
A XIV. Szent György-hegyi Napok meg-
nyitójára április 20-án, a hegymagasi
Szent György Pincében került sor. 

A vendégeket Tóth János Zoltán
köszöntötte, majd Hegymagas polgármes-
tere, Varga József arról szólt, hogy az

elmúlt évtizedekben felértékelõdött a
Szent György-hegy szerepe, az itt termelt
borok egyre nagyobb elismerést vívnak ki,
és a szõlõsgazdák közül egyre többen
gondolják úgy, hogy az ültetvényeikbõl
akarnak megélni.

/Képes összeállításunk a 10. oldalon
Szent György-hegyi Napok 2006 címmel./

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola -
névadója tiszteletére - Széchenyi
Napokat rendezett.

Az ünnepségsorozat április 7-én kez-
dõdött. A vendégeket és a tanulóifjúságot
Lájerné Tóth Éva igazgató köszöntötte,
majd Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ méltatta az államférfi érde-

meit. Mint mondta, napjainkban is pél-
daértékû az az áldozatos tevékenység,
amelyet a reformkor nagy alakja folyta-
tott. Az utazásai során szerzett tapasztala-
tok arra ösztönözték, hogy hazája
elmaradott állapotán segítsen. 

/Írásunk az 5. oldalon A SZISZI
alapításának jubileuma címmel./

- Élni ott jó, ahol számítanak rád. Ott,
ahol neked is van jogod. Ott, ahol
õszintén embernek és polgárnak érzed
magad. 

- A fenti szavakkal Ács János pol-
gármester köszöntötte a Tapolca újbóli
várossá nyilvánításnak 40. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepség résztve-
võit március 31-én a Városi Mûvelõdési

Központban. 
- Tapolca város ünnepén a szónoknak

mindenképpen illik felidézni elõdeinket,
megemlékezni a település kialakulásáról,
történelmérõl, a közelmúlt és a jelen
történéseirõl - mondta. 

/Az ünnepségrõl készített összeállítá-
sunk Tûnõdések a tájhazáról címmel a 4.
oldalon./

Felhívás segítségnyújtásra
A Magyar Vöröskereszt felhívással fordul a lakossághoz, cégekhez, intéz-

ményekhez, hogy segítséget nyújthasson a hazai belvíz és árvíz károsultjainak. 
A szervezet elsõsorban pénzadományt gyûjt, és számít mindazok segítségére,

akik átérzik a pusztítás súlyát, amelynek enyhítése nem nélkülözheti honfitársaink
áldozatvállalását. 

A Magyar Vöröskereszt az alábbi csekkszámlaszámot különítette el: 
MKB Rt. 10300002-20329725-72583285

A humanitárius szervezet elõre is köszönetet mond mindazoknak, akik pénz-
adományukkal részt kívánnak venni a kárt szenvedett embertársaik
megsegítésében. Magyar Vöröskereszt

Tóth István és felesége, Erika, valamint a magyar könnyûzenei életben sikeresen
induló leányaik - Vera és Gabi - Tapolca Városért kitüntetésben részesültek

Hatalmas munkagépek dolgoznak a Belvárosban
Elkészült a Kisfaludy utca aszfaltozása, már csak a járulékos munkákat kell
befejezni: a szegélyek hézagolását, illetve az útburkolat festését. 

Megtörtént az Arany János utca aszfaltozása is. Jelenleg a Deák Ferenc utcában
folynak a munkálatok. A felújítás pályázaton elnyert forrásokból történik.
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Élni ott jó, ahol számítanak rád

Aszfaltozzák a Deák Ferenc utcát

Az ünnepi köszöntõt követõen a
résztvevõk koszorút helyeztek el
Széchenyi István mellszobránál

Széchenyi Napok 2006

Országgyûlési választás 2006
Veszprém megye 04. számú egyéni választókerületében 2006. április 9-én
érvényes és eredményes volt az országgyûlési választás, így második forduló
megtartására nem került sor.

A szavazás eredménye: 
Választópolgárok száma összesen: 44.818 fõ. Szavazóként megjelentek

száma: 29.928 fõ (66,78 %). Érvényes szavazatok száma: 29.737.

Bogdán Tamás (SZDSZ)  654 (2,20 %)
Bozsoki Lajos (MDF)  1.136  (3,82 %)
Illés Imre (Munkáspárt) 222 (0,75 %)
Lasztovicza Jenõ (FIDESZ - KDNP) 16.220 (54,54 %)
Mesterházi Attila (MSZP) 10.791 (36,29 %)
Molnár Miklós (MIÉP - Jobbik) 641 (2,16 %)
Resch Mihály (Kereszténydemokratapárt) 73 (0,25 %)

Az eredmények ismeretében a Veszprém megye 04. számú Országgyûlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 30/2006.(IV.10.) számú határoza-
tával megállapította, hogy LASZTOVICZA JENÕ FIDESZ - KDNP jelöltje a
kapott 16.220 szavazattal a Veszprém megye 04. számú országgyûlési egyéni
választókerület országgyûlési képviselõje lett.

A választási cselekményekkel és a szavazás rendjével kapcsolatos kifogás,
valamint a határozattal szemben jogorvoslati kérelem nem érkezett.

A területi listák adatairól információ a Területi Választási Bizottságnál
szerezhetõ be.
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Ebben az évben is gazdag programot
kínáltak a szervezõk

A bor ünnepén
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az eredmények közösek, az értékeket
megóvni is csak együttmûködve lehet

Felújítási munkálatok a városban

Ács János polgármesterrel az országgyûlési
választásról, az idegenforgalmi szezon
elõkészületeirõl, a pályázatokról és új
lakótelkek kialakításának lehetõségeirõl
beszélgettünk. 
- A választásról polgármesterként és magán-
személyként is nyilatkozom most. Még nem
alakult meg az új kormány, még nem lehet
tudni, hogy milyen programot fogad el, és az
miként fogja érinteni az önkormányzatokat.
Most csak annyit tudok mondani, hogy kö-
szönöm valamennyi országgyûlési képviselõ-
jelöltnek, hogy a versenyhez és Tapolcához
méltóan semmiféle személyeskedõ, �országos�
jelzõket nem használtak egymással szemben.
Megpróbáltak elegánsan és gavallér módon
versenyezni. Annak, hogy Lasztovicza Jenõ
harmadszor nyert a körzetben  az is az üzenete,
hogy a személyét elfogadják, a munkájával
elégedettek. Az önkormányzatok és az itt élõ
emberek érzik, hogy segíteni akar. Emberi ma-
gatartásával, közvetlenségével is kiérdemelte a
gyõzelmet. Gratulálok hozzá. 
- Milyen pályázati eredményei vannak már a
városnak ebben az évben? 
- A2006. évi pályázatok egy részét felgyorsítot-
tak, február vége, március eleje már pályázati
határidõ volt, így azokat 2005-ben elõ kellett
készíteni. Most a legnagyobb pályázati lehe-
tõségek a Közép-Dunántúli Regionális Taná-
csok kezében vannak, mivel a címzett és céltá-
mogatásokról is azok döntenek. Ezek nagy-
értékû pályázatok, jelentõs összegeket lehet
nyerni rajtuk. Elsõként nyújtottunk be 6 külön-
bözõ pályázatot, ezeket elsõre be is fogadták.
Ez azt is jelenti, hogy jót írtunk. Az más kérdés,
hogy ezeknek az egyharmada gyakorlatilag
szóba sem jöhet forráshiány miatt. Az elsõ
közös elbírálás után közel 60 millió forintot
nyertünk. Ebbõl fejlesztéseket tudunk meg-
oldani, gyarapodhat a város vagyona. A nyert
pályázatok között említem az önkormányzati
tulajdonú Lábdi-hegyi tábor tetõfelújításának
11 milliós összegét is. A mûködtetõ jó gazda
módjára gondoskodik a bérleményrõl. Sokan,
amellett, hogy bérleti díjat sem hajlandók
fizetni - vagy nem tudnak - nem törõdnek a
rájuk bízott önkormányzati tulajdonú épületek-
kel, lakásokkal. Megrongálják, lelakják õket.
Tovább nem tartható ez a helyzet. A nyár
folyamán - ha szükséges - a legdrasztikusabb

eszközökkel fogunk eljárni ellenük, mert ez
nem folytatható tovább a tisztességesen dolgo-
zó, tisztességesen adót fizetõ polgár kárára. 
- Eldõlt már a laktanya sorsa? 
- A Határozatok Tárában már megjelent, hogy
Tapolca bizonyos honvédségi területeket a volt
laktanyából térítésmentesen megkap. Még
hivatalos értesítést nem küldtek errõl, de a
Határozatok Tára már a döntést hozó kor-
mányülést követõen készült. Természetesen
vannak elképzeléseink, ötleteink a hasznosítást
illetõen, de az elsõ és legfontosabb feladat az
lesz, hogy megnézzük, milyen a terület,
megfelel-e a környezetvédelmi elõírásoknak,
milyen fokú a talajszennyezettség. Mindezt ala-
posan fel kell térképezni, hogy 2007-ben uniós
pályázatot tudjuk benyújtani a terveinkhez.
Szinte biztos vagyok benne, hogy a területek
egy részén rekultivációra lesz szükség.
Szabadidõ-sport és idegenforgalmi központ,
valamint Wellness és élményfürdõ kiépítése
szerepel a terveink között, de a távlatiak között
a motorsport és golf is ott van. Ez utóbbi azért
is lenne jó, mert Kehidakustyánban már
megkezdték a golfpálya építését, és ha 35-40
km-re egymástól két nemzetközi méretû golf-
pálya tudna épülni, akkor ez lenne a legna-
gyobb szenzáció, amit Dunántúl a golfsportban
fel tud mutatni. 
- Lesznek új lakótelkek a városban? 
- Továbbra is szorgalmazzuk ezek kialakítását a
TESCO-val szemben lévõ területen. Májusban
lesz egy megbeszélés a tulajdonosok és az
önkormányzat között. A jogviták már elren-
dezõdtek. Mindent megteszünk azért, hogy
minél hamarabb elkezdõdhessen ott az
építkezés, a közmû kiépítése. Ez hosszú távra
megoldaná a családi házat építeni akarók prob-
lémáját, mivel  145 telek kialakításáról van szó.
Az attól a területtõl nem messze lévõ
Barackvirág utca teljes közmûve - az
ígéreteknek megfelelõen - hamaros ki fog épül-
ni. 
- Miként készül a város az idegenforgalmi sze-
zonra? 
- Természetesen ebben az évben is szívesen
látunk minden hozzánk látogatót, éppen úgy,
mint mások: köztük a Tavasbarlangot felügyelõ
Balaton-felvidéki Nemzeti Park, illetve a jól
mûködõ Hotel Pelion. A Tavasbarlangban
folyamatos a felújítás, a város ezt támogatja is,
ezért a helyi oktatási- és a nevelési intézmények
ingyen látogathatják. Az utóbbi évek legsikere-
sebb beruházása volt a 4 csillagos szálloda
felépítése, amely már elnyerte a Magyar
Turizmus Rt. Minõség-díját, és a szigorú a
szakmai zsûri neki ítélte oda a legjobb 4 csilla-
gos vidéki szálloda címet. Mint az igazgató

úrtól megtudtam, már teltházasak a hétvégék,
nyáron sok vendégek fogadnak majd. Megújul,
megszépül, virágos lesz a város. Hamarosan
elkészül az utcák aszfaltozása, szép színfolt lesz
a Köztársaságtéren kialakított park. Hamarosan
megbeszélést szeretnénk folytatni a kereske-
delemben, a vendéglátásban és az egyéb szol-
gáltatásban érdekeltekkel, hogy megtaláljuk
azokat a pontokat, amelyekben együtt tudunk
mûködni a cél érdekében. 
- Az idegenforgalom növekedése fokozottabb
rendõri jelenlétet igényelhet. Milyen a közbiz-
tonságra felügyelõ rendõrséggel a város kap-
csolata? 
- Jónak mondható: nyitottak, segítõkészek, de
õszinte leszek: sokszor elkeseredem egy-egy
pénteki, vagy szombat esti randalírozás utáni
állapot láttán. Szörnyû látni a kitekert jelzõ-
táblákat, a szétdöntött szemétgyûjtõket, a
megrongált, �bombabiztosnak� hitt buszmegál-
lókat. Ezek közül egy minden hétvégén
áldozatul esik. Azt tudni kell, hogy a részleges
helyreállítás is több százezer forintba kerül. Ez
pedig a város közös pénzébõl megy el. Ezért is
mondom, hogy a közbiztonság területén még
van javítanivalónk. Három újabb térfigyelõ
kamera felszerelésére is sor kerül hamarosan,
talán ezek visszatartó erejûek lesznek. Jó dolog,
hogy egyre nagyobb a városban a gyalogos,
illetve a kutyás rendõr jelenléte. Így többet tud
észlelni a körülötte zajló eseményekbõl, mint az
autóból. Örömmel érzékelem, de többen mond-
ják is, hogy a városban már közös akarat van az
értékeink ápolására, megóvására. Sajnos, azon-
ban sokan még nem csatlakoztak ehhez.
Könnyebb egyeseknek az utcán eldobni vagy a
világládába tenni a cigarettacsikket, mint meg-
találni a megfelelõ edényzetet hozzá. Egyet
szeretnék mondani: az eredményeink közösek,
nem az enyém, nem a Képviselõ-testületé,
hanem mindannyiunké, a városé. Ezeket
megvédeni, megóvni is csak közösen lehet.
Még egy dolog van, amit el kell mondanom,
ami ellen majd megpróbálunk �orvosságot ke-
verni�. Ez pedig a falfirka, vagy �hivatalos�
nyelvén a graffiti. Ez az utóbbi idõben sza-
porodott el Tapolcán. A készítõit arra kérem,
hogy legyenek türelemmel, ne rajzolják tele a
házfalakat, a köztéri szobrokat. Hamarosan
találni fogunk egy olyan lehetõséget, ahol kiél-
hetik mûvészi hajlamaikat. Ez a felület akár
bemutatóként is mûködhetne. Versenyezni,
még pályázni is lehetne az ott lévõ alkotá-
sokkal. Mert azt el lehet fogadni, hogy ezek egy
bizonyos életérzést fejeznek ki és teret kérnek,
de az elvárható, hogy csak meghatározott ke-
retek között, a meglévõ értékek pusztítása nél-
kül készítsék el az alkotóik. NHE

Már néhány hónappal ezelõtt írtunk
arról, hogy a Malom-tóban lévõ víz alatti
világítás nem felel meg az elvárt
követelményeknek. Hársfalvi Józsefet, a
Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda
vezetõjét a hibák kijavításáról és egyéb, a
városban zajló helyreállításokról is
kérdeztük. 
- Már régen lejárt a víz alatti világítás
javításának határideje, de még nem történt
semmi ezzel kapcsolatban. Ezért is fordul-
tunk az E.ON Észak-dunántúli Áramszol-
gáltató ZRt. vezérigazgatójához levélben.
Mint kiderült, az E.ON és a kivitelezõ
között jogvita van, hogy kinek a hibájából
rossz a világítás. Az elõbbi arra hivatkozik,
hogy nem minõségi világítótesteket szerelt

fel a kivitelezõ, míg õ azzal érvel, hogy a
szerelõk túlhúzták a csavarokat, megsérül-
tek, emiatt vannak a beázások. Mindezek
ellenére május 1-jei határidõvel vállalták,
hogy helyrehozzák a hibát. Mivel nem tör-
tént munkavégzés, április 13-án újabb le-
velet írtunk az E.ON ügyvezetõ igazgatójá-
nak, haladéktalan ügyintézést kérve. Erre
még nem érkezett válasz, de munkavégzést
sem tapasztaltunk. 
- A csatornázás útfelbontásokkal is járt. A
helyreállítás milyen ütemben zajlik? 
- Egy kis csúszással, de megkezdõdtek a
helyreállítás munkálatai. A csúszás okaként
a kivitelezõ azt említette, hogy egyes útsza-
kaszokon jelentõs mennyiségû, 5., 6. osztá-
lyú sziklát kell kibontaniuk. De hivatkozott

arra is, hogy a József Attila utcában a
vízvezeték nyomócsõve mellett kellett dol-
gozniuk. Félve a rezonancia okozta károk-
tól, itt csak kézierõvel tudták a munkát
elvégezni. A városvezetés ezeket az okokat
nem fogadta el, és a szerzõdésmódosítást
nem támogatta. 
- Problémák voltak a Kossuth Lajos utca
egyes szakaszaival is. 
- Valóban. Egy-két helyen megsüllyedt az
út, de a kivitelezõ a csatornázás utáni
helyreállítással egyidõben ki fogja azt is
javítani. 
- Hol tart a központi orvosi ügyelet építése? 
- Már megkezdõdött a mûszaki átadás, a
tereprendezés van hátra. 

N. Horváth Erzsébet
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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 Iroda 510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ

Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ

Adócsoport 511-159
Dénes Emil csoportvezetõ

Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iro-
da 511-154 
Hársfalvi József irodavezetõ

Építéshatósági csoport 511-155
Ihász József csoportvezetõ

Általános Igazgatási Iroda 511-153
Décseyné Raposa Mária irodavezetõ

Hatósági csoport 511-151
Szabóné Szakács Judit csoportvezetõ

Okmányiroda 511-150
Ughy Jenõné csoportvezetõ

Anyakönyvvezetõ 511-152
Gyámhivatal 511-158

Mátyás Endréné hivatalvezetõ
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési

Iroda 511-157
Benczik Zsolt irodavezetõ

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
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A 4. számú választókörzet polgárainak
többsége harmadszor is Lasztovicza Jenõt,
a FIDESZ-KDNP országgyûlési képvi-
selõjelöltjét bízta meg azzal, hogy kép-
viselje a parlamentben. 
- Képviselõ Úr! Elõször is engedje meg, hogy
gratuláljak az elért eredményéhez!
- Köszönöm a gratulációt, és ezúton szeret-
nék köszönetet mondani azoknak a válasz-
tóknak, akik rám adták a voksukat és minda-
zoknak, akik segítettek abban, hogy ezt az
eredményt elérhettem. Nagy öröm számom-
ra ez, de azért egy érdekességet elmondok.
Tapolcán, a Dobó-lakótelepen a FIDESZ
mindig kevesebb szavazatot kapott. Mi
tudjuk, hogy baloldali érzelmû városrész, de
minden évben jobban szerepeltünk eddig,
mint most. Meglepett az �eredmény�, hiszen
éppen a jelenlegi és a most már újra válasz-
tott kormányoldal volt az, amely elég furcsa
módon, de mondhatnám azt is, hogy nem
tisztességesen bezárta a laktanyát, ezzel 650
munkahely szûnt meg, és számtalan beszál-
lítótól vette el a megélhetés lehetõségét. És
most, a választáskor mégis jobban kikaptam
itt, mint eddig bármikor, tehát az emberek
gondolataiba, érzelmeibe nehéz belelátni. 
- A választás második fordulója után kide-
rült, hogy a FIDESZ a politizálást a parla-
ment ellenzéki padsoraiból tudja csak to-
vábbfolytatni. 
- Szomorú vagyok, de gratulálni kell a

gyõzteseknek. Biztos, hogy megvan a miért-
je, amiért a mostani kormány gyõzött. Lehet,
hogy az emberek olyan lelkiállapotban van-
nak, hogy arra a következtetésre jutottak;
egyszer már meg kell adni egy kormánynak
azt a lehetõséget, hogy ne csak egy ciklust
dolgozzon le, hanem kettõt, vagy esetleg
többet, és mutassa meg, hogy milyen építõ-
munkát tud végezni. Egy kicsit csalódott
vagyok, mert úgy érzem, az emberek elfelej-
tették azt, hogy 2002-ben honnan is indult a
mostani kormány és hová jutott. Akkor a
gazdaság elég jól mûködött, az uniós gaz-
dasági növekedésnek a 2, 2,5-szeresét pro-
dukálta, szemben a mostani 1-1,5-del. Akkor
volt pénz a �kasszában� - ezt mondta
Medgyessy Péter miniszterelnök és László
Csaba pénzügyminiszter is -, lehetett pénzt
osztani, most pedig óriási az államadósság.
Ha nem csal a memóriám, de meg is lehet
nézni a korabeli médiumokban, hogy Ma-
gyarországot az elsõ, de legrosszabb esetben
a második helyre sorolták a csatlakozásra
váró országok közül. Ezt is megörökölte az
akkori kormány. Mi a helyzet most? Folya-
matosan pénzügyi problémák vannak, nõ a
munkanélküliség és az elsõkbõl �sereghaj-
tók� lettünk. A kormány negatív tartomány-
ba vitte az országot, és mégis bizalmat
szavaztak neki az állampolgárok. 
- Ön miben látja ennek okát? 
- Ennek egyik oka, hogy a médiumok �jól
dolgoztak�. Bizonyos, megtörtént dolgokat
eltitkoltak, illetve a negatívokat pozitívként
tüntették fel. Ezek azonban elõbb- vagy
utóbb napvilágra kerülnek, és akkor szem-
besülni kell a magyar valósággal. Már a
második fordulót megelõzõ egy-két napon
mondták, hogy készül az elsõ, 100 milliárd
forintos megszorító csomag, mert az Európai
Unió felé el kell számolni azzal, hogy a kor-
mány milyen intézkedéseket hoz arra, hogy
az euro bevezetését minél elõbb meg
lehessen oldani. Ha nem készülnek el a ter-
vek, az unió részérõl szigorú gazdasági
szankciók érhetik az országot. Az elkövetett
hibákat, hiányosságokat egy ideig el lehet
titkolni. Így sikerült is megnyernie az
MSZP-SZDSZ-nek a választást. Holott, ha
korrekt módon leírják az ország gazdasági,
pénzügyi állapotát, akkor nem biztos, hogy
ez lesz a végeredmény. 

- Sokan mondják, hogy az új hangok - Mikola
István, Semjén Zsolt - megjelenése sokat
ártott a FIDESZ-nek. 
- Itt az a gond, hogy kettõs mércével mérnek.
Ha a másik oldalon történnek meg bizonyos
kijelentések, akkor azt elbagatellizálják,
vagy viccet csinálnak belõle. A miniszterel-
nök Szaud-Arábia futballcsapatát terroristák
csapatának nevezte, szerinte az öregecskedõ
feleségeket le kell cserélni, hogy csak
néhányat említsek. Mikola István kétszer
mondott egy-egy dolgot, ebbõl heteken
keresztül tartó reklámhadjárat lett. Ez az õ
oldalukról nézve teljesen ésszerû volt,
kihasználták a lehetõséget, ez is hoz-
zásegítette õket a nyeréshez. A kettõs mérce
annak a bizonyítéka is, hogy nincs sajtó-
egyenlõség Magyarországon. 
- Ön szerint a FIDESZ-MDF kapcsolata
mennyibe befolyásolta a választás ered-
ményét? 
- Nagyban. Hiszen, ha nincs egyetértés,
nincs összefogás egy bizonyos cél elérése
érdekében, ott nagy baj van. Az adott pil-
lanatban, bármit is tett Orbán Viktor - a mi-
niszterelnökségrõl is lemondott a meg-
egyezés érdekében - az MDF vezetése nem
tárgyalt az együttmûködésrõl. 
- Lehet, hogy többen azért nem mentek el
szavazni, mert csalódtak Orbán Viktorban,
nem a lemondást várták tõle. 
- Nem hiszem. Ebben a részérõl olyan üzenet
volt, hogy nem tekinti személyes egziszten-
ciájának, hogy a FIDESZ nyerjen, õ a kor-
mányváltásra készült. Véleményem szerint
még nincs befejezve a rendszerváltás.
Hiszen, ha belegondolunk: ha '90-ben nem
történik �rendszerváltás�, ki lenne most a
miniszterelnök? Valószínûleg Gyurcsány
Ferencnek hívnák, mivel Õ a '80-as évek
végén, a '90-es évek elején az MSZMP gyer-
mekcsapatának, a KISZ-nek az egyik legma-
gasabb rangú vezetõje volt. Azt viszont
tudjuk, hogy közülük nevelték ki azokat a
kommunista politikusokat, akik a staféta-
botot aztán átvették. Visszatérve az MDF-re.
Nem találtak meghallgatásra a FIDESZ
gesztusai. Úgy gondolom, hogy ennél többet
senki sem ajánlott volna fel. Majd egy fél
éven belül ki fog derülni, hogy az MDF
miért nem fogadta el ezeket. Gondoljunk
bele abba, hogy 2002-ben már egy komoly

jelzést kaptunk az MDF-tõl - éppen itt,
Veszprém megyében - arról, hogy �simán
leül� az MSZP-vel egy asztalhoz, ha az
érdeke úgy kívánja, hiszen Kuti Csabából is
csak úgy lehetett a Megyei Önkormányzat
elnöke, hogy a rendszerváltó párt képviselõ-
jeként - egy bizonyos cél érdekében - haj-
landó volt az MSZMP utódpártjával meg-
egyezni. Azok pedig, akik a parlamenti frak-
cióból kiültek ezelõtt egy évvel, nagyon jól
tudják, hogy az MDF mire képes, és Õk,
mint rendszerváltók, ehhez nem adták a
nevüket. 
- Az MDF elnöke szerint földindulásszerû
változás lesz a jobboldalon, és ezzel a kije-
lentéssel nem a pártjára gondolt. 
- Még nagyon  rövid idõ telt el a választás
óta: egy nap. Csütörtökön lesz frakcióülés és
bizonyára a megfelelõ személyi felelõsségek
megállapításával történik majd változás is.
De valljuk be õszintén: csak a választást
vesztettük el. A FIDESZ maradt a legna-
gyobb ellenzéki párt, 164-165 képviselõvel a
parlamentben. Higgadt, nyugodt fejjel át kell
gondolni a helyzetet. Orbán Viktor nem
egyszemélyi felelõse a kialakult helyzetnek.
Meg kell nézni, hol történtek hibák, megtet-
tünk-e mindent azért, hogy megnyerjük a
választást. Amúgy én úgy gondolom -
bizonyos fokig igazat is adva azoknak, akik
velem együtt azt mondják, hogy azok, akik a
sorozatosan rossz döntéseikkel veszélybe
sodorták az országot, azok bukjanak bele
abba a gazdasági, politikai és pénzügyi
kudarcba, amit 4 éven keresztül sikerült
összehozniuk. Vannak olyan hangok is, ame-
lyek azt mondják, hogy a FIDESZ jól is
kijöhet ebbõl a helyzetbõl, hiszen a kormány
most már nem mutogathat hátrafelé, hogy mi
vagyunk a felelõsök, mi rontottuk el. 
- Az országos politikától kanyarodjunk vissza
a 4. számú választókörzetbe. Mit tehet, mit
tud tenni ellenzéki képviselõként a parla-
mentben a körzetéért? 
- Ezt majd az élet dönti el. Talán abból a
szempontból most majd könnyebb lesz a
helyzet, hogy komoly uniós források
érkeznek az országba, és ezek nem pártpoli-
tika függõek. Dolgozni kell, és akkor -
remélem - eredmény is lesz. Ígérem, rajtam
ez most sem fog múlni.                          

N. Horváth Erzsébet

Dolgozni kell, és akkor - remélem - eredmény is lesz

Az újbóli várossá avatás évfordulója al-
kalmából április 1-jén Veszprém megye
napilapja, a Napló találkozóra hívta
Tapolca polgárait a Városi Rendezvény-
csarnokba. 

Délelõtt kispályás futballmérkõzések
zajlottak. Az elsõ helyet az önkormányzat, a
második helyet a vállalkozók csapata
szerezte meg a házigazda Napló csapata
elõtt. 

A mérkõzések utáni kerekasztal beszél-
getés során nemcsak Barták Péter fõszer-
kesztõ és Szíjártó János újságíró adott tájé-
koztatót a megyei újságról, de szó esett a
régió feladatairól is. A beszélgetésen részt
vett Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ, Szencz Lajosné kistérségi elnök,
Ács János polgármester, valamint dr. Scher
József rendõrkapitány is. 

A helyi borászok borbemutatója, dr.
Hubert János egészség-diagnosztikai vizs-
gálata, a kulturális programok, a gyerekek
számára kialakított játszóház is sikeressé
tette a már hagyományosnak számító
Napló-napot. 

NHE

Napló-nap Tapolcán

Állást keresõk 
és kínálók

Harmincnégy munkáltató 166 állás-
ra keresett munkavállalót a Városi
Rendezvénycsarnokban megtartott
állásbörzén a közelmúltban.

A Veszprém Megyei Munkaügyi
Központ Tapolcai Kirendeltsége által
megrendezett álláskínálaton elsõsor-
ban szezonális munkára kerestek dol-
gozót, fõként a vendéglátás és az
építõipar területére. Mint kiderült
azonban, kevés szakképzett felszol-
gáló és szakács, illetve kõmûves és
ács volt a jelentkezõk között.

A közel 500 érdeklõdõnek nemcsak
hazai, de külföldi munkalehetõséget is
kínáltak ezen a napon.

Az állásbörzén szó esett a felnõtt-
képzés lehetõségeirõl, de az érdek-
lõdõk választ kaphattak a munkajogi
kérdéseikre is. 

NHE

Március 24-én Budapesten tartotta a
Nemzetközi Rendõr Szövetség (IPA)
Magyar Szekció Elnöksége a tisztújító
közgyülését. 

Ezen az ülésen - a Tapolcai IPA Szervezet
felterjesztése alapján - aranydiplomát vehe-
tett át Vörös Béla, a Balaton Elektronika

Kft. ügyvezetõ igazgatója.
A kitüntetett az IPA Szervezet

kiemelkedõ támogatásáért kapta az elis-
merést, amelyet dr. Bene László r.altábor-
nagy országos rendõrfõkapitány és dr. Sipos
Gyula r. ezredes, az IPA Magyar Szekció
elnöke adott át.

A kitüntetés átadásán a Tapolcai IPA Szervezet képviseletében Szalai László
IPA titkár és Dézsi János is jelen volt



A Negyven éve újra város Tapolca címmel
megrendezett múltidézõ fotókiállítás
megnyitójával kezdõdött az ünnepi prog-
ramsorozat a Városi Mûvelõdési Köz-
pont elõcsarnokában. 

A Reindl Erzsébet munkáiból megnyílt
tárlatot Papp Zoltán Tamás, városi fõépí-
tész méltatta. A fotók tükör szerepére hívta
fel a jelenlevõk figyelmét, hangsúlyozva,
hogy rajtuk keresztül egy épülõ-szépülõ,
izgalmas kisváros képe bontakozik ki. 

A megnyitót követõen Ács János pol-
gármester köszöntötte az ünnepi ülésen
megjelent közönséget. 

- A 40 év jeles évforduló, azonban
hangsúlyozni szeretném, hogy Tapolca
1966-ban hivatalosan is megkapta a városi
rangot - mondta. - Talán célszerû lenne a
jövõben ilyenkor a Város napját ünnepelni
a többi településhez hasonlóan. Tapolca
csak mezõvárosi rangját veszítette el 1906-
ban, az akkori közigazgatási rendszer át-
alakításával, de városi létét polgárai végig
megõrizték, megtartották. 

Szólt arról, hogy a település nevének
jelentése �hévíz, melegvíz�, és a legrégibb
írott formája Topulza. Így III. Béla király
1182-84-es oklevele említette elõször.
1485-ben már jelentõs gazdasági és tár-
sadalmi központtá vált. Korabeli jelen-
tõségét mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy vámhely, a kamarahaszna beszedés
központja és a nemesi vármegye közgyûlé-
seinek egyik állandósult helye. Sõt �királyi
meghagyással és tekintéllyel� gyakran

bíráskodott itt a nádor is. A törökpusztítás
és az utána következõ évszázadok történel-
mének rövid ismertetése után a város �elsõ
aranykoráról�, a  XIX. század utolsó har-
madának életérõl mutatott fel képeket az
ünnepi szónak, majd a napjainkig tartó
történésekrõl, eseményekrõl, a város életét
meghatározó fejlõdési szakaszokról beszélt.
A XX. század utolsó harmadában bekövet-
kezett változások, beruházások Tapolca
városképét is átalakították. A kibõvült Vá-
rosi Kórház az itt élõ polgárok áldozatvál-
lalásának és akaratának ékes bizonyítéka.
Megújult a Tópart, a belvárosi polgárházak
újra a régi fényükben ragyoghatnak, új
lakónegyedek épültek, a 4 csillagos Hotel
Pelion a termálvízre, a gyógybarlangra
épülõ idegenforgalmat erõsíti. Az impo-
záns, 2003-ban átadott Városi Rendezvény-

csarnok pedig a sport, a szabadidõs
tevékenységek színterévé vált. A Bakonyi
Bauxitbányától megvásárolt épületek
egyike a városi kultúra központja, míg a
másik Belvárosi Irodaház lett. Korszerû
körforgalmi csomópontok épültek a térségi
feladatokat is ellátó Tapolca közlekedési
rendjének biztosítása érdekében, fejlõdött
az infrastruktúra, az oktatás. 

- Mindnyájan büszkék lehetünk
Tapolcára. Lehetséges, hogy mi, akik itt
élünk és mindennap láthatunk mindent,
talán kevésbé értékeljük a változásokat, a
fejlõdést - mondta Ács János -, de azt is
tudni kell, hogy az idelátogató hivatalos
személyek és a vendégek minden esetben
viszik jó hírünket. Ezt pedig a vissza-

jelzésekbõl és az újra látogatásokból
érezhetjük. Szeretnék köszöntet mondani
ezért minden elõdünknek, polgármesterek-
nek, tanácselnököknek, jegyzõknek, titká-
roknak és képviselõ-testületeknek, civil
szervezeteknek és valamennyi Tapolcáért
tiszta szívvel érzõ és jót akaró polgárnak.  

Kedves Barátaim! Mi is kell ahhoz, hogy
jól élhetõ, biztonságot nyújtó Tapolcánk
legyen? Kell hozzá közös akarat, kitartás,
megértés. Türelem. A város és egymás irán-
ti bizalom, kemény munka és elkötelezett
szeretet. Ha ez megvan együtt, összefogva,
közös akarattal tudunk gondolkodni, élni.
Akkor továbbfejlõdik, épül, szépül szeretett
városunk, Tapolca. Mindenkinek kívánok
ehhez nagyon jó erõt, egészséget, bátorsá-
got és büszkeséget. Isten éltessen minden
tapolcait! Isten óvja Tapolcát!

Az ünnepi beszédet követõen kitün-
tetések átadására került sor. Török Attiláné,
a Bárdos Lajos Általános Iskola tanára
Tapolca városért kitüntetésben részesült a
több mint három évtizedes munkásságáért,
a Tapolcai Kamarakórus vezetéséért, a
Cecilia-napi és a karácsonyi koncertek
szervezéséért. 

Ugyanebben az elismerésben részesült a
Tóth-család is. 

Tapolca Közszolgálatáért kitüntetést
vehetett át Frang István volt önkormányza-
ti dolgozó, aki a társadalmi, családi
eseményeknek ma is aktív résztvevõje és
Ulrike Vollner, a tapolcai állatmenhely ve-
zetõje.

Berki Csaba a 2005. szeptember 25-én

Mosonmagyaróváron megrendezett Fekve-
nyomó Európa Bajnokságon 100 kg-os
kategóriában szenzációs, 277,5 kg-os világ-
csúccsal aranyérmet nyert. Sportteljesít-
ményéért Tapolca Testneveléséért és Sport-
jáért kitüntetést kapott. 

Az elismerések átadása után Szencz
Lajosné, a kistérségi társulás elnöke ismer-
tette azokat a pályázati eredményeket, ame-
lyeket a város, a Közép-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Tanács által kiírtakon ért
el. A közel 60 milliós támogatás segítségé-
vel folytatódhat a Bárdos-iskola felújítása,
de elkezdõdhet a Szivárvány Óvoda re-
konstrukciója, az önkormányzati tulajdonú
Lábdi-hegyi tábor tetõfelújítása is. 

Az ünnepség meglepetés ajándékának
nevezte Ács János azt a Tapolcáról szóló
könyvet, amelyet N. Horváth Erzsébet és
Szántó Zoltán készített. Rövid ismer-
tetésében nemcsak a szerzõpárosnak gra-
tulált, de köszönetet mondott mindazoknak
- köztük a fordítóknak, a Kölcsey Nyom-
dának  -, akik segítették a könyv létrejöttét. 

Az ünnepi program zárásaként a Tapolcai
Musical Stúdió Tûnõdések a tájhazáról
címû összeállításával köszöntötte a várost.
Az ismert musicalekbõl, rockoperákból
elhangzott dalok mellett írók, költõk val-
lomásai - köztük az összeállítás névadójá-
nak, Németh István Péternek a versei is
teret kaptak a nagy sikert arató mûsorban.

N. Horváth Erzsébet 

KÉRDÉSEK TERE

A fotókiállítás megnyitóján a Tapol-
cai Kamarakórus is fellépett

Vallomás a hazaszeretetrõl: énekben, prózában, versben

Berki Csaba átveszi a kitüntetést

Köszöntjük az édesanyákat! 

- A mi családunkban hagyománya
van ennek az ünnepnek. Minden-
képpen bensõségesebb, mint a
Nõnap, hiszen személyhez kötött,
az édesanyámhoz, akihez a leg-
erõsebb érzelmi szálak fûznek.
Így az igazi ajándék is a bensõm-
bõl fakad, a tárgyi és egyéb jel-
legû megemlékezések - vélemé-
nyem szerint - másodlagosak.

- Az iskolában, osztályszinten is
meg szoktunk emlékezni az Anyák
napjáról, ünnepi mûsor keretében. 

Virággal, apró, saját készítésû
ajándékkal én is megköszönöm e
napon,  amit értem, értünk tesz.
Isten éltessen minden édesanyát!

- Természetesen ahogy a Nõnapra,
az Anyák napjára is szükség van,
hogy megemlékezzünk azokról,
akik mindnyájunknak a leg-
drágábbak. Személy szerint azt
vallom, hogy 365 napon át kell
egy édesanyát- lelkünk legmé-
lyérõl- szeretni, mert számukra a
szeretet a legkedvesebb ajándék,
amit gyermeküktõl kaphatnak.

Farkas György Mészáros Mátyás Kozmor Tibor

����
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Tûnõdések a tájhazáról - a város ünnepén



Április 12-én a jelenlegi és régi tanárok,
szakoktatók ünnepelték a tapolcai szak-
képzés százhúsz évét, ezen belül a
SZISZI alapításának 20. évfordulóját.
Kegyelettel emlékeztek az elhunyt
munkatársakra.

Lájerné Tóth Éva igazgató ünnepi beszé-
de elején üdvözölte igazgató-elõdjét, az
önkormányzat képviselõjét és a népes
oktató közösséget. Alapos visszatekintõ
beszédében kitért a keszthelyi, sümegi,
tapolcai iskolaalapítók érdemeire; ismer-
tette az iskolák oktatási rendjét, tartalmát,
az 1884. évi törvény szabályozta
oktatáspolitikát. 

Tapolcán 1885-tõl volt iskolarendszerû
iparosképzés. A kereskedõk oktatásának

megszervezése késõbb indult. A jelenlegi
iskola jogelõdje a város különbözõ helyein
lévõ épületekben mûködött. 1985. szeptem-
ber 1-tõl új intézményként mûködik a jelen-
legi épületben, korszerû szemléltetõesz-
közökkel fölszerelve. Közel 200 számító-
géppel rendelkezik az iskola. 

Húsz év alatt bõvült, fejlõdött, moder-
nizálódott a képzés. A múlt évben új tan-
mûhelyt adtak át rendeltetésének az iskola
mellett. 1998-ban az iskola fölvette
Széchenyi István nevét. Nemzetközi prog-
ramok, pályázatok révén tartják többek
között a nemzetközi gasztronómiai ver-
senyeket, az idegen nyelvû külföldi gyakor-
latot évrõl-évre. Új szakirányként bevezet-
ték az informatika oktatását. 

Néhány hétig az iskola aulájában kiállí-
tott képek, dokumentumok tudósítanak az
iskola történetérõl. 

G. Dr. Takáts Gizella 

(Az alábbi történetet fiamnak és a mai fia-
taloknak ajánlom.)
A holókauton görög szó, jelentése teljesen
elégõ áldozat. Január 27-ét, az auschwitzi
haláltábor 1945-ös felszabadításának napját
2005. november 1-jén nyilvánította Holo-
kauszt Emléknappá az ENSZ-Közgyûlés.
Az egyhangú határozat hangsúlyozza �az
emlékezés kötelességét� és a �tanítás köte-
lességét�, hogy a jövõ nemzedékei megis-
merjék a hatmillió, túlnyomórészt zsidó
áldozatot követelõ náci tömeggyilkosságok
történetét.

Riportom alanyát gyerekkorom óta isme-
rem, mindig közel laktunk egymáshoz, de
mostanáig nem tudtam, hogy mekkora borzal-
makat és titkokat hordoz magában. Nevének
elhallgatását kérte, de élettörténetének olvasása
közben bizonyára sokan ráismernek.
- 1919-ben születtem Zalaegerszegen. Nagy,
boldog és jó családom volt. Ott jártam iskolá-
ba, ott voltak a barátaim, ott kaptam meg a
tanítónõi oklevelem, és ott ismertem meg a
tapolcai férjemet. Szép emlékeim vannak az
otthon töltött éveimrõl. 1942-ben férjhez
mentem. Örömmel és várakozással jöttem vele
az ismeretlen helyre, ebbe a városba.
Kezdetben minden szép és jó volt. 1944-ben
kisfiunk született, nagy volt a boldogság a
családban. 1944 márciusában megkezdõdött a
borzalmak ideje. A tapolcai zsidókat a mai
Iskola és Csányi utcai gettóba zárták, ahonnan
elõször Zalaegerszegre, majd Auschwitzba vit-

tek mindenkit. Mikor megérkeztünk, ötös
sorokba tereltek bennünket - mi így álltunk:
anyósom, a sógornõm a gyerekével, az õ édes-
anyja, az édesanyám és én a 3 hónapos kis-
fiammal. Az asztalnál Mengele, a �halál orvo-
sa� ült - �volt szerencsém látni és találkozni
vele.�
- Mi történt ott? 
- Arra már nem emlékszem, hogy férfi volt,

vagy nõ, idõs vagy fiatal, de kitépte a gyer-
mekem a kezembõl, azt mondta, adjam
anyukámnak, mert az öregeket és a gyerekeket
egy másik helyre viszik, és engem kilökött a
sorból. 
- Ez volt a szerencséje? 
- Hogy mi volt, nem tudom, de késõbb meg-
tudtam, hogy õk mind a gázkamrába mentek…
Mi -  a félreállítottak 50-en - még napokig egy
barakkban vártuk, hogy mi lesz velünk. 
- Hogy hogyan lehetett ezt ép ésszel elviselni? 
- Kaptunk valamit és injekciót is. Nem sírtunk,
nem õrjöngtünk, csak kábán tûrtük sorsunk
alakulását. Aztán egyik nap elszállítottak min-
ket, mint �köztörvényes bûnözõket� a porig
bombázott Brémába romeltakarításra.  Egy
katonai kaszárnya lóistállójában éltünk.
Reggelire egy kis meleg, fekete lötty, egy darab
kenyérrel, estére egy tányér meleg levesnek
mondott valamivel és egész napos téglaválo-
gatás. Egyetemisták is dolgoztak a romokon.
Elég jól beszéltem németül. Egyszer az egyik
megkérdezte: Mi a bûnöm, miért vagyok itt?
Semmi - mondtam - �csak az, hogy zsidó va-
gyok!� Másnap azt mondta: apám kérdezteti,
van-e valamire szükségetek (egy tanár fia volt).
Mondtam: �éhesek vagyunk�, s õ küldött egy
zsák fõttkrumplit nekünk. 1945 márciusáig
voltam Brémában. 
- Mi történt azután? 
- Anehéz munka és a kevés élelem legyengített
és paratífuszt kaptam. Nagyon beteg lettem. A
Raul Wallenberg Társaság mentési akciója

révén a svédországi Udevala kórházába kerül-
tem, s mikor meggyógyultam, egy õrgróf bir-
tokára a barátnõmmel, - akivel ezekben az
idõkben ismerkedtem meg - szobalánynak és
szakácsnak kerültünk. Ott nagyon jó sorom
volt. 
- Meddig maradtak Svédországban? 
- 1946. augusztus 16-án állították ki azt a svéd
útlevelet, mellyel végleg hazatérhettem. 
- Várta valaki? 
- Még Svédországból kezdtem írogatni itthoni
keresztény barátaimnak, mire számíthatok, ki
maradt életben közülünk. Szerencsére két
testvéremet és a férjemet, akiket Ausztriába vit-
ték munkaszolgálatra �visszakaptam�, amúgy
az egész családom odaveszett a haláltáborban. 
- Hogy telnek most a napjai? 
- Jól. A körülményekhez képest. Dolgozom a
lakásban, kártyázom a barátnõimmel, várom a
fiaimat és az unokáimat, sokat olvasok.
Szerencsére a testem és az elmém még jól van.
Csak a lelkem, az fáj néha…
- Hogyan tetszik visszagondolni azokra az
évekre? 
- Vissza soha nem mentem, mert nem akartam
felzaklatni magam. Mára már nincs harag a
szívemben! Kire haragudjak? Csak az SS-re
gondolok gyûlölettel, de õk elnyerték méltó
büntetésüket. A többiek? Nekik élni kellett a
lelkiismeretükkel, tetteiket már nem lehet szá-
mon kérni.  Bele kellett, kell nyugodnom, de
amíg élek, a borzalmakat nem tudom elfelej-
teni… K. Lelkes Katalin

- Az Ady Endre utcában egy helyi lakos
nekitolatott a mögötte álló személygépko-
csinak. Az igazoltatás során kiderült, hogy
úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy a
vezetés megkezdés elõtt szeszesitalt
fogyasztott. 
- Közokirat hamisítás bûntettének meg-
alapozott gyanúja miatt indult eljárás azon

személyek ellen, akik mozgáskorlátozottak-
nak fenntartott parkolóhelyen várakoztak,
és parkoláskor olyan parkolási engedélyt
mutattak fel, mely a távollévõ nevére szólt. 
- Az egyik bisztróban ablakbetörés mód-
szerével behatoltak, majd a játékau-
tomatából 123.000 Ft készpénzt tulajdoní-
tottak el. 

RENDÕRSÉGI HÍREK

Házasságot
kötöttek:
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Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Albrecht József és Léman Tímea gyermekük: Martin
Czeiner Balázs és Krakker Zsuzsanna gyermekük: Flóra
Cziráki László és Domina Adél gyermekük: Bianka
Farkas Zoltán és Bakos Brigitta gyermekük: Gergõ Zoltán
Gerencsér Ákos és Illés Adrienn gyermekük: Ákos
Krujber Tamás József és Horváth Tünde gyermekük: Tamara 
Lutter Tamás és Vadász Edina gyermekük: Lili
Szalai Péter Attila és Gelencsér Márta gyermekük: Attila
Tokaji Zoltán és Horváth Anita gyermekük: Bence Zoltán
Végh Attila és Lajtai Gabriella Erzsébet gyermekük: Dániel

Gratulálunk!

Németh Péter és Vigánti Csilla
Krisztián József és Demeter Veronika

Gratulálunk!

Már megvásárolható Pécs Gyuláné Be-
szedits Margit: RÉGI EMLÉKEK,
RÉGI EMBEREK címû, 1936-ban meg-
jelent könyvének fakszimile kiadása. 

A könyvet a Városszépítõ Egyesület -
önkormányzati támogatással - a várossá
nyilvánítás 40. évfordulója alkalmából adta
ki. 600 Ft-os áron vehetõ meg a könyves-
boltokban, a Városi Könyvtárban, a Városi
Mûvelõdési Központban és a Tourinform
Irodában.

Régi emlékek,...

Mengele elõtt álltam… - Nincs harag a szívemben

A SZISZI alapításának jubileuma 
A Batsányi Emlékbizottság április 5-én
tartotta szokásos, tavaszi elõkészítõ
megbeszélését. 

Kertész Károly elnök a 2005. évi
Batsányi Emléknapok eseményeinek, vissz-
hangjának és tanulságainak összegzését
követõen az idei évi rendezvénysorozatot
ismertette. 

A Batsányi Emléknapok 2006-ban is
gazdag programokkal várják az érdek-
lõdõket. Május 9-én 16 órakor a Tapolcai
Ifjúsági  Fúvószenekar közremûködésével
térzene köszönti a várost, majd megem-
lékezések, koszorúzások lesznek a tóparton
lévõ Batsányi - illetve Baumberg Gabriella-
szobornál. Keresztury Dezsõ emléktáblájá-
nak avatására 17.20-kor kerül, sor a
Panteon-falnál. 

A költõ szülõhelyét jelzõ emléktáblánál a
Batsányi János Általános Iskola tanulói
adnak ünnepi mûsort. A Batsányi Emlékülés
18 órakor kezdõdik a Városi Könyvtárban.
Az emlékülést Ács János polgármester nyit-
ja meg. Kiselõadások: dr. Praznovszky
Mihály, Batsányi nézetei és ossziáni mon-
dakör, Németh István Péter: Két költõ
Fortuna szekerén, Tûnõdés Faludi Ferenc
és Batsányi János verse fölött, N. Horváth
Erzsébet: Batsányi stílusa, Kertész Károly:
A Batsányi Emlékbizottság rövid története. 

Május 10-én 16 órakor kerül sor az új
Batsány-emlékszoba avatására a volt kán-
torházban. Másnap a költõházaspár  sírjá-
nak koszorúzásával és a Batsányi-érmek
odaítélésével tisztelegnek a város szülött-
jének emléke elõtt az ünneplõk. A Batsányi
Emléknapok a Batsányi János Általános
Iskola kulturális bemutatójával érnek véget. 

A programokra mindenkit szeretettel vár
az Emlékbizottság.  

N. Horváth Erzsébet

243 éve született Batsányi János

A holokauszt 734 mártírjának emlék-
mûve a tapolcai zsidó temetõben

Batsányi János arcképe 1799-bõl
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Nyelvtudás és nyelvvizsga
Nyelvtudás terén hazánk - sajnos - elég
hátul kullog az európai uniós sorban. 

Dániában a lakosság 70%-a tud
angolul, Szlovéniában 46%, Lengyel-
országban 21% ez az arány. 

A felmérések szerint Magyarországon
a lakosság 19%-a beszél idegen nyelven,
legtöbben angolul, a második helyen a
német áll. 1997 és 2000 között a hazai
felsõoktatási intézménybe beiratkozott
elsõéves hallgatók mindössze 20%-a ren-
delkezett középfokú C típusú, államilag
elismert nyelvvizsgával.

Napjainkban tizenkilenc hazai nyelv-
vizsgaközpontban van lehetõség arra,
hogy - összesen huszonöt nyelvbõl -
nyelvvizsgát tegyenek. Ahhoz, hogy
valaki az unióban munkát pályázzon
meg, elõnyt jelent, ha csatolja az adott
ország nyelvének ismeretét igazoló
nyelvvizsga bizonyítványt, de általában
ez nem kikötés. A munkaadók többnyire
a felvételi beszélgetés alkalmával, vagy
egyéb módon bizonyosodnak meg arról,
hogy a jelentkezõ rendelkezik-e olyan
szintû nyelvtudással, ami a munka
betöltéséhez szükséges. NHE

Felhívás
Értesítjük a Virágos Tapolcáért mozgalomban eredményesen résztvevõ polgárokat,

hogy az elnyert virágutalványokat a Fülöp-kertészetben lehet beváltani. További sikeres
virágosítást. Szépítsük együtt városunkat! 

Dr. Zsiray Ferenc
a Városszépítõ Egyesület elnöke

W. Amadeus Mozart születésének 250.
évfordulóját ünnepli a zenekedvelõ világ. 

A páneurópa-mozgalom eszmei hordozó-
ja és ápolója a hazai és az európai kultúra
értékeinek. 

A Magyar Páneurópa Unió tapolcai
szervezete évente megemlékezik - irodalmi
mûvek bemutatásával - a Költészet
napjáról. A �Mozart évre� hivatkozva,
szervezetünk 2006-ban, zenével ünnepelt. A
zene magasrendû költészet, amely az
érzelmek sokaságát idézi az ember lelkében. 

Április 20-án dr. Sáry Gyula volt tapolcai
szervezetünk vendége. Mozartról szóló
elõadásában bemutatta a felvilágosodás
eszméit hordozó kort, amelyben a zene-

szerzõ operáit és egyéb mûveit alkotta. Szó
esett a kortársak, Beethoven, Haydn és
Mozart egymásra gyakorolt hatásáról és a
stílusról, amely annyira jellemzi Mozart
zenéjét. 12 Mozart-mûvet hallhattunk
vendégünk elõadásában, amelyet kiváló
technikával mutatott be zongorán. Többek
között részletek hangzottak el Mozart
szonátáiból, a D-moll Fantázia és az Esz-
dúr zongoraverseny legismertebb rész-
leteibõl. 

Nagyszerû és emlékezetes este volt.
Vendégünknek köszönet érte!

Dr. Fehér Károlyné
a Magyar Páneurópa Unió tapolcai

szervezetének elnöke

Megemlékezés Mozartról
A Városi Könyvtár és Múzeum Gyer-
mekrészlege - Ringató névvel - mama-baba
klubot nyitott. 
- Az ötletet az adta, hogy egyre több kismama
íratja be bölcsõdéskorú kisgyermekét a
könyvtárba - mondta Varga Károlyné klub-
vezetõ. - Teszik ezt egyrészt azért, mert a gyer-
mekkönyveket a magas áruk miatt nem tudják
megvásárolni, másrészt azért, mivel nálunk
széles választék van belõlük. Nagyon örülünk,
hogy a könyv, a könyvtár megszerettetését
már ilyen kiskorban elkezdhetjük. Sajnos, azt
is észre kell venni, hogy nagyon sok anyuka
nemigen tud gyermekverseket, mondókákat,
így a mi segítségünkre is szükség van. De
segíteni tudunk abban is, hogy a félénk, édes-
anyához nagyon kötõdõ kisgyermek oldódni
kezdjen, hiszen nálunk még az anyukájával

lehet, ugyanakkor a kortársaival is. Az iro-
dalom megszerettetése a legfõbb cél nálunk.
- Hány foglalkozás volt eddig? 
- Kettõ. Nagyon jól érezték magukat az édes-
anyák és a gyerekek is. A mesék, a mondókák
meghallgatásán túl gyurmázásra is volt
lehetõség. A résztvevõ kicsik kora: tizen-
nyolchónapostól háromévesig terjed.
- Mikor lesz a következõ foglalkozás? Hogyan
lehet jelentkezni a klubba?
- A programjaink idõpontjáról az Új Tapolcai
Újságon keresztül is tudomást szerezhetnek az
anyukák. Mindenkit szeretettel várunk. A
foglalkozások kezdési idõpontját délelõtt
tizenegy órára tettük, tekintettel az ebédre,
illetve az ebéd utáni alvásra.               

N. Horváth Erszébet

Korán kell elkezdeni

Különleges �ajándékkal� lepte meg ta-
nulóit a Széchenyi István Szakképzõ
Iskola a névadó tiszteletére rendezett
ünnepi napok keretében.

Azokat a ma már országos hírû éneke-

seket látta vendégül, akik valamikor az
iskola padjait �koptatták�. 

Így lépett fel együtt Márió, Postás Józsi,
a Jó LaciBetyár és Tóth Gabi. Az iskolai
élményeikrõl is kérdeztük õket.

- 1968-tól 89-ig jártam ebben az iskolában -
mondja Márió. - Már 20 éve volt ez! -
csodálkozik el Õ maga is. - Természetesen
voltak szép és kevésbé szép emlékeim is, de
az idõ már mindent megszépített. Nagyon
szívesen tettem eleget a meghívásnak. Bár
sokat utazom, de ezen a különleges alkal-
mon mindenképpen itt akartam lenni. Arra a
kérdésre, hogy mit üzenne a mostani tanu-
lóknak, határozottan válaszolja: - Az
álmaikat ne adják fel, de mindenképpen
szükség van egy jó szakmára is.
- Fantasztikusan jó dolog ott fellépni, ahol
iskolába jártam - teszi hozzá Postás Józsi.
- Bevallom õszintén, izgulok is egy kicsit. 
- Itt tanultam én is - veszi át a szót a Jó
LaciBetyár, - jó dolog, hogy meghívtak ben-
nünket. Betyárnótákat és võfély-nótákat
fogok elõadni. Amikor a �tisztességes, pol-
gári� nevére kérdeztünk, huncutul pödörte
meg a bajuszát: - Azt már megette a kutya -
mondta.
- Sokat járok vissza az iskolába, meglá-
togatom a tanárokat is - mondja Gabi. -
Örülök, hogy most egy újabb alkalom nyílt
rá. 

NHE

Az iskola visszavárta õket

A fenti címmel tartott elõadást Dr. Széll
Kálmán professzor április 6-án a
Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskolában a Boldog Özséb
Alapítvány meghívására. 

Ismert illusztrációt használt fel: a
keresztre feszített Jézus képét - (ezt a vál-
tozatot Zichy Mihály, az orosz cár udvari
festõje festette). - Mint magyarázta, leg-
nagyobb szenvedéssel járó halál a

kereszthalál - testileg, lelkileg. A vérrel
verítékezés biológiai okait, lehetséges
voltát igazolta, a megostorozás miatti
vérveszteséget. Nyomában egy erõteljes
fiatal férfi is halálosan elgyöngülhetett. A
keresztre feszítés izmokra, inakra hatását,
szív-és tüdõfunkcióit taglalta. 

Szakszerû, érdekes, megdöbbentõ erejû
elõadás volt.  

G. Dr. Takáts Gizella

Jézus kereszthalála - orvosi szemmel

Koncertsorozat a zeneiskolában
Évrõl évre Zenei Napok 2006 címmel
szervez koncertsorozatot a Járdányi Pál
Zeneiskola. A hat zenei elõadásból álló
sorozat elsõ eseményére március 16-án
került sor a zeneiskola hangversenyter-
mében. A zeneiskola tanárainak magas
színvonalú, érett játéka gyönyörködtette
a szerencsés közönséget.

Március 20-án Járdányi Gergely, Liszt-
díjas gordonmûvész mutatkozott be.
Zongorán közremûködött Zentai Károly.
Kendeh Gusztáv igazgató köszöntõ beveze-
tõjében emlékeztetett az iskola névadójára,
a névfelvétel küzdelmes idejére. 

A mûsor elsõ száma volt J. M. Sperger:
D-dúr szonáta többtételes mû. G. Fauré
mûvei Járdányi Gergely átiratában hangzot-
tak fel. Bartók Béla: �Gyermekeknek� címû
albumból vett 8 darab, technikai bravúrok-
ban gazdag, bájos-igényes egyszerûségé-

ben valóban Tiszta forrás! Járdányi Pál:
Melodia-ja a �gyermek� hódolata az apa -
mester elõtt, tudatos - tökéletes produkció.
Méltó partnere a pontos, erõteljes,
ugyanakkor könnyedén elegáns zongo-
rakíséret. 

Március 24-én a zeneiskola vonószene-
kara muzsikált. 

A volt növendékek hangversenyére már-
cius 27-én került sor. Öröm hallani-látni,
hova fejlõdtek zeneileg a régi növendékek:
rutinosak, igényesek, öntudatosak, mögöt-
tük zenei sikerek.

A záró koncert március 30-án hangzott
el. Ekkor hirdették ki a �Zene bûvöletében�
címû olvasópályázat eredményét, míg a
jelenlegi legjobb növendékek különféle
hangszereken mutatkoztak be a jobbára
hozzátartozókból álló közönségnek.

G. Dr. Takáts Gizella

A képen balról jobbra: Postás Józsi, Márió, Tóth Gabi és a Jó LaciBetyár

Az olvasás szeretete így kezdõdik...



Március 24-én hallhattuk Járdányi Pál
Zeneiskolánk vonószenekari hangver-
senyét. 

Mûsoron Corelli, Albinoni és Vivaldi
mûvek szerepeltek, fõleg fiatalok tolmá-
csolásában. Ünnepi volt a hangulat, remek
volt a mûsor, nagyon szépen zenéltek a fiúk
és lányok. Ennyit bárki elmondhat errõl.
Fontosabb szellemi hozadéka. 

A három alkotó zseni, 1700-as években
mûködött, és alakította hosszú évekre a zene
arculatát azzal, hogy mûveik Európa három
nagy népét a barokk zene szellemében
összekötötték. Olaszország, Franciaország és
Németország zenészei egymástól tanulva és
egymást inspirálva megteremtették a concer-
to grossót, a zenekari szonátát és a nemzetek
táncaiból a szvitet. Mindhárom mûfaj a közös
zenélésre épült. Ebbe a �zenei forró nyárba� -
ahogy Szabolcsi nevezi-, kaptunk lelket
melengetõ belehallgatást, ahogy a nagy
nemzetek kultúrája versengve, de nem ellen-
ségesen összefonódott a hangok biro-
dalmában. 

Igen, de mindez nem jöhetett volna létre,
ha Román tanár úr nem hozza létre ezt az
együttest. A klasszikus zenén felnövõ fiai
pedig reprezentálták azt, hogy a családi
zenélés mennyire összeköti a közös kul-
turálódásban részvevõ családtagokat. Azt
talán nem is kellene elmondanom, hogy a
hallgatóság ezt a zenei múltba visszatekintõ
eseményt mekkora elismeréssel fogadta. 

Nekem mindemellett borús gondolataim is
támadtak. Ugyan korunk, az élet totális
racionalizálásával nem pusztítja-e el mindazt
a szépet, jót és emberit, amit Európa ege alatt
kétezer év szellemisége létrehozott? Ugyan-
akkor bízom benne, mindaddig, míg az
ifjúság a drog, a diszkó és a deklasszálódás
útja helyett a közös zenélést választja, talán
nincs itt a szellemi vég.          

Dr Sáry Gyula

A zene összeköt 
Az Elsõ Magyar Látványtár jelentõs
felkérést kapott nemrég. Errõl és a diszeli
új kiállításról is kérdeztük Vörösváry
Ákost.
- Még az õsszel megkeresett bennünket a
brüsszeli Magyar Kulturális Intézet új vezetõ-
je azzal, hogy Moholy-Nagy László elsõ
világháborús krétarajzaiból rendezzünk ott
egy kiállítást. Azt tudni kell, hogy a mûvész -
Munkácsy óta - az egyetlen magyar, aki
világhírû. Ennek több oka is van. Az egyik,
hogy a '20-as években a képzõmûvészetek
megújításának egyik legnagyobb for-
radalmára, a másik, hogy már huszonévesen
tanára volt a világhírû Bauhaus mûvészeti
iskolának. A kiállítás anyagát örömmel vállal-
ta át a párizsi és a berlini Magyar Kulturális
Intézet is. A berlini kiállításnak van a leg-
nagyobb jelentõsége, hiszen ott különös aktu-
alitást nyer azzal, hogy a Bauhaus-archívum-
ban találtak egy eddig publikálatlan Moholy-
Nagy-kollekciót.
- Mettõl meddig tartanak nyitva a kiállítások?
- A brüsszeli április 13-tól május 10-ig, a
párizsi május 16-tól június 11-ig, a berlinit
pedig június 21-tól szeptember 10-ig
tekinthetik meg a látogatók.

- Milyen kiállításra készülnek itthon, a tapol-
ca-diszeli Látványtárban?

- A tavaly nyáron nyílt kiállítást május végén
bontjuk, és június 24-én nyílik az Életöröm
címû kiállításunk. Több száz tárgyat fogunk
kiállítani. Köztük nemcsak képzõmûvészeti
alkotások lesznek, de a néprajzi és az ipar-
mûvészeti tárgyak mellett a polgári hétköz-
napok �boldog, beszédes� emlékei is helyet
kapnak. Kíváncsian várjuk, hogy hogyan fog
hatni ez a kiállítás ebben a hektikus társadal-
mi közegben.
- Fábry Sándor gyûjteményébõl rendezett
kiállítás nagy vihart kavart.
- Ennek valószínûleg nem lesz olyan hatása,
mint annak, hiszen ott az Õ hívó neve is kel-
lett. Ennek más lesz a karaktere is. A hétköz-
napi szóhasználatban az életörömmel az
evést, az ivást és a testi örömöket azonosítják.
Ez a kiállítás - bár ezekrõl is fog szólni -
ezeken túlmutat. Szó esik majd a transzcen-
dens örömökrõl is, hiszen azokat is élõ ember
éli meg.
- Említette, hogy több száz tárgyat fognak
kiállítani. Honnan az anyag?
- Az anyag nagy része a Látványtár tulajdona,
de természetesen kaptunk segítséget máshon-
nan is.

N. Horváth Erzsébet

Kiállítás külföldön és itthon

József Attila születésnapján, április 11-
én a magyar költészetet is ünnepeljük.
Ez alkalomból a Városi Mûvelõdési

Központ Faludy György költõt látta
vendégül. 

A kilencvenhat éves mûvész életútját
nemcsak a vele folytatott beszélgetés tárta
a szép számú közönség elé, de Bókon
Tímea szavalata és Tihanyi László gitár- és
szájharmonika kísérettel elõadott Faludy-
Villon-feldolgozások is.

- Nagyon nehéz és komplikált életet
éltem - mondta a vele készített riport során
a már legendává lett költõ. - Két emigrá-
cióval - a nácik és a kommunisták ellen-,
Recskkel, a magyar és az amerikai had-
seregben teljesített szolgálattal is megter-
helt életemben jelentõs helyet foglalnak el
a Villon-átiratok. Villon verseit én nem
fordítottam, mint József Attila és a töb-
biek, hanem új író módszerrel, az Õ neve
alatt Villon-verseket írtam. Magyarorszá-
gon nagyon erõs volt a cenzúra. Ha valaki
olyant írt, ami a kormánynak nem tetszett,
akkor az újságot betiltották, a könyvet
elkobozták. Ezért én Villon neve alatt

olyanokat írtam, amelyekre a magyar tár-
sadalomnak szüksége volt, de érte engem
nem lehetett felelõsségre vonni, csak
�Villont� lehetett volna. Párizsból nem
kaptunk tiltakozást a Villon-versek miatt,
de Faludyt nagyon nem szeretjük - mondta
az akkori kultuszminiszter. Meg is bántam,
hogy a költõi pályám így indult. Tizenöt
évnek kellett eltelnie, míg Villon fölött én
gyõztem prózában és versben is. Sokat
éltem és megéltem, de félelemmel az tölt
el, hogy az a kultúra, amelynek én szerény
tagja voltam, elvész, kicserélõdik. Az iro-
dalom helyett ott van a televízió, a színház
helyett a mobiltelefon. Egy másik világba
megyünk át, ami idegen a számomra.
Ebben a pillanatban mindenki a pénz után
fut, a többi nem érdekes a számára. Pedig
az emberi kultúra az egyetlen, ötezer éves
menedékünk. Kultúra, tudomány, mûvé-
szet, olvasás, tanulás: ezek a mi értékeink.

N. Horváth Erzsébet

A költészet ünnepén Faludy Györggyel

Bartók Bélára emlékezve

Bartók Béla születésének 125. évforduló-
ja tiszteletére a szlovákiai Nagymegye-
ren kórustalálkozót rendeztek. 

A Bazsó Gabriella-vezette 25 tagú
Batsányi Kórus - eleget téve a meghívásnak
is - képviseltette magát ezen a rangos
felvidéki kórustalálkozón. Az általuk
elõadott Bartók-mûvek nagy sikert arattak.

Tapolcai irkalapok IX.
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KULTÚRA

Kaposvárott most köszöntik Takáts Gyula
költõt 95. születésnapján. Évek óta nem jár-
tam Somogyországban, de ettõl még itt,
Tapolcán is kalauzul szolgálnak nekem
Gyula bácsi versei és írásai. 

Ha a Balaton túlsó partján játszódó
regénybe fogott, akkor is fölkéklett néki
vidékünkrõl a Badacsony hegye (a Polgár-
jelöltek oldalain), és Kosztolányinak ajánlott
versében lila leplébe burkolódzott a magyar
Fudzsijama: Gulács. 

Egy másik (a Színház az Ezüst kancsóban
címû) remek prózájában meg arra emlékezett
vissza ködlovag hõse, hogy éppen tapolcai
borkereskedõvel kártyázott, amikor oly nagy
volt a tét… (E mulattató zongoristát Ladilla
Józsefnek hívták, aki a sümegi ferences bará-
tok templomában orgonán dicsérte az Urat
mindaddig, amíg a komédiások után nem
eredt.) Padányi Bíró Márton, a Dunántúl
Pázmánya elõtt (aki a tapolcaiak templomát
is megújíttatta) külön versben borul le a költõ
hálája.

Tapolcán és környékén, ha e tájat a
Balaton el is választja a somogyi vidékektõl,

azért otthonra lelt itt, az északi part hegyei
között is Takáts Gyula. A Bece-hegyi
poétává, no meg szõlõtulajdonossá, (hatvan
hajdan írott versének árából) hatvan mandu-
lafa gazdájává lett. Tündér nevû Fiatjával
rengetegszer megtette Kapos és Györök
között az utat. Házának két oszlopát - ame-
lyek közül a tájra látott - lerajzolta és versbe
emelte, úgy, hogy még akkor is állani fognak,
ha már elhalványulnak minden telekkönyvi
bejegyzések. A becei birtokáról Tapolcáig
látott. 

Egyik ifjúsági regényében, amely az 1920-
as években játszódik (Vitorlás a berken), két-
szer is fontosnak tartja rögzíteni a tényt, hogy
a Balatonon menetrend szerint a tapolcai
születésû költõrõl elnevezett hajó, a Batsányi
szállítja az utasokat. A Badacsonyon Kis-
faludy-borházát és a Szent György-hegyen a
Lengyel-kápolnát költeményekben dicsérte,
mert tudta, hogy ivóknak és szenteknek egy-
formán templomok azok. (A Lengyel-kápol-
na szentjei e sorok írására ihlették: �A
gesztenyék fölött tanyáznak / lába-sincs
világba / Egyiknek kard másiknak szárnya /

és annak csak virág jutott / A gesztenyék s az
ég között / a sárga háromszög fokán / kagylós
fülkékben laknak / A tóról jöttek vagy vadon-
ból / s bár ismernek minden utat / de vissza
már soha / sziklába sásba nem mehetnek /
mint kés alól a szem / kõrõl a mag szárnyukra
keltek / Igy nézek rájuk föl…�)

Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy
Gyula bácsi állt-e vajon Tapolca szívében is,
a Malom-tó partján? Elsétált-e Batsányi
szobra vagy a forgó malomkerék elõtt? (Hisz
oly szépen írt a Tab és a Nagyatád környéki,
valamint a Kapos-völgyi régi malmokról!) Õ,
aki látta Itáliát és Görögországot, vajon mit
szólt ehhez a kis �angyaltenyérnyi� mediter-
rán szeglethez? Az elsõ válasz magából az
életmûvébõl érkezik. Takáts Gyula verset írt.
Tinódit és Arany Jánost megtisztelõ köl-
teménye közé ékelte a Séta Batsányival-t:
�…s mert van ég…/ fölszáll az árva hattyú…/
szivén a verssel / a Költõ után…�

Isten éltessen Gyula Bácsi! Ha lehet, túl a
százon is írjad tovább mûveidet  gyönyörû-
ségünkre! 

Németh István Péter

Részlet Takáts Gyula levelébõl

Kedves István!
Soraidhoz még annyit, hogy Bece mellett

és Becérõl a Tapolcai medence környéke
jelentett, és adja, a legtöbbet. Barango-
lásaim világának éltetõje ma is Tapolca
házainak, utcáinak sora s hangulata, a lakói-
val összeölelõ környék hegyeinek világa,
amelyeknek hangulatába nagyon beleillik
árva hattyújával a Malom-tó vize, partja, és
ide tartozik szépségével a tó partján a szál-
ló is. 

Ennek a szállodának a szépsége és
érdekessége épp az a hatalmas malomkerék,
amelyik csobogásával az itt megszálló
vendégekhez szól. A belõle kifolyó kis
Tapolca-patak a domojkóival, a parti sétány
Batsányi szobrával és �szavaival� egyre
kísért még. Tapolca mindezekkel együtt:
tavas barlangjával, kedves vendéglõivel és
présházaival ma is egyre szólít. Azt hiszem,
verseim és prózám is errõl vallanak.

Ölel: T. Gyula bátyád 
Kaposvár, 2006. 03. 27.

A brüsszeli kiállítás meghívója
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�40 éves városunk� címmel irodalmi- és
képzõmûvészeti pályázatot hirdetett a
Városi Könyvtár és Múzeum Gyermekrész-
lege. Az eredményhirdetésre az intézmény
földszinti aulájában került sor április 7-én.
A pályamûvekbõl készült kiállítást nyár
közepéig tekinthetik meg az érdeklõdõk.

A zsúfolásig megtelt helyiségben Varga
Károlyné, Edit néni igazgatóhelyettes
köszöntötte az egybegyûlteket. 

Tóth Mária oktatási referens rövid föld-
rajzi és történelmi áttekintéssel kezdte
ünnepi beszédét, majd hangsúlyozta: - A

pályázati felhívásra összesen 174 rajz, 3
plakett, 10 kisplasztika és 18 irodalmi mû
érkezett. Az értékelés alsó- és felsõ-
tagozatos szinten történt. Tíz fõbõl álló zsûri
bírálta el a beérkezett alkotásokat; egy-
mástól függetlenül pontoztak. A vélemé-
nyezéseket és a pontszámok összegét a

gyermekrészleg dolgozói végezték. Az így
kapott eredmények után alakult ki a végsõ
sorrend. Külön öröm, hogy a helyi iskolások
mellett monostorapáti és zalahalápi diákok
is pályáztak. Végül köszönetet mondott a
felkészítõ pedagógusoknak is.Dancs István

Szólj, síp, szólj ! . . .
Boldogabb idõkben elég volt lámpásnak lennie a tanítónak. �A testvéreknek, kik az

éjben járnak, // Az Isten küldött szentjánosbogárnak.�
E szelíd programot felváltottam a tragikus sorsú zseni pörlekedõ szavaival: 

�Én nem fogom be pörös számat� ...Hisz a gonoszság kéjében és az ostobaság éjében jár-
nak a süket, vak, feledékeny, megvásárolt testvérek. 

Pimaszul támadók, értékrombolók a sátán kutyái; az oltárig settenkednek. Az
értékóvásra rendelt �házõrzõk� jogos-köteles -ellentámadás helyett - egymásra vicsorog-
nak. 

Az értékõrzõk kihaltak, ketrecben vegetálnak, nevetség, gúny tárgyai. Így csak égig-
nyúló giz-gazok fognak pompázni az elvadult tájon. Késõ lesz késõn sírni! 

Dr. G.T.G.
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MAGAZIN

4-én (csütörtök) 17 óra Kazinczy Ferenc
Általános Iskola kulturális bemutatója; 6-án
(szombat) 9 óra Városi Ballagás; 9-én 10.30
és 13 óra Óperenciás bérlet: Panna, a pöttöm
mesejáték; 12-13-án Speciális Szakiskolák
Országos Kulturális Bemutatója; 15-én 19
óra Gyõri Forrás Színház; John Steinbeck:
Egerek és emberek; 16-án 10 és 14 óra
Pegazus bábszínház bérletes elõadása; 17-én

9 és 11 óra Kabóca bábszínház bérletes
elõadása; 18-án és 19-én 19 óra Tapolca
V.M.K. Színjátszókörének bemutató elõadá-
sa: Molnár Ferenc két egyfelvonásosa: Egy,
kettõ, három - Az ibolya; Rendezõ: N.
Horváth Erzsébet; 24-én 13 óra Táplálkozási
vetélkedõ 6. osztályos tanulók részére; 25-én
Tanulásban akadályozottak Megyei Kultu-
rális Bemutatója.

A Városi Mûvelõdési Központ május havi programja

Földes Imre zenetörténész, fõiskolai tanár
évek óta fáradhatatlanul utazik Budapest-
rõl az elõadásait nagyra értékelõ tapolcai
közönséghez a zeneiskola koncerttermébe.
Ez évben a Bartók- és Mozart-évfordulót
alapul véve választotta ki elõadásai témá-
ját. 

Március 21-én tartotta elsõ elõadását -
Bartók Béláról. Ezúttal Bartókot, az embert
helyezte elemzése középpontjába. Természe-
tesen zenei illusztrációt is adott, majd Bartók
Péter Apám címû könyvét ajánlotta figyel-
münkbe. Március 28-án Mozartról és hang-
szeres mûveirõl adott ismertetést a tanár úr.

Nagy Mozart-játékosként említette Sándor
Renée-t a Mozart - menüett megszólaltatóját.
�Fischer Anni mellett a legnagyobb Mozart -
muzsikus�- mondotta. Szó volt a Solti
György vezényelte Zongoraversenyrõl, a 7
magyar táncról, melyhez a cseh-holland
koreográfus, Kylián Jirí írt táncot. Április 11-
én Mozart vokális mûveirõl hallottunk
elemzést. 

Földes tanár úr magas színvonalú,
ugyanakkor közérthetõ stílusa, elegáns lénye
mindvégig ébren tartja a figyelmet, megcsil-
lanó humora felold. Elõadásai értékes
ajándékot jelentettek.  G. Dr. Takáts Gizella

Nagyszombat délelõtt a rendezvénycsar-
nok játszóházakkal, kézmûves foglalkozá-
sokkal várta a gyerekeket. 

Az elkészült hímes tojásokat, játéknyuszi-
kat, ajtódíszeket hazavitték, velük az otthonukat

díszítették fel az ünnepre az ügyes kezû
gyerekek. A sportolni vágyók a T-EGYÉL
Klub programjain és az óvodás labdarúgáson
mérkõzhettek meg. A játékosok csokitojással
és oklevéllel térhettek haza.

Tapolcai esték

Húsvéti családi délelõtt a rendezvénycsarnokban

Április 3-án a Városi Könyvtárban
Andrea Weaver írónõ a harmadik kötetét
mutatta be. 

A veszprémi könyvtárból Rasekné Felber
Zsuzsa vállalkozott az író és mûvész
ismertetésére. 

Az író, polgári nevén Takács Andrea pa-
rapszichológus, a szellem - tudat - lélek
mentális létét boncolgatta, a testet körül-
vevõ auráról, az éteri testrõl, az élet és
halál, az élõ és holt test - súlyban is - kife-
jezhetõ különbségérõl.

Írói mûhelyérõl sok részletkésztetést
elárult a véletlen és tudatos elemek szerepe,
a történések és a holdjárás összefüggései. A
drasztikus sokk kívülrõl jövõ gyógyszer, a
fejlõdéshez fájó önkritika kell.  

Beszélt az öngyógyítás szerepérõl, a hit
értékérõl, a virágok pozitív szerepérõl. 

A bajok okát kell keresni, de a tünetet is
oltani kell. 

G. Dr. Takáts Gizella

Az „Angyalom?!” címû
könyv bemutatója

Az elöregedett szõlõtõkék sorsa, hogy
kivágják, majd esetleg elégetik õket. Ki
gondolná, hogy ebbõl az anyagból értéket
is lehet kovácsolni, egy új képzõmûvészeti
mûfajt lehet létrehozni. Hegyi Gyula, vagy
ahogy sokan emlegetik, Gyula bácsi élet-
re keltette a szõlõtõke szobrászatot.
- Úgy tudom, hogy Gyula bácsi Nógrád
megyei legény volt!
- Igen. Zagyvapátfalván születtem 1928.
április 24-én. Ez azért is érdekes, mert éppen
Szent György napja volt, és a beszél-
getésünk egyik apropója a Szent György-
hegyi Napok rendezvényéhez kötõdik.
Negyven évesen kerültem Tapolcára, 1984
óta a nyugdíjas éveimet élvezem.
- Hogyan került kapcsolatba a szõlõtõkével?
- Mivel édesapám vadász volt, engem is már
fiatalon �megfertõzött� a százarcú termé-
szet, és az erdõk állatainak különleges vilá-
ga. Egy ilyen erdei séta közben leltem rá az
elsõ szõlõtõkére, ami valami okból más volt,
mint a többi. Otthon sem hagyott nyugodni a
gondolat, forgattam, faragtam… végül elké-

szült az elsõ Napozó kígyó-alkotás. Hosszú
csönd következett, majd Tapolcára költö-
zésünk után - hála a borvidéknek - ismét ren-
delkezésre álltak az alapanyagok.
- Rendelkezik saját szõlõterülettel?
- Nem. Általában barátaimtól és ismerõ-
seimtõl kapom �ajándékba� az egyébként
halálraítélt tõkéket. Már tudják, hogy ez a
hobbim, és mindig gondolnak rám. Jobban
szeretem a hagyományos tõkéket, mint a
kordonosat, mert sokkal göcsörtösebb és
szerteágazóbb. Több kreativitást tett bele a
természet.
- Kiket és miket ábrázolnak a szobrok?
- Túl vagyok a száz kimunkált darabon.
Embereket, elsõsorban sportolókat próbálok
kifaragni, hiszen lendületet és dinamizmust
sugároznak. Ezen kívül hüllõket, madarakat
és egyéb állatokat is készítek. Ily' módon is
visszaköszön az élõvilág, az élõ világ
szeretete.
- Mennyi idõt vesz igénybe egy-egy alkotás
elkészítése?
- Változó a megmunkálási idõ, ugyanis van

olyan darab, amelyikhez szinte hozzá sem
kell nyúlnom, de elõfordult olyan eset is,
hogy hajnalban felkeltem, és hosszú órák
teltek el, mire elnyerte eredeti formáját.
Utolsó fázisként �tartósítom�, azaz lakko-
zom õket.
- Korát meghazudtolva, máig aktív életet él.
- A szõlõtõke-szobrászat mellett, jelenleg is
énekelek a Batsányi Vegyeskarban, de tagja
vagyok - a szintén a felvilágosodás tapolcai
költõjérõl elnevezett - Képzõmûvész körnek
is. Kisebb megszakításokkal, 30 éven át a
Bányász Fúvószenekarban is szerepeltem.
2003-ban Szolnokon a Vasutas Nyugdíjas-
klubok mûvelõdési versenyének döntõjében-
szóló kategóriában (szájharmonika) - az
elõkelõ második helyen végeztem.
- Gyula bácsi! Gratulálunk, és ezúton kívá-
nunk jó erõt és egészséget és további kreatív
éveket a születésnapja alkalmából!
- Köszönöm. Ígérem, hogy szõlõtõkéimbõl,
ha nem is bor, de szobor fog �teremni�.

Dancs István

Szõlõtõkék, amelyek szobrot „teremnek”

Helyi értékeink - gyerekszemmel

Április 11-én a Városi Könyvtárban -
három különleges alkalmat is figyelembe
véve - tartották meg a vers- és mese-
mondó versenyt: a költészet napja alkal-
mából, 40 éves Tapolca város, 50 éves a
könyvtár. 

Óvodások, alsó- és felsõ- tagozatos álta-
lános iskolai tanulók mutatták be választott
versüket, meséjüket. 

Összeszedett, jól tagolt, dramatizált
elõadásuk élvezetes volt. (Mögötte a
felkészítõk alapos munkája.) - A 32

versenyzõ közül 9 óvodás dicséretben
részesült - Vasáros Ádám különdíjat kapott. 

Az elsõ osztályból 4, a másodikból 5, a
harmadikból 4, a negyedikbõl 5 tanuló
kapott dicséretet. 

A felsõ tagozatosokat helyezés szerint
értékelték. E szerint 11 tanuló ért el jó
helyezést. 

A szép szereplésen kívül gyönyörködhet-
tünk az értékes, tanulságos irodalmi alkotá-
sokban. 

G. Dr. Takáts Gizella

Vers- és mesemondó verseny

A Tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege szeretettel vár minden
érdeklõdõt a következõ foglalkozásaira:

Április 24-tõl május 5-ig: Óvodások hete
- elõzetes bejelentkezés alapján könyvtárbe-
mutató foglalkozás óvodásoknak. Május 11-
én (csütörtök) 10 órakor: Ringató -
foglalkozás babáknak és mamáknak; A
foglalkozást vezeti: Varga Károlyné. Május
11-én (csütörtök) 16 órakor: A nagyravá-
gyó feketerigó - manuális tevékenységgel
összekötött játékos foglakozás 1-2. osztá-
lyosoknak; A foglalkozást vezeti: Varga
Károlyné. Május 16-án (kedd) 10 órakor:
Író-olvasótalálkozó. Vendégünk: Nógrádi
Gábor, a Nagy Könyv 100 legkedveltebb
mûve közé szavazott PETEPITE címû

regény írója. Május 17-én (szerda):
Olvasópályázati kirándulás Lenti-Lendva -
elõzetes jelentkezés alapján (ár: 2500,- Ft/fõ).
Május 19-én (csütörtök) 16 órakor: A kisfiú
meg az oroszlánok - Videófilm vetítés alsó
tagozatosoknak. Május 23-án (kedd) 16
órakor: Magyar feltalálók - magyar talál-
mányok - foglalkozás 7-8. osztályosoknak; A
foglalkozást vezeti: Szokoli Renáta. Május
24-én (szerda) 16 órakor: A négyszögletû
kerek erdõ meséibõl - foglalkozás 3-4. osztá-
lyosoknak; A foglalkozást vezeti: Vasáros
Ferencné. Május 25-én (csütörtök) 16
órakor: Lázár Ervin igazi humora -
foglalkozás felsõ tagozatosoknak; A
foglalkozást vezeti: Varga Károlyné.

Játssz velünk!

Tóth Mária oktatási referens gratulál Havasi Marcellnek



LABDARÚGÁS
Jól kezdte a tavaszi szezont az NB/III-ban a

TIAC. Az elmúlt 6 forduló mérlege: 2 vereség,
1 döntetlen és 3 gyõzelem. Jánossomorja ellen
Tóth Béla góljával 1:0-ra nyertek és sajnos a
Pápa elleni hazai mérkõzésen 2:0-ra vesztettek. 

A fiataloknak viszont remek hétvégéjük
volt. Az U13-as csapat 10:1-re nyert, az U16-os
csapat 4:4-es döntetlent játszott a �szomszéd-
vár� Sümeg csapata ellen. Az ifjúságiak 4:1-re
legyõzték a pápaiakat. 

KÉZILADBA
A nõk mérlege az elmúlt hetekben: 2

gyõzelem, 1 vereség. Eredményes játékuknak
köszönhetõen jelenleg a csapat 3. a tabellán,
mely az alábbi összeállításban játsza mérkõzé-
seit: Wittmann, Fodor, Antal, Kocsis,
Menyeriné, Zalatnay, Vitos. Cserék: Gál
(kapus), Megyeri, Dr. Bak, Berecz, Horváth,
Rudolf, Rédli

A férfiak mérlege 2 gyõzelem, 2 vereség.
Sajnos legutóbb itthon az utolsó 10 percben
mutatott kapkodó játékuk miatt kikaptak a
szombathelyiektõl. 

A csapat: Sárfi-Kretz, Várhelyi, Csiszár,

Illés Cs., Harnóczy, Bálint. Cserék: Tütö
(kapus), Béres, Hal,  Bíró, Illés D., Jaksics -
jelenleg 7. a tabellán. 

KARATE
Kyokushin-Karate
Diákolimpia Országos Döntõ Veszprém
A házigazdák meghívását 72 klub fogadta

el. A versenyen 489 versenyzõ vett részt,
melyen remekül szerepeltek a tapolcai fiatalok. 

Eredményeik a gyermek kategóriában: 1.
Bódis Gréta (32 kg); 2. Kulcsár Bence (32 kg);
3. Bakonyi Korina (35 kg).

SAKK 
NB I/B. (9. forduló)
Szentendrei SI - Tapolca Rockwool VSE

3,5:8,5. Biztos nagyarányú gyõzelem a
sereghajtó Szentendreiek ellen. 

NB I/B. (10 forduló)
Tapolca Rockwool VSE - Szentgotthárd 5:7
A Tapolca Rockwool VSE. A csapat a 10.

forduló után 62 ponttal a 6. helyen áll a bajnok-
ságban. 

NB/II. (9. forduló)
Mosonmagyaróvár - Tapolca VSE - Varjú

Fogadó 4:8. A hazaiak a kiesés elkerüléséért,

míg a vendég tapolcaiak a dobogós helyezésért
ültek asztalhoz az NB II. 9. fordulójában. A
mérkõzésen végig vezetve, magabiztosan négy
pontos tapolcai siker született. Acsapat jelenleg
a 2. helyen áll. 

NB/II. (10. forduló)
Tapolca VSE - Varjú Fogadó - Zala Volán

TE 4,5:7,5. Rangadót veszített a hazai csapat a
dobogóért való küzdelemben. A csapat 67,5
ponttal a 4. 

Megyei I. oszt. (7. forduló)
Tapolca VSE - Kölcsey Nyomda - Pápai SE

7:5
Ifjúsági csapatok mérkõzésén
Tapolca VSE- Kölcsey Nyomda - Pápai SE

7:5
Országos Diákolimpia döntõje
A Miskolcon megrendezett Országos Sakk

Diákolimpia döntõjében Tapolcáról 10 fiatal
vett részt. A fiatalok többsége jól megállta a
helyét a rangos mezõnyben, viszont ez évben
nem sikerült érmes helyezést elérniük. A ver-
seny 8 fordulós volt. 

I. kcs. fiúk: Bruckner Máté Bárdos L. Ált.
Iskola 7-12. hely 4,5 p; II. kcs. leány: Szabó

Dorina Kazinczy F. Ált. Iskola 8-12 hely. 4,5 p;
III. kcs. fiúk: Bak Benjamin Kazinczy F. Ált.
Iskola 18-20 hely 3,0 p; III. kcs. leány: Horváth
Brigitta Bárdos L. Ált. Isk. 9. hely 4,5 p;
Peszleg Pálma Bárdos L. Ált. Isk. 11-14 hely
4,0 p; IV. kcs fiúk: Lovász Barnabás Bárdos L.
Ált Isk. 19-20 hely 3,0 p; IV. kcs. leány Soós
Georgina Batsányi J. Ált. Isk. 11-12 hely 4,0 p;
Mikó Beáta Kazinczy F. Ált. Isk. 22 hely 3,0 p;
V. kcs. lány Bakos Andrea 17-22 hely 3,5 p;
Vizeli Mária Beáta Batsányi J. Gimn. 17-22
hely 3,5 p; VI. kcs leány. Jáchym Dorina
Batsányi J. Gimn. 9 hely 4,5 p.

K. Lelkes Katalin

A sakkosztályban folyó utánpótlás nevelõ-
munkáról - 67 évesen, még élete legjobb for-
májában versenyzõ - Paréj József szakosz-
tályvezetõvel beszélgettem, aki a követke-
zõket mondta: 

- Az 1969-ben alapított szakosztály, - mely
akkor a Honvédség támogatását élvezte - jelen-
leg közel ötven, 7-18 éves utánpótlás korú
fiatallal mûködik. 1978-1984-ig olyan ver-
senyzõk, mint Mádl Ildikó, Szalay Szilvia és a
Csom-testvérek, elõtte a 70-es évek elején az
Európa Bajnok Kovács Márta, és az 1990-
1992-es években Lakos Nikolett és Horváth
Ádám voltak a legjobbjaink. 

A szakosztály jelenlegi edzõi felállása a
következõ: Bodó Norbert a vezetõ edzõ, és még
négy edzõ - Hlaváts Krisztián, Vajda Attila,
Kosztolánczi Gyula, és Heiligerman Gábor
foglalkozik a fiatalokkal. 

A hét minden napján tartanak edzést.
Kiscsoportos jelleggel. Egy-egy edzõ 3-4 kez-

dõt tanít a Kazinczy iskolában, a Templomdom-
bi iskolában, Zalahalápon és Gyulakesziben. 

Egy év után a legjobbakat leigazolják, és
attól kezdve rendszeresen versenyeztetik.
Eredményes munkájukat mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy Jáchim Dorina és Samu
Ferenc az NB I/B-s, 7 általános és középiskolás
diák az NB-II-es csapat állandó játékosa. A tel-
jes megyei felnõtt I. o. csapatot pedig 12
általános iskolás tanuló alkotja. 

Jelenleg két kimagasló képességû gyermek
útját egyengetik, akik ha töretlenül fejlõdnek,
Mádl Ildikó-szintû versenyzõvé válhatnak.
Szabó Dorina és Bruckner Máté �csiszolatlan
gyémántok�, a tapolcai sakkiskola országos
hírû mûhelyébõl - mely jelenleg is a 4-5. az
országban -, indulnak, meghódítani az országot,
és késõbb talán a világban is öregbítik a
Tapolcán dolgozó utánpótlás-nevelõ edzõk, a
város és a szakosztály jó hírnevét.  

K. Lelkes Katalin
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Hírek - eredmények

Körkép a városi utánpótlásról 
Sorozatunkban, a szakosztályokban folyó utánpótlás nevelõmunkát mutatjuk be 

A tapolcai hosszútávfutók ismét elisme-
rést szereztek városunknak. 

Kulka Eszter, Hegyi Tamás és felesége,
Hegyi Tamásné Pálvölgyi Erika, a Tapolcai
VSE maratonistái az olasz fõvárosban,
Rómában teljesítették a 42 kilométeres
távot. 

A futás adta csodálatos élmény mellett
természetesen maradt idõ arra is, hogy az
�örök város�, Róma nevezetességeivel
ismerkedjenek.  NHE

Gyõzelem a tekében
A teke NB III. elõzõ fordulóján
hibátlanul szerepeltek a tapolcaiak. 

Sikerült itthon tartaniuk a három
pontot. Tapolca SE - Sopron 5:3.
Egyéni eredmények: Szabó 356, Nagy
378, Illés 393, Hegyi 366, Tóth 405,
Németh 392. 

Maraton Rómában

A városi sakk szakosztály jelenleg két kima-
gaslóan tehetséges tagja Szabó Dorina és
Bruckner Máté. Edzõjük szerint mindket-
ten Mádl Ildikóhoz, a kétszeres olimpiai
bajnokhoz hasonló képességekkel ren-
delkeznek, és csak rajtuk múlik, hogy
milyen szintû versenyzõkké válnak az évek
folyamán. Velük beszélgettem. 
- Melyik iskolába jártok? 
- Dorina:  a Kazinczy Ferenc Általános Iskolá-
ba. 
- Máté: a Bárdos Lajos Általános Iskolába.
- Hányadik osztályba jártok? 
- Dorina: a harmadikba.
- Máté: a másodikba.
- Mikor kezdtetek el sakkozni? 
- Dorina: 2003-ban. Elõször csak hobbinak

gondoltam, de most már nagyon komolyan
veszem. 
- Máté: 2005. május 1-én egy szimultánon
indultam, és ott azt mondták, jó volna, ha rend-
szeresen járnék edzésre, mert van tehetségem a
sakkozáshoz.  
- Ki az edzõtök? 
- Dorina: Bodó Norbert, akit egyben a pél-
daképemnek is tekintek. 
- Máté: Bodó Norbert nekem is, de Paréj
József foglalkozott velem elõször. 
- Hány edzésetek van hetente? 
- Dorina-Máté: Háromszor járunk, és a
hétvégén gyakran vagyunk versenyen a
megyében és azon kívül is. 
- Hogy tanultok, mik a kedvenc tantárgyaitok? 
- Dorina: Színjeles vagyok. A matematikát és a
németet nagyon szeretem. 
- Máté: Én is mindenbõl 5-ös vagyok, ked-
vencem a matek és a testnevelés, és szívesen
indulok mese- és szavalóversenyen is. 
- Legjobb eredményeitek? 
- Dorina: Megyei Diákolimpiai bajnok
vagyok. Az országos egyénin a 7. lettem és
Budapesten a 9 ill. a 9 éven aluliak
mezõnyében a 3-5. helyen végeztem. 
- Máté: Megyei Diákolimpiai bajnok, és az
országos verseny 9-11. helyezettje vagyok. 
- Gratulálok, ez igazán kiváló eredménylista,
büszkék lehettek, hogy ilyen fiatalon, ilyen
kiváló eredményekkel rendelkeztek. És

végezetül. �Mik lesztek, ha nagyok lesztek?�
- Dorina: Még nincs határozott elképzelésem,
de azt tudom, hogy szeretnék nagyon jó és
eredményes sakkozó lenni és sokáig verse-
nyezni. 
- Máté: Az még nagyon messze van. A
sakkban példaképem Lékó Péter, akit nagyon
szeretnék személyesen is megismerni, és
egyszer a nyomdokába lépni. Apukám a másik
példaképem. Õ kertépítész mérnök, és nekem
nagyon tetszik az õ foglalkozása. Lehet, hogy
én is az leszek? ...  K.Lelkes Katalin

Tehetségeink - a sakktábla vonzásában

SPORT 

Néhány hónappal ezelõtt írtunk arról,
hogy Kalmár György a Városi Sport-
egyesület keretében egy hegymászó szak-
osztályt szeretne létrehozni. A szándékból
ma már valóság lett.
- A szakosztályunk Tapolcai Magashegyi
Túra és Sziklamászó Szakosztály néven
alakult meg. Tizenhat felnõtt és két tinikorú
tagunk van. A tagság egy részével már évek
óta együtt �mászunk�, de a többiek között is
vannak olyanok, akik valamilyen szinten már
foglalkoztak a hegymászással, illetve
olyanok is jöttek, akik ipari alpinistaként dol-
goznak. Van két barlangászunk is.
- Milyen a férfi és a nõ arány? Mernek vál-
lalkozni a lányok erre a nem könnyû sportra?
- Igen. Öten vannak, és ez nem rossz arány.
- Edzés nélkül nincs teljesítmény. Erre hol és
hogyan nyílik majd lehetõség? 
- Igyekszünk megteremteni Tapolcán az
edzési lehetõséget oly módon, hogy
szeretnénk egy mûfalat kialakítani a Városi

Rendezvénycsarnokban, amelynek a belma-
gassága tökéletesen megfelelne erre a célra.
Már tárgyaltunk Rédli Károllyal, az
intézmény igazgatójával errõl, nem zárkózott
el elõle. Most készülnek a tervek, beleértve
természetesen a kialakítás költségeit is. Ha
elkészül, bátran állíthatom, hogy a mászófal
az adottságok tekintetében a megyében
egyedülálló lesz.
- A szakosztály nevében is bent van: magas-
hegyi. Ez a mérték hány métertõl számít?
- 1500 métertõl, de mivel Magyarországon
ilyen magasság nincs, ezért elsõsorban
környezõ országok �csúcsait� igyekszünk
meghódítani.
- Hová lesz az elsõ közös út és mikor?
- Július végén, augusztus elején indulunk
Erdélybe, Gutinba. Az útvonal tervei már
készen vannak. Érdeklõdõket, jelentkezõket
továbbra is vár a szakosztály, a v5stu-
dio@axelero.hu e-mail címre.

N. Horváth Erzsébet

Megalakult a hegymászó szakosztály

Sakkreménység: Szabó Dorina

Máté töpreng: sakkot vagy mattot adjak?



Kevés olyan gazdag szeglete van a vi-
lágnak, ahol egyszerre van csillogó
víztükör, zölden ragyogó szõlõhegy,
aranyló mezõ, sötétlõ erdõ és a hegy-
tetõkön hõskorról tanúskodó várrom.
A Tapolcai-medence ilyen. 

A vulkanikus eredetû hegyeken, köztük
a 413 méter magas Szent György-hegyen
már évezredekkel ezelõtt folyt szõlõmû-
velés. 

Napjaink szõlõsgazdái - felismerve a
közös érdeket - létrehozták a Szent
György-hegy Hegyközség Egyesületet,
majd 1993-ban a három hegylábi (Hegy-
magas, Kisapáti, Raposka) település,
valamint Tapolca megszervezte az I.
Szent György-hegyi Napokat. 2006-ban
pedig már a XIV-re kerül sor április 20-tól
30-ig. 

A megnyitót és a borversenyt követõ
napokon gazdag programok várták és vár-
ják az érdeklõdõket. 

Április 21-én a tapolcai Hotel Gabriella
adott otthont a borkedvelõk ínyenc rande-
vújának, majd a XIV. Szent György-

hegyi Napok harmadik napján a raposkai
kultúrházban nyílt kiállítás.

A szépszámú érdeklõdõt Bolla Albert
polgármester köszöntötte, majd átadta a
szót Zentai Gábornak, a tapolcai Batsányi
János Mûvelõdési Központ vezetõjének,
aki bevezetõ gondolataiban arra emlé-
keztetett, hogy április 22. a Föld Napja, és
ez a nap szervesen kapcsolódik a XIV.
Szent György-hegyi Napokhoz. Hangsú-
lyozta, hogy a kiállítás képei és szobrai is
a természetben, a tájban rejlõ szépségeket
tükrözik.

- Külön öröm, hogy éppen e ren-
dezvény keretében kaptak lehetõséget- itt,
a hegy oldalában, a táj központjában- a
kiállítók, hogy alkotásaikat bemutathas-
sák. Értékes emberek õk. Vecsei János
festményei hírül viszik a bennünket
körülvevõ természet szépségeit, Hegyi
Gyula pedig élettel tölti meg a mások

által halottnak hitt anyagot, a szõlõtõkét.
Zentai Gábor méltató szavai után né-

hány mondatban bemutatkoztak a kiál-

lítók is, végezetül Vecsei János a közel-
múltban elkészült festményét ajánlotta föl
Bolla Albertnek, illetve a rövidesen
megújuló raposkai kultúrháznak.

Április 27-én Borfelismerõ bajnoksá-
got tartanak, a következõ napon pedig

szakmai konferencia keretében esik majd
szó a borkezelésrõl és a borpalackozásról.
Ekkor történik meg az aranyérmes borok
bemutatása is.

Április 29. a borutak napja. Nyitott
pincék és szíveslátás várja az útra indu-
lókat. 

Április 30-án reggel Hegymagason
térzene fogadja a vendégeket, majd a
Lengyel-kápolnánál szabadtéri szentmise
és borszentelés lesz. 

A XIV. Szent György-hegyi Napokat
gazdag kulturális mûsor zárja.        

N. Horváth Erzsébet - Dancs István

Összetett élmény: ínyencrandevú borkedvelõknek

TVSE Természetjáró Szakosztály

május havi túrája
6-án Bazsi - Kovácsi-hegy - Vindornya-
szõlõs Nyílt túra
13-án Ajka - Köves-árok - Úrkút Nyílt
túra
20-án Aszófõ - Tihanyi körtúra Nyílt túra
27-án Nemesvita - Szt. Miklós-völgy -
Vonyarcvashegy Nyílt túra

Hartmann Aladárné
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A Szent György-hegyet borító bazaltlávát, tufát és habos lávát az itt élõk
kenyérkõnek is nevezik

A borversenyre több mint 70 gazda 125 tétellel nevezett be Áldásra és szentelésre várva

Szobrok, festmények és érdeklõdõk


