatérve csapnak le az értékekre.
A bûncselekmények megelõzésére,
személyes biztonsága, és értékei védelme
érdekében fogadja el az alábbi tanácsokat:
- Bejárati ajtajára szereltessen fel nagy
látószögû kémlelõ ablakot, és használja is
azt.
- NE ENGEDJEN BE IDEGENT A
LAKÁSÁBA, ragaszkodjon ahhoz, hogy az
ismeretlen személy szabályszerûen igazolja
a személyazonosságát.
- NE ENGEDJEN BE HÁZALÓKAT,
GYANÚSNAK TÛNÕ SZEMÉLYEKNEK
EGYÁLTALÁN NE NYISSON AJTÓT.
- Ha valaki segítséget kér, vagy szemmel
láthatóan segítségre szorul, tegye meg, ami
módjában áll, de anélkül, hogy lakásába
beengedné.
- Ha azt tapasztalja, hogy lakásában idegen tartózkodik,vagy a nyílászárók valamelyikén gyanús elváltozást észlel, ne menjen
be, hívjon csendben segítséget, és értesítse

az eseményrõl a rendõrséget.
- Ha ismeretlen személy keresi telefonon,
ne adjon ki semmiféle személyes adatot,
információt.
- Ha lakásából távozik, soha ne hagyjon
az ajtón kívül üzenetet, a lakáskulcsot
mindig vigye magával, ne rejtse el, pl. a
lábtörlõ alatt.
- Ha hosszabb idõre távozik a lakásából,
lehetõleg minél kevesebb személynek
hozza azt tudomására, postaládáját megbízható ismerõsével, szomszédjával folyamatosan ürítesse ki.
- Bármilyen rövid idõre is hagyja el
lakását, mindig zárja be az ajtót!
Ha megtörtént a baj, vagy gyanús személyeket lát, figyelje meg az elkövetõk
számát, termetét, testalkatát, mozgását,
ruházatát, egyedi sajátosságait!
Tanácsainkkal áldozattá válását elõzheti
meg, és munkánkat is segítheti.
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Köszönettel:
a Rendõrség munkatársai

csonyörsi VARGA Kft., a káptalantóti
RIZAVIN Szövetkezet, a tapolcai DISKA
Ért. Szolg. Szövetkezet vásárolta fel. A
jelenlegi felvásárlási árak: fehérszõlõ
vonatkozásában 35 és 60 Ft értékhatárok
között szóródik, fajtától és cukorfoktól függõen. Sajnos, a bor felvásárlási ára is alacsony; 70 és 90 Ft között szóródik, nem
azonnali kifizetés esetén. Ugyanakkor egy
szüretelõ egy napi munkadíja 5000 Ft, nem
is említve a vegyszerek növekvõ árát és az
egyéb költségeket.
- A kedvezõtlen feltételek milyen hatást váltanak ki a szõlõsgazdákból?
- Azt szülik, hogy Hegyközségünk tagjainak jelentõs része a gazdaságtalan szõlõbor elõállítás miatt a szõlõmûveléssel fel
kíván hagyni. Mindez lemérhetõ azon is,
hogy kivágási kérelemmel jelentõs számban, míg telepítési kérelemmel alig fordulnak hozzám. Kitörési pont lehetne a
szõlõtermelõnek a termelési-értékesítési
szövetkezetek létrehozása. Így koncentráltabban, szervezettebben tudnák mind a
termelés, mind a piacra jutás feltételeit
alakítani.
N. Horváth Erzsébet

Történetek Manófalván
2003 karácsonyára lepte meg a gyermekeket Mesén innen, mesén túl címû
könyvével Vizeli Resch Mária. A
közelmúltban pedig már megjelent a
Manófalvi kalandok címû mûve is.
- Az elsõ mesekönyvem elkészítésének
alapjául egy környezetvédelmi pályázat
szolgált. Kéziratban már akkor kész volt a
folytatás, melynek fõszereplõi kedves kis
lények - mondja a szerzõ. - Köszönetet
szeretnék mondani a helyi Önkormányzatnak, a Német Kisebbségi Önkormányzatnak, magánszemélyeknek és a családomnak, hogy az olvasók kezébe kerülhetett a
második mesekönyvem is.
A könyv olvasmányos, folyamatos
epizódok láncolata, ezért minden korosztály számára kellemes idõtöltést nyújt,
Vizeli József Mihály kedves rajzaival
kiegészítve.
Dancs István

Meghívó
A Köznevelésünk jövõjéért munkacsoport meghívja Önt Köznevelésünk nemzeti kérdései címû konferenciájára.
A konferencia helyszíne:
Városi Mûvelõdési Központ, Tapolca, Kisfaludy Sándor u. 2-4. Idõpont:
2005. október 8., 9.30-15.30 óra

Meghívó
A Páneurópa Unió Tapolcai Szervezete
október 20-án 17 órára meghívja az
érdeklõdõket a Batsányi Mûvelõdési
Házba dr. Sáry Gyula elõadására. Az
elõadás témája és címe: Az identitás.

Helyesbítés
Az elõzõ számunkban a Tegyük szebbé
környezetünket címû cikkben szereplõ
képen Tóthné Varga Terézia (Tapolca,
Bem u. 28. alatti lakos) szépen rendezett
ingatlana szerepel.

KULTÚRA

A Magyar Szent Korona története II. rész

Németh István Péter verse mellett Pálffy Károly grafikája

Az elõzõ lapszámukban új sorozat
indult. Rajta keresztül dr. Bertényi Iván
professzor segítségével a Magyar Szent
Korona izgalmas történetébe pillanthatunk be.
A koronázás egy olyan szertartás, amely
- a középkori felfogás szerint - az
uralkodási hatalmat átruházza az Úristentõl a megkoronázott személyre, tehát egy
egyházi mise keretében zajlik. Így van ez a
XX. századig.
Hogyan koronázhatták a XII-XIII.
században a magyar királyokat? A
krónikák több szertartásról tesznek
említést - a XII. század végétõl többnyire a
koronázás napját is közlik -, de részleteket
nem mondanak.

Szép Norbert újabb kiállítása
Ez a kiállítás, a Városi Mûvelõdési Központban -, melyet Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõnk nyitott meg már méltóbb volt ennek a fiatal mûvésznek a munkáihoz.
Elsõ alkotásait a Batsányi János Mûvelõdési Házban, majd borzalmas körülmények között, egy lépcsõházban szemlélhettem. Meggyõzött, hogy egy kirobbanóan
tehetséges festõ tûnt fel.
Mindig nagy élmény, ha tehetségekrõl
nyilatkozhatok, mert értékelésüket vállalnom kell, ítéletemet meg kell indokolnom.
Ma két fiatalt, Kolop József szobrászt és Õt
tartom akkora tehetségnek, hogy bátran vállalhatom a beléjük vetett bizalmam.
Elõrebocsátom, Norbert újabb mûvei a
régebbieket messze felülmúlják, úgy technikailag, mint tartalmilag. Stílusa és tematikája nem változott, ragaszkodik a szürrealista iskola eredményeihez. Mint majd
rátérek, helyesen.
A XX. század elején, Freud, Jung és
Adler felfedezte, hogy az emberi elme
mélyebb rétegeiben létezik egy õsi, tudattalannak nevezett tartomány. Ennek tartalmai
képesek a mindennapi gondolkodásunkat a
mélybõl befolyásolni, sõt önálló jelenségként onnan felmerülni. Csakhogy ezek a
furcsa tartalmak embertelen indulatokat,
botrányosan szabados gondolatokat, tár-

sadalmilag tiltott és elítélt törekvéseket
jelenítenek meg. Alakjuk képi, megjelenésük indulatokkal, összefüggéseik bizarr
asszociációkat keltenek. Annak a kornak
forrongó szellemi, politikai, társadalmi
nézeteivel függtek össze, azokra adott
egyéni válaszokat is tartalmazták. Sõt,
tiltott, elítélt megoldásokat.
Egy sereg mûvész azonnal átlátta, e felborzoló képeket, ha sikerül vászonra átvinni, azok mûvészeti forradalmat képesek
kiváltani. A lélek elemezés eszközeivel sikerült néhányuknak hozzáférni e jelenségekhez, és megfesteni azt, amit saját
lelkükbõl kielemezte. Óriási hatásuk volt, a
mûvészet minden területén. Õk voltak a
szürrealisták, Max Ernst, de Chirico,
Picabia, Miró, Magritte, Delvaux és fõleg
Dali. Az Õ hatása a legkifejezettebb Szép
Norbertre. Elsõ képeinél azt gondoltam, a
szürrealista látásmódot és technikát meg
fogja haladni, hiszen a múlt század problémáit nem lehet áthozni a második évezredre. Õ más utat választott, úgy néz ki,
helyeset. A szürrealista eszközöket továbbfejlesztette, egyéni kifejezési formák irányába, és megtöltötte a ma problémáit vizionáló összefüggésekkel.
Ez a haladás a legdicséretesebb eredmény, amit e kiállításból kiolvashatunk.
Dr. Sáry Gyula

Csányi László 1922-ben született Tapolcán, s innen, a Malom-tó partjáról indult.
A Batsányi utca, a kertváros és a liget
környéke volt gyerekkorának terepe,
családi házaik álltak itt.
Eszmélkedésekor elcsodálkozott, hogy
neve rímel Batsányi nevére: "Mi a szomszédban laktunk. A neve / sötét betûkkel állt az
utcatáblán. / Vallottam én is egy vagyok vele,
/ ki hûségesen minden délben várt rám. /
Nevem nevének majdnem a fele, / bár így
lenne munkám is részese". Batsányi János
örökségéhez akart tehát méltó lenni egész
életében. (Kimondhatjuk már bátran: az lett!)
Aztán prózában vallotta a következõket:
"A világ mint roppant lehetõség állt elõttem,
s amikor - még tízéves sem voltam - a tó tükre
elõtt merengve idéztem Batsányit…" Nem
felejthette a költõt és Tapolcát. Pécsett a
háború után Batsányi verseit is kiadta,
Itáliában is a városkánkra gondolt: "évtizedek
múltán Rómában, a mediterrán ragyogásban
is a tapolcai leánderekre emlékeztem".
1952-ben Szekszárdon talált otthonra, ott
is dolgozott haláláig, de néha hazalátogatott

szülõföldjére. Már Takáts Gyula bece-hegyi
szõlõjébõl rápillanthatott Tapolcára, esik-e
arra az esõ vagy tisztul? A tóparti Gabriella
szállóból nézte a szürke hajnalt és a tavon
magányosan úszó hattyút, amíg ki nem színesedett a fölragyogó emlékektõl a vidék: "A
gyerekkor színpada tündérkert volt, elvarázsolt táj, Eötvös Károly nem véletlenül írta a
tapolcai medencérõl, hogy a világ legszebb
vidéke. Az akkor épülõ kertvárosban laktunk,
északon a halápi hegy emelkedett, kissé
távolabb a Csobánc, azután Hegyesd,
Gulács, a Szent György-hegy sejtelmes bazaltorgonáival, túl a Badacsony és Balaton".
1994. április 15-én eljött még egyszer
Tapolcára. Író-olvasó találkozója a könyvtár
hajdani olvasótermében, a Malom-tó partján
volt. Megkönnyezte a II. világháború tapolcai
áldozatait, hiszen közülük számos fiú barátja,
s több lány tánciskolapartnere és ártatlan, kamaszkori szerelme volt. Esszéket és könyveket, újságot csinált, folyóiratot szerkesztett
Garay János, Babits, Mészöly Miklós és
Baka István városában, ahol hajdan Liszt
Ferenc orgonált. Kilométerekben mérve nem

A Képes Krónika minimátora is többször megfestette az ünnepi eseményt.
Rendszerint két fõpap (püspök) helyezi a
koronát az új uralkodó fejére, ami elárulja,
hogy a szertartásban már viszonylag korán
a korona fejretétele vált a királyi hatalom
átruházásának legfontosabb, leghatásosabb mozzanatává.
A királlyá avatási eljárást különbözõ
szertartásrendek, latin szóval ordók szabályozták. Ezeket megfogalmazóikról,
másolóikról, alkalmazási helyükrõl stb.
nevezték el. A legrégibb ordót Egbert

yorki érsek (732-766) állította össze; újabban inkább a X. századi angliai egyházi
reformok irányítójának, Dunstan canterbury érseknek a nevével jelölik; ez az
Egbert-, illetve Dunstan-ordó. Egyes
kutatók szerint István megkoronázásakor
is ezt követték, míg mások azt feltételezik,
hogy Istvánt a német szokás szerint
koronázták meg.
Az Árpád-kor végére a koronázási szertartásba új elemek, magyaros sajátosságok
épülnek be. Ilyen elem mindaz, ami az
ország elsõ királyának, a szentté avatott
Istvánnak az emlékéhez köthetõ.
Az új uralkodóknak érdekükben állt
bevonni a szertartásba a szent király
személyéhez fûzõdõ minden tárgyat. 1240ben arról értesít minket egy külföldi
szerzetes, hogy a magyar királyokat
koronázáskor István király trónjába
ültetik, s az õ használatában lévõ tárgyakkal (felszerelésekkel, fegyverrel)
díszítik.
III. Andrásra fél évszázaddal késõbb
egy stájer krónika szerint olyan ruhát
adtak, amelyet Szent István viselt. A
késõbbi koronázásoknál is megfigyelhetõ
elsõ uralkodónk valódi, de inkább vélt
használati tárgyaink bekapcsolása a szertartásba. Ilyen volt a fehérvári trón, a
koronázási palást, a Szent Korona.
A trón még csak lehetett Istváné -, ha
valóban Fehérvárott koronázták meg-, de a
palást csak annyiban, hogy õ adományozta
az egyháznak, a koronáról pedig láthattuk,
hogy legfeljebb valamelyik darabja
lehetett Szent István tulajdona.
Mivel Fehérvárott van István király
valódi vagy vélt trónusa, az is szabállyá
válik, hogy a szertartásnak ott kell
megtörténnie. Ebbõl az is következik,
hogy a megkoronázandónak feltétlenül
birtokolnia kellett a tényleges hatalmat,
hiszen el kellett jutnia az ország szívében
fekvõ koronázó városba, és ott rendelkezésre kellett állnia a koronának és a
többi jelvénynek.
/Folytatás a következõ lapszámban./

Tapolcai irkalap II.
is ment messze Tapolcáról, s a legtöbbet érte
el: tudósként, érzékeny mûvészként, humanista gondolkodóként egy teljes életet élt a
Dunántúlon. Talán éppen azért, mert igazán
volt egy olyan origója, amit a tapolcai tó
közepén található köröcske mellett a
Batsányi versek etikája rajzolt elébe: "…az
volt igazán szép, hogy a táj felett költõk
szelleme lebegett, s versek voltak a nevelõim,
otthon egyébként is sok verset olvastunk.
Sokáig õriztem egy ronggyá szaggatott Petõfi
kötetet, de Batsányi volt az elsõ költõ, akit
megismertem…"
Választott városában, Szekszárdon Farkas
Pál szobrászmûvész hallgatag kis fémangyalt
ültetett sírjára, fehér kõtömbre. (A síremléket
Juhász Ferenc költõ avatta.) Ennek a puttócskának az idõtlen tekintetét látom magam
elõtt, mintha Alisca-tól egészen az elzubogó
Malom-tó vizére nézne, ahányszor csak
Csányi László sorait olvasom: "Tapolca is
tiktokkal volt tele. A város alatt barlang húzódik, a sziklafalak között, mint megszelídített
Acheron folyt a földalatti folyó, ami a templom közelében elõbukkant a mélybõl, áttet-
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szõ vize tóvá változott s hömpölygött is
tovább, a kis hídon túl malmot hajtott s megbékélve vitte alvilági emlékeit a Balatonba".
Németh István Péter

Levelesládánkból
Új Tapolcai Újság
Németh István Péter részére
Kedves Pista!
Megkaptam a Tapolcai Újságot. Köszönöm írásodat, hiszen nemcsak az olvasók
felé fordítottál, hanem Tapolcát is visszahoztad nekem. Ilyenkor szoktuk az
érettségi találkozókat tartani, szeptember
elején. Jövõre lesz az ötvenéves! Bár én a
szigligeti alkotóházból évente visszajárok, hogy a Gabriella Szálló teraszán
ülve, mintha újra a fahídon állnék.
Hasonló jó érzést okoztál.
Budapest, 2005. szeptember 7.
Baráti szeretettel Ágh Pista
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Két keréken

Az örök pillanat

Szeptember 22-én a Városi Rendezvénycsarnok adott otthont az Európai Autómentes Nap tapolcai programjainak.
A nap fõszereplõje az egészséges életmódot és a mozgást is szimbolizáló kerékpár
volt. A biztonságos kerékpáros közlekedésrõl videofilmet tekinthettek meg a résztvevõk.
Az óvodások részére rendezett aszfaltrajzverseny mellett az általános- és középiskolások számára kerékpárversenyt is kínáltak a szervezõk, de sor került egy kresztotó kitöltésére is. A díjak között láthatósági mellény is szerepelt.

A magyar fotográfia napja alkalmából a
Batsányi János Mûvelõdési Központ
fotókiállításokat rendezett.
A veszprémi Kovács András Ellesett pillanatok címû fotóanyagán keresztül
Magyarország állatvilága elevenedik meg.
Képeinek segítségével a Balaton-felvidék,
a Bakony és a Börzsöny erdeiben barangolhatunk úgy, hogy közben egy-egy õzben
vagy madárban is gyönyörködhetünk.
Radóczy Árpád természetfotóiból nyíló
kiállítás a tapolcai fotográfus-tanár kötõdéseirõl is vall. Fotói a természeti jelenségek
megörökített pillanatain keresztül lélektõllélekig is kívánnak hatni.

Szólj, síp, szólj ! . . .
Ismerõsök között természetes a köszönés, egymás üdvözlése. Egy falu, egy kisváros
lakói ismerõsként üdvözlik egymást. Nagyvárosok nyüzsgõ embertömege idegenként "húz
el" egymás mellett. Vannak azonban helyzetek, amikor az idegennek is köszönni illik,
köszönni kell.
Az ismeretlen ember sem idegen, az idegen sem ellenség, s az ellenfél és ellenség is
embertárs.
A köszönés az elsõ lépés ember és ember között, tiszteletadás,- a béke olajága, a megismerés kapunyitogatója, a jóindulat csengettyûje, nyitány a szolgáló szeretethez, munkahelyi belépõ, utcai közlekedõ, haragot feloldó, vigaszt cseppentõ, elõlegezett bizalom.
Köszönjünk szép szóval: Jó reggelt… minden jót kívánok! - ne semmitmondó
frázisokkal: csõ, szia, hello … Köszönjünk, de legalább fogadjuk a köszönést!
Egymás iránti emberségünk elsõ virágszála ez, hát még, ha a mosoly remény - zöldjét
is hozzátûzzük!
Dr. G.T.G.

Dolgozni csak pontosan és szépen…

Múltidézõ

nis ott voltunk egy tanulmányi versenyen
csapatban és egyéniben is elsõk, és bizonyára
az ajánlás során a díjat odaítélõk erre is
emlékeztek velem kapcsolatban. A sor végén
álló "kék overálosként" - a tudósok, feltalálók
között - kaptam meg az elismerést.
- Hogyan lettél technikatanár?
- Tanítóképzõt végeztem, de a honvédségnél
szereztem egy olyan torokbetegséget, amely
miatt nem tudtam hosszan beszélni, így
elvégeztem egy elektromûszerész szakmát is.
Miután meggyógyultam, természetesen újra
tanítani szerettem volna. Jelentkeztem a
fõiskola technika szakára, felvettek, majd 33
évig tanítottam ezt a szakot.
- Milyen ismereteket sajátíthat el egy gyerek
a technika órán?
- Ötödik osztályban a papír- és fémmunkával
ismerkedik, hatodikban és hetedikben a fémmunkán kívül a fával is dolgozik, míg nyolcadikban már a villamosszerelések folynak.
Óriási szükség van erre a tantárgyra, hiszen a
híres magyar kézmûipar alapjait is már a
gyermekkorukban rakták le azok a falusi
gyerekek, akik a "bugylibicskájukkal" csúzlit, bilickét faragtak. Ma pedig úgy választ a
gyerekek zöme szakmát, hogy 16 évesen
még nem volt a kezében az a szerszám,
amely a késõbbiekben a munkaeszköze lesz.
Idõben kell elkezdeni az oktatást. Ha a
manuális tevékenység fejlesztése kimarad,
késõbb nem lehet pótolni. Tehát tanítani kell
az általános iskolákban a technikát. De csak
igényesen szabad. Csak úgy van értelme, ha
precíz és szép az elkészült munkadarab.

Az alábbi cikk a Tapolczai Lapok 1936.
április 18-ai számában jelent meg.

Tóth József, a Bárdos Lajos Általános
Iskola nyugalmazott technikatanára - az
országban kilencedikként - a Technikai
Nevelésért kitüntetésben részesült. A vele
való beszélgetés során a jól végzett munka
örömérõl és szépségérõl is szó esett.

A vonat a kisunokának készül
- Azt tartom szépnek - és nagyon köszönöm , hogy bár már hat éve nyugdíjas vagyok, de
nem felejtették el azt, amit tettem, és visszamenõleg megkaptam azt a rangos kitüntetést,
amelyet két éve Szegeden hoztak létre.
Ebben talán egy kis szerencsém is van, ugya-

- Mennyivel másabb technikát tanítani, mint
más tantárgyat?
- Sokkal nagyobb odafigyelést és energiát
igényel. Az állandó balesetveszély miatt a
fegyelem megtartása is nagyon fontos.
Büszke vagyok arra, hogy 33 év alatt
egyetlen balesetünk sem volt. Nagyon
szerettem tanítani, illetve szemléltetõ
eszközöket készíteni. Minden reggel fél 8-ra
bementem az iskolába, és délután fél 6-kor
mentem haza. Tizenöt elfogadott újításom
van, de készítettem annyi szemléltetõeszközt
is, mint két tantestület együttvéve.
- Honnan került hozzájuk anyag?
- Mindenki segített. Kaptam a Bauxitbányától, a Bakony Mûvektõl, a vasúttól, az
ÉDÁSZ-tól, de a Horváth kádár és a
Zsámboki Adolf is sokat segített. Nincs
Tapolcán és környékén olyan üzem, vállalkozó, aki ne járult volna hozzá az eszközök
kialakításához.
- Van a tanítványok között olyan, akibõl technikatanár lett?
- Igen. A szegedi kiállításon elsõ helyezést
elért László András, a Batsányi iskola technikatanára. Büszke vagyok rá.
- Hogyan telnek a nyugdíjas napjaid?
- Itthon barkácsolgatok, néha bemegyek az
iskolába, elbeszélgetek a volt kollégákkal.
Közel 30 éve van egy baráti társaságunk,
amellyel mindennap találkozunk, az úgynevezett "körjáraton". Miközben "megvitatjuk a világ dolgait", megkóstoljuk egymás
borait is.
N. Horváth Erzsébet

A város átvette a Tavasbarlang
"igazgatását"
Idegenforgalmi attrakciónk: a barlang
sorsában, huszonöt esztendõ után, nagy változás következett be: az áldozatkész,
önzetlen feltárók kezébõl Tapolcza nagyközség tulajdonába ment át. Az elõljáróság
kedden értesítette a Barlang Társulatot, hogy
haladéktalanul adja át a barlangot, amely a
huszonöt év elõtt kötött szerzõdés szerint
automatikusan a város tulajdonába megy át.
Ez az aktus a legsimábban lefolyt, amirõl dr.
Fehér Károly fõjegyzõ a szerdai képviselõtestületi gyûlésen jelentést tett.
Tapolcza képviselõtestülete, amikor
átvette a barlang fölött a tulajdonjoggal az
igazgatást is, elsõsorban köszönetet szavazott a Társulatnak, másodsorban pedig a
zavartalan látogatás érdekében intézkedett.
Megbízta százalékos részesedéssel Berger
Károly eddigi igazgatót a vezetéssel, a
jegyeladásra pedig felkéri a Menetjegyirodát, - ahol idegenek megfordulnak - és az
igazgatót. A barlangba csak az itt megváltott
belépõjeggyel lehet lemenni.
A további teendõk megbeszélésére, a barlang föltárására megbízta a képviselõtestület
az elöljáróságot egy ad hoc bizottság megalakítására. Ettõl a bizottságtól várja a
javaslatokat nemcsak a bõvítésre, hanem a
barlang igazgatására nézve is.

SZABADIDÕ

KERESZTREJTVÉNY
Tengerészeti fogalmak
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Vízszintes:
1.Enélkül nincs élet.
4. Ha ezt az "áldás"-t küldi ránk a magasságos,
minden termés odavész.
13. Páratlanul: ingyen álló!
15. Rárázni, páratlanul!
16. Névelõvel a végén, egyik mûhold adó-vevõ
berendezés.
17. Tengerészeti fogalom I.(Hajófajta)
20. …, -en, -ön.
21. A japán munkás ebben kapja a fizetését.
22. Település Veszprém-megye devecseri
járásában.
23. Tengerészeti fogalom II. (Egyárbócos,
háromszögl. vit-ás csónaktípus)
24. Raktár, röv.
25. Kálium
26. Leendõ kezdet!
28. Na-na-na , egynemûi.
29. Kiváló elektromos fûnyíró márkája.
30. Kettõzve: a tavak városa.
31. Felépítése.
33. Spanyol gépkocsi betûjele.
34. Tizennyolc órára, este … !
36. A sugár jele.
37. Gyakori magyar vezetéknév.
38. Gazdaságos, takarékos röv.
40. Tetõ nélküli háznak …. a vakolata!
42. Páratlan araszozás!
43. Leette a csontról a húst.
44. Vallás rövidítése.
46. Tengerészeti fogalom III. (Egyik hajtóerõ
anyaga)
47. Szélesre tár.
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48. Iroda egynemûi!
50. Minden darab így kezdõdik!
51. Gyanít.
53. A növények földben lévõ része végnélkül!
54. Krisztus elõtt röv.
55. A biznisz eleje!
57. Gyõri csapat!
58. Keresztül.
59. Páratlan alfa!
60. Elnök, röv.
61. Veteményes.
64. A sütõben vajon megpuhul, megpirul-e?
66. Tengerészeti fogalom IV. (Levegõvel
mûködtethetõ hajójavító eszköz)
67. Tágas terület.
Függõleges:
1. Tengerészeti fogalom V. ( A vitorla zsinórjának befûzésére való)
2. Helyeslés.
3. A buddhizmus vallási ágazata.
4. Páratlanul jólkezelt!
5. Árok, németül.
6. Megtanulni, elsajátítani, németül.
7. A gyermekek kedvelt téli közlekedési eszköze.
8. Tengerészeti fogalom VI. ( Vitorláshajón a
legénység parancsnoka)
9. Tengerészeti fogalom VII. ( A hajó irányára
hat)
10. "A" vízinövényt.
11. Páratlanul rátérsz!
12. Háromlovas orosz kocsi, németül.
14. Tengerészeti fogalom VIII. ( Harcihajó )
18. Hangtalanul rontó!
19. Mezõgazdasági erõforrás.

23. Van háztartási is, omlós is, meg Albert is!
27. … Kazan, neves filmrendezõ.
28. Tolna-megyei település
29. Amerre
30. A búza és az árpa keresztezésének eredménye
32. Még az õsei is ugyanarra a településre valók,
… gyökeres!
35. Szeged melletti olajlelõhely!
39. Keleti nemzet.
41. A testüregben összegyûlt folyadék lecsapolására való vékony csõ.
45. Nagyon felkapott, turisták által kedvelt görög
sziget.
46. Nagy …, Celldömölk közeli település
49. Latin e betû.
52. Kiejtve zsül jele.
53. Lokomotív …, zenekar volt.
56. Vasúti menetrendben található rövidítés.
60. Közelre mutató szó.
62. EEEEEEEE
63. Varrószerszám
65. Ver
Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!
A júniusi helyes megfejtés: Vízsz.: 14.
Gyárkémény, 45. Hajdúszoboszló, 52. Kurilszigetek. Függ.: 11. Látott halak, 14.
Gyalogkakukk, 22. Jó egészség.
Nyertesünk: Szokoli Renáta, 8300 Tapolca,
Sümegi u. 22.
A megfejtést a szerkesztõség címére kérjük. A
nyertes a Fõtéri Könyvesboltban veheti majd
át a könyvjutalmat.

SPORT

Tájfutás
Szép eredményeket értek el a Parád
környékén megrendezett Hungária Kupán
a Tapolca Honvéd tájfutói. A versenyen 18
nemzet 700 versenyzõje vett részt.
Fiú: 10. korcsoport II. Zoboki Csanád, 12.
korcsoport III. Novák Zalán, 14. kor-csoport I.
Zoboki Barna, III. Hartmann Ákos, 18. korcsoport V. Domán Rajmund, Férfi 21C.

95 éves Tapolca sportja
1978 tavaszán született a javaslat a két
klub - Bauxit és MÁV TIAC - egyesítésére,
az anyagi erõk koncentrálására, a létesítmények jobb kihasználására, s a sportolási
feltételek további javítására. Az egyesülés
után - Orbán Tibor elnöklete mellett - a fõ
bázis a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat, a
MÁV és a városi tanács lett. Ezenkívül 12
vállalat és intézmény segítette az eredményes munkát. Az összefogás eredményeként hat szakosztályban (és a
sportiskolában) mintegy 350 sportoló
tevékenykedett. A Sümegi út melletti új
sporttelep lett a központ, míg a vívók a volt
TIAC-pályán leltek otthonra.
Az elnökség 1981-ben új tervet készített.
Ebben olyan feladatok szerepeltek, mint a
sportszakmai munka színvonalának további
emelése a labdarúgó-, kézilabda-, röplabda-

Tíz éves a TÖFC (Tapolcai Öregfiúk)

kategória II. Zoboki Mihály, Nõi 21C.
kategória VI. Hartmann-né P. Tímea.
A Balatonfüreden megrendezett Rövidtávú
Magyar Bajnokságon minden versenyzõ "A"
döntõbe jutott a selejtezõkbõl, ahol Domán
Gábor F45 kategóriában a bajnoki dobogó
második fokára állhatott így újabb bajnoki
pontokat szerzett az egyesületnek.

, vívó-, atlétikai- és sakkszakosztályban,
valamint a természetjáró- és asztalitenisz
szakosztály megszervezése.
A létesítményhelyzet rohamosan javult.
Megépült a labdarúgó-stadion déli lelátója
és egy füves tömegsportterület, valamint
két aszfaltos kézilabdapálya. Idõközben
felújították az atlétikai pályát is.
A csapatok valamennyi sportágban egyre
jobb eredményeket értek el. A labdarúgócsapat például eddigi fennállásának legnagyobb sikerét ünnepelhette, a kétcsoportos NB II. második helyén végezve, és ezzel az 1981/82-es bajnokságban jogot
szerzett az egycsoportos második vonalbeli
szereplésre. Ebben az idõszakban a mecscseken nem volt ritka a 5-6 ezres nézõszám
sem!
/folyt. köv./

távúak: az elõbbin azt értem, hogy jelen pillanatban a bent maradás a cél, lehetõleg
minél több meccset nyerve. Hosszabb távon
pedig a fiatalok csapatbaépítésével egy ránk
jellemzõ markáns arculatú eredményes
játékrendszer alkalmazása.
- Van változás a keretben?
- Igen. Alapemberek távoztak (Demény,
Osztermann, Patus és jómagam sem játszom). Érkezett a saját nevelésû Tóth Béla
(õ az elmúlt szezonban augusztusban játszott) és Hegedûs Dániel, valamint Kutasi
és Simon a csapat két meghatározó játékosa
súlyos sérülése miatt nem tud még velünk
edzeni.
- Mibõl merít erõt az esetleges kudarcok és
rosszindulatú megjegyzések elviseléséhez?
- Elsõsorban a hitem a támaszom. Bízom
magamban, hiszek az elvégzett munkában,
mely hosszabb távon biztosan kamatozni
fog. Sosem fogom feladni az elveimet, s ha
nem itt, majd máshol és máskor, remélem,
hogy dolgozhatok a továbbiakban is. Most
nem az eredmény a leglényegesebb számomra, hanem a hozzá vezetõ út! Bár a
kudarcokat nehezen viselem, tudom, a jó
edzõnek azokból is tudnia kell erõt meríteni.
Lesz hozzá erõm és kitartásom - hiszem és
tudom!

10 év alatt a csapat magja - kisebb változásoktól eltekintve - változatlan maradt
- Milyen eredményekkel szerepelnek a
bajnokságban?
- A három bajnoki cím mellett 2 ezüst és 5
bronzérem van a vitrinünkben. Több alkalommal szerepeltünk eredményesen a
kispályás- és terembajnokságokon is.
- Merre jártak külföldön?
- Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink vannak. Így jutottunk el Ausztriába, Németországba, Olasz- és Franciaországba, valamint Horvátországba. Ezeken a torná-

352 km futva
A 16. Bécs-Budapest szupermaratoni
versenyen ez évben is két tapolcai
csapat és 1 fõ egyéni versenyzõ áll
rajthoz.
A 2003. évi csapathoz képest a nõi
csapat változott. A csapat tagja lett
Kulka Eszter többszörös maratonista és
egy "újonc" Hartmanné P. Tímea, aki
ebben az évben indul ilyen hosszútávú
futóversenyen.
A férfiaknál viszont megfiatalodott a
csapat. A váltó tagja lett Lasztovicza
Jenõ (16 éves) és Domán Rajmund (17
éves tanulók), akik a Budapesti NIKE
félmaratoni versenyen sikeresen megfutották a limit idõt.

Sporteredmények
KÉZILABDA
Mindkét NB/II-es csapatunk lejátszotta elsõ
bajnoki mérkõzését. A bemutatkozás a férfiaknak kiválóan sikerült A rutinos, de fiatalokból álló Várpalotát 28:24-re legyõzték.
A nõk Alsóõrsön 28:21-re kikaptak. A
második fordulóban a nõk 31:23-ra
legyõzték Bük csapatát. Az ifjúsági
mérkõzés eredménye 51:12 Tapolca javára.
LABDARÚGÁS
A felnõtt csapat MNK mérkõzésén z NB/IIes, Bük csapata 1:0-ra gyõzött Tapolcán, a
következõ héten bajnoki mérkõzésen 2:0-ra
nyertek Jánossomorja csapata ellen. Az
U13-as és U15-ös csapat egyaránt 11:0-ra
gyõzött.
SAKK
XXXIV. Balaton Kupa Nemzetközi
Sakkcsapatverseny. Szoros verseny után ez

kon mindig nagyszerûen éreztük magunkat, és mindenhol sok barátot szereztünk.
- Úgy tudom, többször játszottak jótékony
célú mérkõzést is.
- Igen. Ilyen felkérést mindig szívesen
vállalunk. Bevételeinket az asztmás gyerekek gyógyítására és a Városi Rendezvénycsarnok számlájára utaltuk.

VI. rész

Soha nem fogom feladni az elveimet
Csáki László 33 évesen kapott bizalmat és
lehetõséget arra, hogy szakmai tudását,
edzõi felkészültségét (A licences edzõ) és
játékos pályafutása alatt szerzett tapasztalatait most egy NB/III-as labdarúgó
csapat edzõjeként bizonyíthassa.
- Mit szólt a felkéréshez?
- Örültem és jól esett, hogy a vezetõség rám
gondolt. A játékról nem volt könnyû lemondanom, hiszen 15 éve nap mint nap errõl
szólt az életem, de úgy érzem, a sorstól kapott lehetõséggel élnem kellett. Egyébként
is, a fiataloké a jövõ!
- Miért vállalta el az edzõséget?
- Izgat a kihívás. Érdekel a feladat, és ég
bennem a bizonyítási vágy, hogy alkalmas
vagyok az edzõi munkára.
- Milyen célokkal és tervekkel fogott
munkához?
- A vezetõség új alapokra kívánja helyezni a
szakmai munkát. Fontosnak tartja az utánpótlás nevelés kérdését, s mivel nekem is
szívügyem ez a terület, így kétszeresen is
érdekel a feladat. 12-15 ifjúsági korú játékos
került a keretbe. Velük csak hosszú távon
tudok tervezni. Az õ fejlõdésük és
beilleszkedésük érdekében türelmesnek kell
lennem nekem, a vezetõségnek és a közönségnek egyaránt. Terveim rövid és hosszú

A jubileum alkalmával a csapat egyik
alapítótagjával, Boczkó Gyulával beszélgettünk az elmúlt 10 év eseményeirõl.
- Beszéljen a kezdetekrõl.
- 1995-ben alakultunk a Bauxitbányász, a
Badacsonytomaj és a környék más csapataiban játszó idõsebb játékosok kérésére.

- Milyen a kollektíva?
- Összetartó és mondhatom baráti. Tíz éve
szervezünk közös nyaralásokat, túrákat
önköltséges alapon közel 50 fõvel. És
mindig nagyon jól érezzük magunkat. A
10 éves jubileumot is családi körben
ünnepeltük meg.
- Gratulálunk! További jó szereplést, eredményes játékot kívánunk, hogy a jövõben
is több bajnoki címmel gyarapodjon éremgyûjteményük.

Mozdulj velünk!
Zenés kondicionáló torna hölgyek
részére a Városi Rendezvénycsarnokban.
Hétfõn és szerdán 18.00 - 19.00 elsõ
foglalkozás:szeptember 19. Az órákat
Frangné Kundra Katalin gyógytornász
tartja. Részvételi díj:1. 600 Ft/fõ/ hó (heti
két óra esetén), 800 Ft/fõ/ hó (heti egy óra
esetén).
Lehetõség van az alkalmankénti
fizetésre. Óránként 250 Ft/fõ a részvételi
díj. A küzdõtéren csak (nem utcai) sportcipõben lehet tartózkodni. 10 év alatti
gyermek a foglalkozáson nem vehet
részt.Info: 06-30/9293-540.
Szauna szeptember 19-tõl minden hétfõn, pénteken. Szerdán (csak hölgyek
részére) 17-21 óráig 500 Ft/alk/fõ.

Jól sikerült a fõpróba

évben is Tapolcára került a Balaton Kupa
vándorserleg. Az idei versenyen 3 ország 19
csapata vett részt.
A csapatverseny végeredménye: 1. Tapolca
Rockwool VSE 27,0 p, 2. Vasas SC Bp.
26,5 p, 3. Lövõ SE I. 25,0 p.
Az Egyéni villámverseny végeredménye:
(35 induló)
1. Nagy Bence FM Lövõi SE 7,0 p, 2.
Majzik Levente Mj. Fabulon SC 6,5 p, 3.
Nagy Zoltán Fm. Tapolca 6,5 p.
VÍVÁS
Fless-Allstar-Kupa gyermek-bambi korosztály.
A Balatoni Isover Vívóklub párbajtõrözõinek eredményei: Gyermek fiú: I.
Tarjányi Bendegúz, III. Csák Dániel, VI.
Kovács Milán. Gyermek lány: V. Pupos
Liza, Bambi lány: I. Pupos Liza

Augusztus 31-én rangos kézilabdagálának
adott otthont a Városi Rendezvénycsarnok. Az MKB Veszprém KC a Tatran Presov
csapatával mérte össze erejét.
Az összecsapás elõtt játszó Tapolca Toplan
VSE nõi gárdája 27:23-ra gyõzött a német
FSV Neuaubinggel szemben.
Majd elkezdõdött a BL csoportban is
találkozó férfi kézilabdások mérkõzése. Már
az elsõ félidõben megmutatkozott a veszp-

rémiek fölénye a szlovák bajnokcsapattal
szemben. Bár a kilenc gólos (18:9) elõnybõl
a mérkõzés végére csak hét lett (33:26), a jól
védekezõ és támadó magyar csapat méltán
aratott sikert a 800 fõs nézõsereg elõtt.
Kedves színfoltja volt a találkozónak,
hogy a tapolcaiak köszöntötték a visszavonuló Csoknyai Istvánt, akinek az eddigi teljesítményéhez Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ is gratulált.

Az akadálymentes tanévért
A Tapolcai Kiképzõ Központ segítségével a Batsányi-iskola tanulói játékos sportversenyeken keresztül gyûjtöttek erõt az új tanév rájuk váró feladataihoz.
Az akadályversenyen résztvevõ négyszáz tanuló nemcsak a kötélhúzásban, a kézigránátdobásban és a kúszófolyosón való átjutásban jeleskedhetett, de a kiváló adottságú
sportpályán a fizikai és szellemi erõpróba összekapcsolására is lehetõség nyílt.
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Az oldalt készítette: K. Lelkes Katalin
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KÉPES HÍREK

Európa-bajnokok a tapolcai lányok
Cémán Imrének, a Magyar Speciális
Olimpiai Labdarúgó Szakág vezetõjének irányításával magyar fiatalok is
részt vettek a belgiumi nõi futball
Európa-bajnokságon, és a legfényesebben csillogó éremmel, az arannyal
térhettek haza.

Mindig van miért örülni!

küzdelemben méltán érdemelték ki a
lányok az elsõ helyezést. Egyedné Kiss
Katalin, a tapolcai lányok testnevelõ tanára
büszke tanítványaira, mint mondja,
történelmet írtak, hiszen ilyen esemény
még nem volt, és az elsõk nevét mindig
megjegyzik.

Fotó: Dancs
Fotó: N. Horváth

A Városi Rendezvénycsarnokban
képviselõ köszöntötte a gyõzteseket
A csapat tagjai között ott volt a Szász
Márton ÁMK két tanulója, Regõs Beatrix
és Süle Mária is.
Mint az edzõtõl megtudtuk, a nehéz

Lasztovicza Jenõ országgyûlési
- Egy kicsit féltem a repülõgépen - teszi
hozzá Bea-, ez sajnos rányomta bélyegét a
játékomra is. Feszült voltam, izgultam, de
az aranynak nagyon örülök!
NHE

A Városi Rendezvénycsarnokban adott
nagysikerû koncertet szeptember 3- án
Bayer Friderika.
Friderikában ezen az estén sem csalódott a nagyérdemû, hiszen ugyanazt az
elbûvölõ hangú, ám megjelenésében
egyszerûsödött mûvésznõt láthattákhallhatták viszont, mint egy évtizeddel
ezelõtt.
A 34 esztendõs énekesnõ komoly szakmai múlttal rendelkezik. Az 1994-es
hazai Táncdalfesztiválon maga mögé
utasította esélyesebbnek tartott zenésztársait a Kinek mondjam el vétkeimet?
címû dalával. Szintén ebben az évben
Dublinban, az Euroviziós Dalfesztiválról
tért haza tarsolyában a 4. helyezéssel. A
kritikusok több ízben is elismerték;
többek között Aranyszarvas Mûvészeti
Díj, Arany Zsiráf-díj és eMeRTon-díjak
boldog tulajdonosa.
Dancs István

Hogy a fények ne aludjanak ki
A Városi Könyvtár és Múzeum szép és
hasznos módját választotta az árvízkárosultak megsegítésének.

nyelvû kiadványokkal is találkozhattak a
jószemû gyûjtõk.
Természetesen a gyerekek is találhat-

Jó móka és játék volt

Fotó: N. Horváth

Az eladásból befolyt összeget az árvízkárosultak javára ajánlotta fel az
intézmény
Fotó: N. Horváth

A diszeli szüreti felvonulás kedves színfoltjai voltak a liszttel - szó szerint - bõkezûen
bánó lányok és legények. Lisztszóró tudományuknak sokan "estek áldozatul"

Öreg motor nem vén motor

A könyvtár állományából kivont
könyvekbõl, folyóiratokból rendezett
börzén szépirodalmi alkotásokkal, kuriózumnak számító folyóiratokkal, idegen

Új burkolatot kapnak a járdák is

Jól vizsgáztak a motoros körökben már
nem fiatalnak számító, harmincéves
Jawák egy 2400 km-es erdélyi körúton.
Mohos Csaba és Kreiczinger Tibor, a
diszeli Rozsdamarók Veteránmotoros Kör
két tagja "pattant" a nyergükbe, hogy tiszteletüket tegyék az egykor híres csobánci
várkapitány, Gyulaffy László szilágycsehi
sírjánál és kirándulást tegyenek Kolozsvárra,
Tordára és Szovátára is.
Természetesen útjuk során ellátogattak
Tapolca testvérvárosába, Zabolára is.
Veterán motorjaiknak Erdélyben is akadtak csodálói.
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21-tõl 23-áig Boldogkõváralja - Regéc
29-én Balatonudvari - Nagyvázsony

tak kedvükre valót a kiállított és
megvásárlásra kínált dokumentumok,
mesekönyvek között.
NHE

Fotó: N. Horváth

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázaton 10,5
millió forintos támogatást nyert a város. A 21 millió forintos összköltségû beruházás során új burkolat kerül a Kossuth- és a Deák Ferenc utca járdáira is
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