
Hamarosan birtokba vehetik a tanulók a Bárdos-iskolát

Szent István és az új kenyér ünnepén
A Tapolcai Ünnepi Napok megnyitó-
jára augusztus 16-án került sor a
szépen felújított Kisfaludy utcában.

A vendégeket Ács János polgármester
köszöntötte, annak az örömének is han-
got adva, hogy ebben az évben elõször
nyílik lehetõség arra, hogy Tapolcán, a
szõlõ és bor városában a felállított bor-
pavilonokban pincészetek kínálhassák
termékeiket.

Lasztovicza Jenõ országgyûlési kép-
viselõ megnyitójában hangsúlyozta,
hogy egy olyan város életében, mint ami-

lyen Tapolca -, amely kistérséget  is kép-
visel -, nagyon fontos, hogy odafigyel-
jenek a kultúrára, a szabadidõ eltöltésé-
nek lehetõségeire és a közös ünnepekre.
- A példát mutató város a megújult,
virágba öltözött térre hívta a vendégeit.
Kérem, hogy vigyázzunk együtt a közö-
sen megteremtett értékeinkre, és kívá-
nom, hogy mindenki találjon kedvére
való  programot a 4 nap kínálatából -
tette hozzá. 

/Írásunk a 3. oldalon Ünnepelt a város
címmel./

A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség
2006. évi Nemzetközi Egyesített Labda-
rúgó Tornájának augusztus 18-án Ta-
polca adott otthont.

A 11 nevezett csapatból 3 külföldi és 8
hazai együttest sorsoltak képességeik
alapján 3 csoportba.

/Írásunk a 9. oldalon A siker esélye és a
gyõzelem élménye címmel./

Szép Norbert festõmûvész valóság felet-
ti világot bemutató képeinek a Malom-
tó adott hátteret augusztus 13-án.

A kiállítást megnyitó Veszeli Lajos arra
hívta fel a szabadtéri tárlatot megtekintõk
figyelmét, hogy a fiatal tapolcai mûvész
egyik alapélménye a szabadság, amely-
nek jelképrendszere majd’ minden fest-
ményén megjelenik. 

/Írásunk a 7. oldalon  Különleges ké-
pek - különleges atmoszféra címmel./
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Megkezdõdik a 2006/2007-es tanév

Alkotó és méltató

Valóság felett a tó partján

- Nemzeti fennmaradásunk elenged-
hetetlen feltétele, hogy visszapillantva
felismerjük azt a csodálatos nemzetfenn-
tartó erõt, amely Szent István királyunk
öröksége. 

Tudatosítani kell nemcsak magunkban,
de nemzetközi szinten is, hogy azon kevés
nemzetek közé tartozunk a világban, amely
megszakítás nélkül, több mint ezer éves
múltra tekinthet vissza. De nem az
évszámok mesterséges határvonalai döntik
el nemzetünk életképességét, történelmi
nagyságát, hanem az a páratlan feltámadási

képesség, amelyrõl határozottan állíthatjuk,
hogy Szent István öröksége. 

Ez a távolba tekintõ király országát olyan
kultúrörökséggel indította el az európai
történelem veszélyekkel teli országútján,
amely képessé tette arra, hogy a leigázás,
beolvasztás veszélyével sikeresen dacoljon
- mondta augusztus 20-án ünnepi beszé-
dében Ács János polgármester a Városi
Mûvelõdési Központban.

/Összeállításunk a 4. oldalon Nem lehet
nagyobb áldás ránk, mint a mindennapi
kenyér áldása címmel./

Tapolca oktatási intézményeiben ha-
marosan elkezdõdik az új tanév.

A nyári felújítási munkálatokról, a sze-
mélyi és tárgyi feltételekrõl is kérdeztük
az intézmények vezetõit.

A Bárdos Lajos Általános Iskola épü-
lethomlokzatának felújítása, a hang- és

hõszigetelõ mûanyag ablakok beépítése,
a belsõ karbantartás, meszelés is elkészül
szeptember 1-jére. 

/A kérdésekre adott válaszok a 6.
oldalon olvashatók Tanévkezdés elõtti
körkérdés címmel./

A megáldott és megszentelt új kenyérbõl népviseletbe öltözött fiatalok kínáltak

A résztvevõk seregszemléje

Kikerültek az új utcabútorok is

Labdarúgó Torna

Fotó: Sajcz

Fotó: N. Horváth

Fotó: Dancs

Fotó: Dancs

Fotó: N. Horváth



A szeptemberi tanévkezdés számtalan
családot állít nehezen megoldható feladat
elé Tapolcán is. Décseyné Raposa Máriát,
az Általános Igazgatási Iroda vezetõjét
arról kérdeztük, hogy miként támogatja az
önkormányzat a beiskolázáshoz a segítséget
kérõket.
- Önállóan olyan, hogy beiskolázási támogatás
nincs, de az átmeneti segéllyel és a gyer-
mekvédelmi támogatással tudunk segíteni a
családokon. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménybe részesülõ családok a
tankönyvekhez ingyen jutnak hozzá. Az alsó
tagozatos gyermekek étkezése - a ked-
vezményezettek esetében - térítésmentes. A
felsõ tagozatosoknál is bizonyos kedvezményt
biztosít. Maga a jogszabály járulékos támo-
gatásként adja a kedvezményt. 
- Mi a helyzet a felsõoktatási intézményekben

tanulók támogatásával?
- A felsõoktatási intézményekben tanulók
egyik támogatási rendszere a Bursa
Hungarica. Errõl a képviselõ-testület döntött.
Ennek a kérelemnek a benyújtási határideje
késõbbi. A tudnivalóról a helyi médiumokon
keresztül is értesülnek majd az érintettek. A
tanulmányi eredményhez kötött támogatás 4-
es feletti eredményhez kötött. A pályázati
kiírás hamarosan meg fog jelenni. A benyújtás
helye az Általános Igazgatási Iroda.
- Mi a teendõje annak az általános-, illetve
középiskolába járó gyerek szülõjének, aki
elõször szeretné igénybe venni a segítséget? A
kérelem benyújtásának van határideje?
- Nincs határidõ. A szülõ bármikor kérhet
támogatást, ha a képviselõ-testület ren-
deletében foglaltaknak megfelel, azaz ha az
egy fõre jutó jövedelem a családban nem több

mint az öregségi nyugdíj másfélszerese,
vagyis 38.700 Ft. Egyedülállóknál ez az
összeg 51.600 Ft. Ezeket a jövedelmeket iga-
zolni kell. A tartásdíj és a családi pótlék is
jövedelemnek számít. A kérelmezõ a forma-
nyomtatványt is a már említett irodában
szerezheti be. Az egyszeri segélyek megál-
lapításánál mindenképpen figyelembe vesz-
szük, hogy a család kap-e egyéb támogatást és
jogosult-e a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmények igénybevételére. Már csak azért is,
mert elõfordulhat olyan eset, hogy a szülõ
jövedelme csak 1-2 forinttal lépi túl a jog-
szabályban elõírtakat. Ebben az esetben a tör-
vény szerint neki meg kellene vennie a tan-
könyveket, nincs méltányosság. Az elbírálás
során azonban figyelembe vesszük ezt, hiszen
pár forinton nem múlhat a nagyon is szükséges
segítségnyújtás.                N. Horváth Erzsébet

2   2006. augusztus Új Tapolcai Újság

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az elmúlt ciklusban a kereskedelem és a szolgáltatás
területén közel 450 munkahelyet teremtettünk 

Ács János polgármesterrel a várost érintõ
legfontosabb kérdésekrõl: a munkahely-
teremtõ beruházásokról, az utak, járdák
felújításáról is beszélgettünk. 
- Polgármester Úr! Mikor kezdõdhet a diszeli
városrészben a szennyvízcsatorna építése? 
- A diszeli városrész csatornázása még eben
az évben elkezdõdhet. A támogatási szerzõ-
dés megkötését követõen a közbeszerzési
eljárás lefolytatására kerül sor. Ennek ered-
ménye szeptember közepére várható. 
- A szeptember végi közüzemi számlák na-
gyon sok családnál okozhatnak problémát.
Várhatóak-e újabb segélyek, támogatások? 
- Tapolca más egyéb segítséget, mint amit a
kötelezõ normatív támogatás biztosított,
egyelõre nem tud nyújtani, de ezeket min-
denképpen. Gondolok itt többek között a
lakástámogatásra, a családtámogatásra, a
gyermekneveléshez nyújtott segítségre. 
- Júliusban született meg a közoktatási
törvény módosítása. A megemelt óraszám a
költségvetést mennyiben fogja befolyásolni?
Milyen intézkedések várhatók ezzel kapcso-

latban? 
- A költségvetést ez jelentõsen nem fogja
befolyásolni, de amennyiben nem lesz vál-
tozás, úgy 2007-tõl át kell gondolnia a város-
nak, hogy mi az, amit biztosítani tud, mi az,
amit nem. Bízom benne, hogy a támogatások
megmaradnak, és nem csökkennek, így nem
kell különösebb létszámleépítéssel számolni,
de valamennyivel biztosan. Egyet tudunk
mondani: a gyerekek, a minõségi munka
érdekében a nevelés, az oktatás fejlesztését
nem adjuk ki a kezünkbõl, még ha ez több-
letköltséggel is jár. 
- Megmarad a nem kötelezõ feladatként ellá-
tott intézmények fenntartása is? 
- Erre már csak azért sem tudok válaszolni,
mert várható, hogy jövõre a törvényi szabá-
lyozás mindenféle intézményt a helyére tesz. 
- Az újság felmérése szerint is elégedett a
lakosság az utak helyreállításával. Ezt to-
vábbfolytatódik?
- Igen. Ezek a munkálatok folyamatosak.
Amíg az idõjárás engedi, amit felvállaltunk,
teljesíteni fogjuk. Így a Sümegi úti és az Ady
Endre utcai járdafelújításra, a Barackvirág
utca megépítésére, a Ley József utcai járdára
- hogy csak néhányat említsek - is sor kerül.
Természetesen továbbfolytatódik a Berzse-
nyi, a Zrínyi és a Petõfi utca felújítása. 
- Milyen munkahelyteremtõ beruházásokra
van kilátás a városban? Érkeznek-e meg-

keresések a beruházók, befektetõk részérõl? 
- Érdeklõdés mindig van. Ma (aug. 28. a
szerk.) fogják a Nemzeti Parkhoz leadni a
golfpálya elõzetes tervét. Ott is 100-150
embert tudnának majd foglalkoztatni. Ha
megtörténik a honvédség átadás-átvétele,
olyan beruházást, fejlesztést kell majd meg-
valósítani, amely munkahelyteremtõ lesz, és
200-250 embernek tudna munkát adni. Az
elmúlt ciklusban a kereskedelem és a szolgál-
tatás területén közel 450 munkahelyet
teremtettünk. Azt gondolom, hogy egy ilyen
kisvárosban ez nem kevés. Meg kell nézni a
munkaügyi központ felmérését. Most már
harmadik hónapja Tapolca a foglalkozta-
tottság területén Balatonfüreddel áll verseny-
ben a II. helyért. 
- Október 1-jén önkormányzati választások
lesznek. Lezárul egy 4 éves ciklus. Készít a
Testület egy olyan számvetést, mint amilyent
2002-ben? 
- Igen. Örömmel tesszük ezt most is. Van
beszámolnivalónk az elmúlt 4 év munkájá-
ról. Amikor az elõzõ számadás készült, na-
gyon sok mindent csak elkezdtünk, de azóta
azok már befejezõdtek. Történtek új dolgok
is. Ugyanolyan terjedelemben és tartalommal
- csak megemelkedve másfél milliárd forint
bevételi és kiadási költségvetési oldallal -
számolunk be a város polgárainak. 

N. Horváth Erzsébet 

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

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

Fogadóórák:
Ács János polgármester

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás 510-125; 510-126

Önkormányzati 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 511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ

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

Támogatások és kedvezmények

Szavazni 2006. október 1-jén reggel 6
órától 19 óráig kizárólag a következõ
érvényes okmányok felmutatásával lehet:

a) lakcímet tartalmazó érvényes személyi
azonosító igazolvánnyal, vagy

b) érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS
érvényes személyazonosító igazolvánnyal,

vagy érvényes útlevéllel, vagy érvényes
kártya formátumú (2001. január 1. után kiál-
lított) vezetõi engedéllyel, vagy érvényes
útlevéllel és EGT tartózkodási engedéllyel
(EU-s állampolgárság esetén).

Szavazni csak személyesen, a választópol-
gár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

Lehetõség van arra is, hogy a választás
kitûzését megelõzõen bejelentett tartózkodási
helyén szavazhasson. Ha a választópolgár a
tartózkodási helyén kíván szavazni, igazolást
ajánlott levélben 2006. szeptember 26-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján
2006. szeptember 29-én 16.00 óráig kérhet a
lakóhelye szerint illetékes jegyzõtõl.

A 2006. évi önkormányzati képviselõk és

polgármesterek, valamint a kisebbségi önkor-
mányzati képviselõk választására a Válasz-
tási Információs Szolgálat (VISZ) irodájának
a Polgármesteri Hivatal (8300. Tapolca,
Hõsök tere 15.) „A” épület fszt. 1. sz.
Ügyféltájékoztató irodáját kijelöltem.

A Helyi Választási Iroda Vezetõje: Dr.
Imre László jegyzõ. Hivatali helyisége címe:
Polgármesteri Hivatal B épület I. emelet 56.
számú iroda, 8300. Tapolca, Hõsök tere 15.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ
- testülete a választási eljárásról szóló törvény
23. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás
alapján az önkormányzati választásokra a
Helyi Választási Bizottság tagjait 2006. július
31- i ülésén megválasztotta. A Bizottság
elnöke: Dr. Kajtár György. A Bizottság tag-
jai: Csák Zoltán, Lázár János. A Bizottság
póttagja: Bajner Imre. Hivatali helyisége
címe: Polgármesteri Hivatal, 8300 Tapolca,
Hõsök tere 15.

Dr. Imre László 
a Helyi Választási Iroda vezetõje

Szavazással, választással kapcsolatos információk
Tapolca Város polgármesterének elõter-
jesztésére a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése és a város képviselõ-
testülete is határozatot fogadott el arról,
hogy az õszi menetrendváltozásokat
követõen is Tapolcán maradjon a Desiro-
motorvonat.

A nyári szezonban Tapolca és Balaton-
füred, valamint Tapolca és Székesfehérvár
között közlekedett korszerû vonatot az uta-
sok hamar megkedvelték. Sõt, sokan azért
választották a vasúton való közlekedést, mert
rajta utazhattak. 

Tapolca a gazdasági miniszternek és a
MÁV-vezérkarnak a Balaton-felidéki telepü-
lésekkel együtt, de külön is, eljutatta kérését,
de hiába.

Mint Kocsor Ferenctõl, a tapolcai vasútál-
lomás fõnökétõl megtudtuk, a Desiro-vona-
tot visszavitték az Esztergom-Budapest
közötti útszakaszra.                              NHE

Ez a vonat elment



A Tapolcai Ünnepi Napok Borhéttel egy-
bekötött megnyitóján adta át Ács János
polgármester Szászi Endrének, a Város
borát termelõ szõlõsgazdának az elismerõ
oklevelet. 

Ugyanebben az elismerésben részesült
Szeremley Huba, az Elsõ Magyar Borház
tulajdonosa is. Az elõbbi pincészet 2005. évi
Olaszrizlingje, míg a Borház Rajnai Rizling-
je bizonyult legjobbnak a kiírt pályázaton.

A megnyitót követõen több helyszínen is
tartalmas és színes programok várták a
résztvevõket. A 4 napig tartó ren-
dezvénysorozat új színfoltjai voltak a bor-
pavilonok, ahol a Borbély Családi Pincészet,
a Horváth Pince, a Szentgyörgy Pince, a
Nyári Pince, a Szászi Pince és a Szent Antal
Bormúzeum kínálták a kiváló minõségû

borokat. 
Míg a kicsiket a körhinta, az óriáscsúszda

kötötte le, addig a felnõttek neves mûvészek
koncertjein tapsolhattak. Nagy sikert aratott a
Bikini-együttes, Zoltán Erika, de az LGT
Emlékzenekarra és a tapolcai együttesekre is
sokan voltak kíváncsiak. 

Kellemes színfolt volt a Pekingi Fengtai
Gyermekpalota növendékeinek zenés-táncos
mûsora és Steve Szabó Taylor pánsípmûvész
játéka. 

A VIII. Tapolcai Pörköltfõzõ Verseny
résztvevõit és a rájuk kíváncsi közönséget a
Kinizsi Táncegyüttes mûsora és jó ebédhez
szóló népzene szórakoztatta. 

A 4 napos rendezvénysorozatot az augusz-
tus 20-ai ünnepség zárta.                     

NHE
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AKTUÁLIS

KRÓNIKA

Szeptember 1-je a határideje annak, hogy
a kormány eljuttassa Brüsszelbe az általa
készített konvergenciaprogramot, amely-
nek fontos eleme lenne az euró beveze-
tésének dátuma, de az a tervezetben nem
szerepel. A programról és az euró beveze-
tésének beígért, de elhalasztott idõpont-
járól is kérdeztük Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõt. 
- Ön szerint milyen fogadtatás várja
Brüsszelben a magyar konvergenciaprog-
ramot? 
- Brüsszelben nagy várakozással tekintenek
arra, hogy Magyarország milyen programot
fog benyújtani, hiszen az meghatározza az
euróhoz való csatlakozást is. Az euró
bevezetésének nagyon komoly gazdasági
haszna lehet, ezért is küzd minden, velünk
együtt csatlakozott ország, hogy ez minél
hamarabb megtörténhessen. Az euró garan-
tálja, hogy az infláció alacsony szintû lesz, és
a lakosságot komoly áremelések nem terhe-
lik. A kereskedelemnek és a gazdasági szférá-
nak is nagyon fontos, hogy euróban számol-
janak el, mert a forint ingadozása bizonytalan
helyzetet teremt. Sokan vissza tudnak
emlékezni arra, hogy amikor FIDESZ-kor-
mány volt és nagymértékben javultak a
mutatók, akkor arról volt szó, hogy 2006-
2007 környékén valószínûleg be lehet vezetni
az eurót, de legkésõbb 2008-ra. Ezt a

lehetõséget a gazdaság minden szereplõje
üdvözölte. A 2002-es kormányváltás után
olyan gazdasági spirálba került az ország,
hogy negatív irányba vitt el minden mutatót.
Azt már nem titkolja a mostani kormány sem,
hogy nagyon nagy bajok vannak a gazdaság-
ban és a magyar pénzügyi politikában. Ezért
õk a felelõsök, hiszen, amikor Orbán Viktor
2002-ben átadta a kormányzást, az MSZP és
az SZDSZ is elismerte, hogy a gazdaság jó
állapotban van. A mostani helyzet miatt vi-
szont az euró övezethez való csatlakozás
dátuma 2013 vagy akár 2015 is lehet. 
- Ön látta a konvergenciaprogramot, akár
csak részleteiben is? 
- Nem. Egészében talán csak nagyon kevesen
látták, hiszen az MSZP-frakció is csak ma
(augusztus 28. szerk.) kapja kézbe. A sajtó-
nyilatkozatok és a sajtóinformációk ismereté-
ben a magyar lakosságnak az elkövetkezendõ
2-3 évben igen csak össze kell húznia a
nadrágszíjat, ha a programban leírtakat tel-
jesíteni akarják. 
- Mielõtt Brüsszelbe kiküldik a programot, a
Parlamentnek bemutatja a kormány? 
- Ez nem fog megtörténni. A Parlament
legközelebb szeptember 18-án fog ülésezni.
Csak arra van lehetõség, hogy az 5 parlamen-
ti párt képviselõi konzultáljanak róla. A prog-
ramot szeptember 1-jén már be kell nyújtani.
Ez a rövid idõ is újabb kérdéseket vet fel. A

kormány az elmúlt években folyamatosan
egyeztetésrõl beszélt, és egy olyan fontos
kérdésben, mint a konvergenciaprogram,
amely az egész magyar társadalmat érinti,
nem teremt lehetõséget arra, hogy érdemben
lehessen reagálni rá, és nem is hozzák a
Parlament elé. Így olyan észrevételeket, ame-
lyek beépíthetõk lehetnének, már nem is lehet
megtenni. Nézve, hallgatva a programról
szóló nyilatkozatokat, az a véleményünk
alakult ki, hogy nagyon sok szám szerepel
benne, de arról, hogy milyen út, milyen
intézkedések vezetnek a gazdaság-növeke-
déshez, az infláció csökkenéséhez, a fog-
lalkoztatottság, az államháztartási hiány, az
államadósság adataihoz, már nem esik szó.
Nem vezetik le például, hogy milyen mate-
matikai képlet alapján számolják ki, hogy 3
év múlva az infláció már csak 3,6 %-os lesz.
Most a konvergenciaprogramban már leírták,
hogy a magyar államadósság jóval a GDP 67
%-a fölött van, de a fél évvel ezelõtti kam-
pányban még azt is tagadták, hogy elérte a 60
%-ot. 
- A konvergenciaprogram bevezetése milyen
hatást fog Ön szerint gyakorolni a lakosság-
ra? 
- A közmûdíjak, az ÁFA emelése és az egyéb
emelések számtalan árnövekedést vonnak
majd maguk után. Megnövekednek a nyugdí-
jasok, a nagycsaládosok, a minimálbérbõl

élõk és a vállalkozók terhei, azaz az egész tár-
sadalmat negatívan fogja érinteni a konver-
genciaprogram, a Gyurcsány-csomag beve-
zetése. Óriási veszélyt jelent a magyar
lakosság eladósodása. A tavalyi évhez képest
a magánszemélyek adósságállománya 14 %-
kal, a vállalkozóké 30 %-kal nõtt. Ezt vissza
is kell fizetni. Csak a bankintézetek járhatnak
jól, hiszen komoly ingatlanfedezetek vannak
a kölcsönök mögött. Ha az adós nem tud
fizetni, árvereznek. Sokan válhatnak az
elkövetkezendõ években földönfutóvá az
óriásira növekedett terhek miatt. Nagyon
bízom benne, hogy a lakosságnak az a része
is, amely elhitte -, hogy stabil és nagy a jólét,
nincs gond, dübörög a gazdaság, minket iri-
gyel fél Európa - most már rájött: nem
dübörög a gazdaság, nem irigyel minket  fél
Európa, hogy becsapták, félrevezették.
Nemcsak, hogy nem bizonyultak a fenti
állítások igaznak, de a csatlakozó országok
elõkelõ I-II. helyérõl a sereghajtók szerepére
kényszerültünk. Azokat, akik elhiszik
nekünk, hogy a lakossági terhek csökkent-
hetõk, azokat, akik elutasítják a kormány
intézkedéseit, szeretettel várjuk szeptember
23-án a Felvonulási térre arra a nagygyûlésre,
amelyen Orbán Viktor arról az útról is szól,
amelynek megtétele az európai szintû tár-
sadalommá váláshoz vezet. 

N. Horváth Erzsébet

Augusztus 18-án  ezúttal is lehetõséget
kaptak a velünk élõ kisebbségek a bemu-
tatkozásra. 

A mûsort elsõként a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat nevében Szikszai János
elnök gondolatai nyitották. Örömmel tölti
el, hogy a nagyközönség megismerheti
kultúrájuk egy szeletét. A köszöntõ szavak
után a méltán elismert, devecseri Fláre
Beás-együttes autentikus népzenéjére tap-
solhatott, vagy akár táncolhatott a szép-
számú közönség.

A program második részében Molnár
Attila, a Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke is köszöntötte a hallgatóságot, majd

beszédében szólt a hagyományõrzés fontos-
ságáról, annak átörökítésérõl.

Horváthné Szalay Gyöngyi alpolgár-
mester pozitívumként értékelte az Önkor-
mányzat és a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat több éve tartó jó kapcsolatát, majd
kiemelte a rendhagyó programsorozat fon-
tosságát és jelentõségét.

A következõ egy órában a Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar, majd a Tótvázsonyi
Ifjúsági Táncegyüttes szórakoztatta lát-
ványos és igényes elõadásával a közön-
séget.

Dancs István

Nem dübörög a gazdaság, nem irigyel minket fél Európa

Fontos a tradíciók õrzése

Kedves meghívásnak tett eleget Tapolca
város küldöttsége augusztus 10-e és 15-e
között, amikor is az erdélyi Zabola közös
ünneplésre hívta a testvérvárosi tapolcai-
akat. 

Augusztus 12-én, a hagyományos Faluna-
pon vette át Ács János polgármester azt a
díszoklevelet, amelynek tanúsága szerint
Zabola község képviselõ-testülete tisztelet-
beli polgár címet adományozott a telepü-
lések és intézményeik kapcsolatának
fejlesztéséért.

- Az ön önzetlen figyelme községünk
iránt nemcsak erkölcsiekben, hanem anya-
giakban is konkretizálódott - mondta Sidó
Albert igazgató-tanár a laudációjában. -
Tûzoltógépjármû, modern elektronika, több
száz könyvkötet, tánccsoportjaink és láto-
gatóink évi odautazásának költségei, anyagi
támogatás az óvodáknak, egyházaknak,
közhasznú célra motorkerékpár - csak
néhány fontosabbakról. Szerény anyagi
lehetõségeink a viszonzásban csak a
figyelmesség határáig terjedhettek. Hisszük

és érezzük, hogy jóindulatú, segítõkész, igaz
embereket ismerhettünk meg Tapolca város
önkormányzatának képviseletében, akik
átérzik és látják szerény szegénységünket,
akik azt kívánják, hogy egyenlõ partnereik
legyünk. Mindennek a személyes képviselõ-
je Ács János úr, kedves képviseletével, sok-
sok névtelen barátjával és munkatársaival. 

A tapolcai küldöttség most sem ment üres
kézzel Zabolára. Anyagi támogatást 550.000
Ft-ot vitt a polgármesteri keretbõl és a
képviselõ-testület döntése alapján. Ebbõl a
Szörcsei Református Egyházközség, a
Csángó Múzeum, a Székelytamásfalvai Re-
formátus Egyházközség, a Gyöngyharmat
Táncegyüttes, a szörcsei, a székelypetõfalvi,
a székelytamásfalvai, a pávai óvoda, vala-
mint a zabolai Polgármesteri Hivatal és a
zabolai Magyar Tannyelvû Iskola részesült. 

Vilikó Béla, székelytamásfalvai lakos a II.
világháborúban Tapolcán töltötte katonai
szolgálatát. Ács János polgármestertõl
ennek emlékére Emléklapot vehetett át.    

NHE

Hisszük és érezzük, hogy jóindulatú, segítõkész, igazi embereket ismerhettünk meg

A két település polgármestere - Ádám Attila és Ács János - a támogatott
intézmények vezetõinek, valamint Vilikó Bélának a társaságában 

Fotó: Parapatics



Augusztus 20-án a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar hangjaira ébredt a város.
Délelõtt a Hõsök terérõl - az ünnepélyes
zászlófelvonást követõen - az ünneplõk a
Szent Korona másolatát a római kato-
likus templomba kísérték, ahol Csere
Sándor kanonok celebrált szentmisét,
István király egyház- és államalapító
érdemeit hangsúlyozva. 

A szentmisét követõen a Templomdom-
bon álló István-szobor adott méltó hátteret
az új kenyér megáldásának és szentelé-
sének.

- Az Úr felé fordulunk, amikor Szent
Istvánt ünnepeljük, és a föld felé, amikor a
kenyeret - mondta áldásában Csere Sándor.
- A két dolog szorosan összetartozik. Régen
több emberi, fizikai munkára volt szükség
ahhoz, hogy a mindennapi kenyér az asztal-
ra kerüljön, de a jól végzett munka meghoz-
ta a gyümölcsét, és a dolgozó ember örömét
lelte benne. Majd köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik nélkül nem kerülhet a
mai ember asztalára az új kenyér, és meg-
szentelte a nemzeti színû szalaggal átkötött,
életnek is nevezett kenyeret.

Szabó Emõke református lelkész a kéz
dicséretérõl mondott példázatot. Egy gyer-
mek azt a feladatot kapta tanítójától, hogy
rajzoljon valamit, amiért köszönetet sze-
retne mondani. Õ Isten kezét rajzolta le, azt
a kezet, amely hordoz mindannyiunkat.
Áldásában a lelkészasszony a sokat
szenvedett, szétszórt magyarság jövõjéért is
imádkozott. Ezután a polgármester meg-
szegte a megáldott és megszentelt kenyeret. 

Az ünnepi mûsor az esti órákban a
víziszínpadon folytatódott volna, de az
idõjárás közbeszólt, így a Városi Mûve-
lõdési Központ színháztermében mondta el
Ács János polgármester az ünnepi beszédét.

Tisztelt Ünneplõk! Kedves Vendégeink!
Kedves Tapolcai Polgárok!

Ma, augusztus 20-án magyarok milliói,
szerte a világban gondolnak szent áhítattal
arra a Szent Istvánra, aki államot alapított a
Kárpát-medencében. Aki felvéve és fel-
vétetve a kereszténységet sikeresen megál-
lította a pogányok rohamait ezen a földön.

Országot, államot, hazát, nemzetet szer-
vezett az örökkévalóságnak. Nemzeti fenn-
maradásunk elengedhetetlen feltétele, hogy
visszapillantva felismerjük azt a csodálatos
nemzetfenntartó erõt, amely Szent István
királyunk öröksége. 

Tudatosítani kell nemcsak magunkban,
de nemzetközi szinten is, hogy azon kevés
nemzetek közé tartozunk a világban, amely
megszakítás nélkül, több mint ezer éves
múltra tekinthet vissza. De nem az
évszámok mesterséges határvonalai döntik
el nemzetünk életképességét, történelmi
nagyságát, hanem az a páratlan feltámadási
képesség, amelyrõl határozottan állíthatjuk,
hogy Szent István öröksége. 

Ez a távolba tekintõ király országát olyan
kultúrörökséggel indította el az európai
történelem veszélyekkel teli országútján,
amely képessé tette arra, hogy a leigázás,
beolvasztás veszélyével sikeresen dacoljon.
Szent István a hitében is stratégiai uralkodó
volt. Nem egyszerûen rendszeretõ, hanem
rendszerváltó is. Uralkodása elõtt ért véget

a kalandozások kora. A letelepedett ma-
gyarság és az akkori Európa is a megál-
lapodottságot kívánta. 

Egyet biztosan tudott és ennek értelmé-
ben cselekedett: az új viszonyokat megte-
remteni azokkal nem lehet, akik a korábbi
állapotok elkötelezettjei, hívei, szószólói,
védelmezõi, ügynökei voltak. Tõlük kellett
megszabadulni, tõlük kellett megszabadí-
tani a népet. Mert a népet lecserélni nem
lehet.

Szent István, az "alázatos keresztény"
tehát radikális politikus volt. Õ áldozatok
árán számolta fel a közéletben a jövõt, a
nemzetegységet veszélyeztetõ elemeket. 

Csodával határos döntés volt, hogy
Szilveszter pápától kért koronát. Ezzel
nemzetének egy emberöltõ alatt új kultúrát
és új világnézetet hagyott örökségül. Szent
István tudatában volt annak, hogy Európa
testében egy idegen nép nem maradhat
fenn. 

Királyunknak korát meghaladó böl-
csessége nem csupán földi eredetû. Õ felis-
merte, hogy háborút nyerni anélkül, hogy
megnyernénk a békét, csak ideiglenes
gyõzelem. Fiához, Imre herceghez intézett
intelmeibõl kicseng, hogy utódját erre a
békét megteremtõ szemléletre készítette fel. 

Másoktól elrabolt kincsekbõl egy nemzet
nem építhet maradandót, hanem a maga
belsõ építõ, alkotó erejébõl lesz nemzet a
népbõl. Egy nemzet idõtállót csak akkor tud
alkotni, és a sorscsapásokból csak úgy tud
fennmaradni, ha a saját erejére támaszko-
dik. Ahhoz, hogy egy nomád népet ember-
öltõ alatt Szent István egy új világszemlé-
letre tudta átvezetni, ahhoz nem volt elég
egy ember ereje, ahhoz Isteni segítség is
kellett.

Nem hiába ajánlotta országát az aggódó
király a Szûzanya védelmébe. Ekkor lett
hazánk Regnum Marianum, azaz Mária
országa. A felajánlás nekünk, magyaroknak
olyan kincsünk, amilyennel egyetlen más
nép sem rendelkezik. Ebbõl fakad szinte az
egész magyar történelem, ebbõl fakad a
Szent Korona egyedülisége, ez ad ma-
gyarázatot arra, hogy egyetlen magyar ki-
rályt sem fogadott el a nemzet, ha nem a
Szent Koronával avatták királlyá. De ebbõl
fakad az is, amit a külföldiek és az idegen-

lelkûek sohasem értettek, vagy nem akartak
megérteni, hogy Magyarországon akkor is
töretlen és ép a királyság, ha Királya, sõt ha
akár Királysága sincs az országnak, mert a
Szent Korona jelenlétében Isten uralkodik. 

István király nemcsak nemzetben, de
hazában gondolkodott. Õ nemcsak a ma-
gyar népnek, hanem a Kárpát-medence
lakóinak is hazát akart teremteni. Egy olyan
emberi közösséget akart megvalósítani -
ezen Isten által kirajzolt határon belül -
melynek minden lakója otthon érzi magát. 

Tisztelt Ünneplõk!

Szent Istvánt ma divat félremagyarázni, a
legnagyobb ferdítés az állammal kapcso-
latos. Szent István mindenekelõtt államot
alkotott, magyar államot. Megkoronázása
után több évtizedes, szívós munkával dunai
hatalommá, a korabeli Európa megkerül-
hetetlen államává szervezte hazáját. Ma jó
volna hinni, hogy az, amit létrehozott, - a

keresztény európai állam - bizalmat, bizton-
ságot, becsületet, erkölcsöt és állandóságot
jelent. Arra való, hogy polgárai a közjóból
megkülönböztetés nélkül, hasonló eséllyel
részesüljenek. Ezért nem jó, ha egy nem-
zetet leigáznak. Az igánál csak egy rosz-
szabb, ha az ország, a nép, a nemzet fejet
hajt a leigázó elõtt, megbékél, együtt-
mûködik, kiegyezik és együtt ünnepel vele.

Baj, ha a nemzetnek nincsenek hõsei, s
mártírjait arccal lefelé földeli el. A jogállam
nem más, mint hasonló szokású, nyelvû és
hagyományú emberek védett közössége.
Azt is jelenti, hogy a hasonló emberek
szeretik és becsülik egymást. 

Minden emberi jó viszony alapja a
méltányosság. Az, amit Szent István meg-
alkotott, méltányosságot is jelent minden
állampolgár számára. Ettõl fosztották meg
nemzetünket történelmünk során annyiszor.
Ki gyakoroljon méltányosságot? A vesztes
fél talán, vagy az, aki nyert, s a gyõzelem
utáni vágyában megtanulta kimondani
Szent István nevét, aki tanulni látszik
elviselni a Szent Jobbot és a Szent Koronát?
Ne osszanak igazságot, ne duzzadjanak a
gõgtõl, s elméjüket, szakértelmûket - amire
annyira büszkék -, használják úgy, hogy
szolgálják a magyar állam és nemzet ügyét. 

Figyeljenek Szent István intelmére:

semmi sem emel fel, csakis az alázat,
semmi sem taszít le, csak a gõg és a gyûlöl-
ség. 

Kedves Barátaim!

A mai nap az új kenyér ünnepe is. Ekkor
fejezték be az aratást, és sütöttek kenyeret
az új búzából.

A kenyér Istennek egyik legdrágább földi
adománya, szentelt eledele. A búza maga is
az élet, a gazdagság jelképe. Jézus Önma-
gát is kenyérnek mondja. "Én vagyok az élet
kenyere."

A kenyér nagy dolog! Az idõsebb
nemzedéket még úgy tanították, hogy aki
kezébe veszi a kenyeret, az az imádkozást
el nem mulaszthatja. 

Legyenek áldottak azok, akik imádkozni
tanítanak, becsüljük meg és szeressük a
kenyeret.

Az igényeket annyira felfokozta a földrõl
a világûrbe érkezõ ember, hogy alig talált
helyet gondolataiban a földi és mennyei
kenyérnek. Meg kell becsülnünk újra a
földet. Isten kegyelmi ajándékát lássuk a
kenyérben, amit a mi szép magyar nyelvünk
- életnek - nevez. Nem lehet nagyobb áldás
ránk, mint a mindennapi kenyér áldása. 

Kedves Tapolcaiak!

Az õsz folyamán újra választ a nemzet. A
helyi képviselõket, polgármestereket kell
megtisztelni bizalmukkal. Eltelt négy esz-
tendõ. A képviselõ-testület és magam
nevében szeretném megköszönni a város
polgárainak bizalmát, segítségét, kritikáját.
Bocsánatot kérek, ha valakit megsértettem,
megbántottam az elmúlt években.

Az Önök segítségével - úgy érzem -
újabb sikeres négy évet hagyhatunk közös
munkánkkal magunk mögött. Azért dolgoz-
tunk, hogy a város lakói, az idelátogató
vendégek még jobban érezhessék magukat.
Az eredményeknek talán látható jelei is
vannak. Természetesen mindenki elképze-
lését, vágyát nem sikerült teljesíteni, ezért
megértést és elnézést kérek. 

Barátaim! Kedves Tapolcai Polgárok!

Köszönöm az Önök õszinte együtt-
mûködését, építõ kritikáját. Igazán jólesett
a segítség, amelyet munkám során a város
lakóitól, a civil szervezetektõl, a történelmi
egyházaktól, a gazdasági élet szereplõitõl,
intézményektõl, munkatársaimtól, mûvé-
szeti-, kulturális csoportoktól kaptam. 

Köszönöm, hogy polgármesteri esküm-
höz híven szolgálhattam és végezhettem
munkámat. Tettem ezt büszkén Tapolca
városa iránti alázattal és szeretettel. Kedves
Barátaim, mindent köszönök.

Isten óvjon minden Tapolcait.
Isten éltesse Tapolcát. 

Az ünnepi beszédet követõen a Tapolcai
Musical Stúdió az István, a király címû
rockopera bemutatásával tette teljessé a
megemlékezést. 

A tûzijátékra váróknak sem kellett
csalódniuk. A rossz idõjárás miatt
megkésve, de teljes pompájában ragyogott
fel az égi látvány a Malomtó partján.

N. Horváth Erzsébet

Nem lehet nagyobb áldás ránk, mint a mindennapi kenyér áldása
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KRÓNIKA

István király örök érvényû üzenete a Tapolcai Musical Stúdió elõadásában

Fotó: N. Horváth



Tisztelt Választópolgárok! 
Kedves Tapolcaiak!

A FIDESZ - KDNP, Polgári Összefogás
2006. jelöltjei: - polgármester:  Ács János,
képviselõk: 1. vk. Horváthné Németh Edit;
2. vk. Závori László; 3. vk. Horváthné
Szalay Gyöngyi; 4. vk. Császár László; 5.
vk. Bognár Ferenc; 6. vk. Marton József; 7.
vk. Koppányi Ferenc; 8. vk. Sólyom Károly;
9. vk. Kapy Izabella; 10. vk. Bakos György
- ezúton is köszönik a részükre nagy szám-
ban eljuttatott ajánló szelvényeket.

A Polgári Összefogás képviselõi már
eddig is tanúságot tettek tenni akarásukról,
tevékenységüket az elmúlt idõszak város-
fejlesztõ munkája bizonyítja. 

Együtt Önökkel, Önökért, a városért
kívánunk dolgozni 2006-2010. évek között
is. Közös munkánkkal továbbra is arra
törekszünk, hogy az elõzõ önkormányzati
ciklusokban látható fejlõdés a jövõben még
lendületesebben folytatódhasson.

Bizalmukat elõre is köszönjük!
A Polgári Összefogás az 1998-2006.

közötti idõszakhoz hasonlóan ismét csak
annyit ígér, amely megvalósítható,
véghezvihetõ:
- a Dr. Deák Jenõ Városi Kórház -
Rendelõintézet fejlesztésének, a mûködés
minõségi javításának, a járó- és fekvõbeteg
ellátás központosításának - a kórház
területén - elõsegítése, a Gyógybarlang
szolgáltatásainak jobb kihasználása; 

- az oktatási és kulturális intézményhálózat
felújítása, korszerûsítése;
- a városon átmenõ teherforgalom kizárása
érdekében az északi tehermentesítõ út
megépítésének elõsegítése;
- közlekedési feltételek további javítása,
utak, járdák, parkolók aszfaltozása, burko-
lása a meglévõ zöldfelületek megtartásával,
újak kialakításával;
- a városi piac korszerûsítése, vásár-
csarnokká fejlesztése;
- a csapadék- és szennyvízcsatorna hálózat
további kiépítése;
- környezetünk védelmében a szelektív hul-
ladékgyûjtés kiterjesztése;
- az önkormányzati tulajdonba kerülõ hon-
védségi ingatlan együttes hasznosítása helyi

vállalkozók és befektetõk bevonásával
(munkahelyteremtés, szabadidõ-, sport-,
lakóövezet kialakítása);
- a szociálisan rászorultak támogatása, új
családsegítõ lehetõségek keresése, az
idõsek részére házi jelzõrendszeres segít-
ségnyújtó szolgálat kiépítése;
- az amatõr mûvészeti csoportok, civil- és
sportszervezetek mûködésének segítése;
-  továbbra is kiemelten fontos településünk
rendezettsége, tisztasága, zöldfelületeink
karbantartása, turisztikai fogadóképessé-
günk feltételeinek állandó ellenõrzése,
javítása.

Tettekkel a szavak helyett!
FIDESZ - KDNP

Polgári Összefogás 2006.

Tisztelt Választópolgárok!

Változást és fõleg munkahelyeket
akarunk Tapolcán az elkövetkezendõ 4
évben!

Úgy látjuk, munkahely megtartás-terem-
tés vonatkozásában Tapolcán nagy sikerrõl
nem lehet beszélni. 

Tapolca a hozzá hasonló méretû,
adottságú városokhoz képest lemaradt.

Tapolcán a nagy politika egymás iránti
gyûlölködését el kell felejteni, itt nem
szabad a jó ötletekre (ha azt a másik párt

mondta) zsigerbõl nemet mondani, itt el
kell felejteni a gyûlölködést itt a „szekeret”
egy irányba kell húzni, pártállástól
függetlenül. 

A Magyar Demokrata Fórum, a Magyar
Vidék és Polgári Párt közös jelöltjei nem
pártcsatákat akarnak vívni, hanem Tapol-
cáért dolgozni. 

Veszprém megye sikervárosa, Balaton-
füred FIDESZ, MDF, MSZP vezetéssel
mûködik és példamutatóan gyarapodik. 

Jelöltjeink az élet sokrétû területén nagy
tapasztalattal, emberi empátiával és fõleg

világos, megvalósíható elképzelésekkel
rendelkeznek, melyeket itt részletesen hely-
hiány miatt kifejteni nem áll módunkban,
annyit azonban most is mondunk: ipari park
kell, ipar kell. Lobbizni kell az uniós
pályázatokban, az üzemek letelepedését
kedvezmények adásával kell elõsegíteni. 

Tapolca logisztikai központi szerepét kell
erõsíteni, közút, vasút vonatkozásában. 

Polgármester-jelöltünk: Bozsoki Lajos
1. vk. Fekete Mátyás tech. 
2. vk. Jakó Antal mûtõs s. 
3. vk. Dér Zsóka szoc.-pedagógus

4. vk. Bozsoki Lajos mérnök
5. vk. Kulcsár János üzemmérnök
6. vk. Pálffy Endre mérnök
7. vk. Windhofferné Szijj Klára kultúr-

szervezõ
8. vk. dr. Oláhné Szabó Mária tanár
9. vk. Király Károly vállalkozó
10. vk. Domján Tamás vállalkozó

Bizalmát tisztelettel köszönjük!
Legyen már egy jobb Tapolca!

MDF-Magyar Vidék és Polgári Párt

Választás 2006 - SZDSZ Tapolca

Az SZDSZ helyi szervezete is indul az
október 1-jei önkormányzati választá-
sokon. Már július végén megszületett a
döntés a jelöltekrõl és a kompenzációs
listáról. Augusztus elejétõl az interneten
olvasható a szervezet honlapja is. 

Szervezetünk döntése alapján támo-
gatjuk dr. Csonka Lászlót, az MSZP pol-
gármester-jelöltjét az idei választásokon. 

Képviselõjelöltjeink:
1. sz. vk: Ruff István; 2. sz. vk: Barta

Péter; 3. sz. vk: Bogdán Tamás; 4. sz. vk:
Kovács Béla; 5. sz. vk: Rausch Péter; 6. sz.
vk: Kovács Béláné Zsuzsa; 7. sz. vk:

Bachstetter Ildikó; 8. sz. vk: Kárpáti Imre;
9. sz. vk: Burda Tibor; 10. sz. vk: Bogdán
Dániel

A szervezetünk fõbb céljai:
- maradjon meg Tapolcán a kórház
- kiemelten legyenek támogatva a

lakótelepek
- nyíljon meg a város a fiatalok elõtt 
- több munkahely legyen Tapolcán
- politikailag váljon kiegyensúlyozottá a

közpénzbõl mûködõ helyi média
Szeretnénk továbbá, ha a különbözõ

városrészek egyenlõ bánásmódban
részesülnének. Ennek keretében például, a
város keleti határában (a fûtõmû mellett)
mûködõ építõipari depót át akarjuk

helyeztetni, mert az ott élõket zavarja a
kora reggeltõl közlekedõ, többtonnás
teherautók által okozott zaj- és porszeny-
nyezés. 

Terveink szerint végre igazi hangsúlyt
kapna a lakótelepeknek és környéküknek
felújítása, játszótereinek és köztereinek
kiemeltebb karbantartása. Meggyõzõdé-
sünk, hogy a folyamatos karbantartás ol-
csóbb és hatékonyabb, mint a kampány-
szerû nagyfelújítás.

Meg szeretnénk mutatni azt is, hogy a
liberalizmus nem szitokszó, hanem egy
vállalható alternatíva. A mi általunk hirde-
tett szabadság nem egyenlõ a szabadosság-
gal, hogy a progresszió és a haladás nem áll

ellentétben a hagyományok ápolásával, de
mégis több újjal és kihívással kecsegtet,
mint a maradiság. 

Fontos a múltunk ismerete, de szerin-
tünk nem az a feladatunk, hogy a történel-
mi balsorsunkon keseregjünk! Sokkal
lényegesebb, hogy cselekedjünk a váro-
sunk és az ország polgárainak
felemelkedéséért!

A kampányunk sem fog másról szólni:
gondokról, problémákról és a liberális élet-
felfogásról. Azt akarjuk, hogy a kampány-
nak pozitív üzenete legyen minden tapolcai
számára. Lehessen érezni: végre megmoz-
dult valami új Tapolcán.

SZDSZ Tapolcai Szervezete
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2006

Programok és képviselõjelöltek

A választások margójára

Az önkormányzati választások két okból is
nagy jelentõséggel bírnak a szavazók
számára. Egyrészt a városban élõknek ekkor
alkalmuk nyílik arra, hogy megítéljék a
mögöttük álló négy év eredményességét.
Másrészt pedig több alternatíva közül
választanak a jövõre vonatkozóan. Eldöntik,
hogy a pártok és képviselõjelöltjeinek pro-
gramjai, tervei közül melyek a legszim-
patikusabbak. Az önkormányzati választá-
sokon kinyilvánított akaratukkal a város és
az itt élõk jövõjét határozzák meg. 

Olyan vezetõkre van szüksége váro-
sunknak, akik nem saját álmaik titkolt
rengetegében bolyonganak, hanem érzékelik

az elõttünk álló feladatokat és gondokat, s
minderre világos, programokban megfogal-
mazott válaszokat adnak. A turisták szemé-
vel nézve Tapolca gyönyörû, de itt lakóként
meg kell látnunk azokat a problémákat, amik
feszítik a várost. S ezekre a problémákra
felelõs politikusként válaszokat kell tudni
adnunk. 

Az MSZP helyi közösségének dr. Csonka
László személyében megvan az erre alkal-
mas, felelõsen gondolkodó, felkészült pol-
gármester jelöltje. Mögötte pedig olyan
képviselõjelöltekbõl álló csapat sorakozik
fel, akik közül többen is bizonyították már
önkormányzati képviselõként a város iránti
elkötelezettségüket, szakmai hozzáértésüket. 

A helyi politika felelõssége, hogy világos

fejlesztési irányokat és építkezési célokat
tûzzön ki a város elé. A bennünk rejlõ
lehetõségeket csakis akkor tudjuk sikeresen
kihasználni, ha az egész város, a vállalkozá-
sok és az egyes polgárok közül is minél
többen részt vesznek a konkrét tervek kidol-
gozásában, majd azok megvalósításában. 

A sikeres, új Tapolca megépítésének ter-
vét együttmûködésben kell megalkotnunk. 

Döntenünk kell arról, hogyan kívánjuk
hasznosítani a városnak átadott honvédségi
területeket, hogy elõnyt és jövõt tudjunk
kovácsolni ebbõl a jelenleg számunkra ked-
vezõtlen helyzetbõl.

Megoldást kell találnunk a Városi Kórház
és Rendelõintézet továbbélésének kérdésére,
szem elõtt tartva azt, hogy a város és

környéke lakóinak színvonalas egészségügyi
ellátása ne csorbuljon.

Reagálnunk kell a foglalkoztatás
helyzetében megjelent kedvezõtlen hatá-
sokra, tennünk azért, hogy a helyben
foglalkoztatás minél nagyobb arányú
legyen. 

Törekednünk kell a város aktív szerepvál-
lalása mellett a kistérségi összefogásban
rejlõ lehetõségek közös érdekeket rejtõ jobb
kihasználására.

A fenti gondolatok tükrében kívánjuk
helyben kampányunkat lefolytatni. Kérjük,
szavazatikkal segítsenek abban, hogy
elképzeléseink, terveink megvalósulhas-
sanak - a sikeres Tapolcáért.

MSZP Tapolca és Környéke Szervezete

Városért Egyesület 2006

Az egyesület alapszabályában is rögzített
célja, hogy tagjain és szimpatizánsain
keresztül részt vállaljon  Tapolca város tár-
sadalmi életébõl.

Az egyesület támogatja a városvezetés
pozitív döntéseit, népszerûsíti azokat, de fel-
veti az esetleges  hibákat, vagy különbözõ
fórumokon hangot ad a lakosság más irányú
elképzeléseinek is.

Képviseletünk és befolyásunk erõsítésére
szeretnénk képviselõt juttatni a város önkor-
mányzatába és annak  bizottságaiba. Szeret-
nénk, ha a lakossági vélemények minél több
csatornán keresztül jutnának el az  önkor-

mányzat elé és ne csak pártszínekben, hanem
civil véleményekben is kapnának hangot.

Az alábbi felvetéseket kezdeményezzük
illetve támogatjuk:

- Munkahelyteremtõ beruházásokat Ta-
polcára. Az utóbbi idõben inkább megszûn-
tek mint teremtõdtek  munkahelyek

- Arányos városfejlesztést. Nagyobb
figyelmet kell fordítani a perifériákra is

- Kreatív és aktív képviselõ testületet. A
képviselõ a szó valódi értelmét visszaigazoló
közképviselõ  legyen, ne pártszavazó gép.

- Mértéktartó és arányos közteherviselés.
Takarékos gazdálkodást, nem kell csúcsra
járatni a helyi  adókat. '

- Sétálóutcát a centrumba. A környezõ

városok: Keszthely, Pápa, Veszprém pozitív
példái megmutatják,  hogy különleges,
kellemes környezetet, hangulatot, pezsgõ
életet nyújt a város ezen területe.

- Nagyobb teret engedni a lakossági
észrevételeknek, javaslatoknak. A város
nagy részét érintõ, életét befolyásoló dön-
tések elõtt ki kell kérni a civil szervezetek, a
polgárok véleményét

- Kevesebb, de szükséges és meg-
valósítható ígéreteket.

Miért kérjük, hogy szavazzon a Városért
Egyesületre?

Tapasztaltuk, hogy az emberek zöme
megelégelte a különbözõ pártok rend-
szerváltás óta elhangzott és nem  teljesített

olykor túlzó ígéreteit, illetve az átgondolat-
lan megszorításokat. 

Szükségesnek látjuk, hogy az  önkonr-
mányzatba minél több civil jusson be, így
egyik oldal se kerüljön abszolút többségbe.
A testület kénytelen  lesz a bármely oldalról
érkezõ észszerû javaslatokat figyelembe
venni és kompromisszumokat kötni.

Jelöltjeink: 1. vk. Bajcsyné Csala Mag-
dolna; 2. vk. Gyevnár Kálmán; 3. vk.
Koronczi Sándorné; 4. vk. Szigetváriné Dóra
Klára;  5. vk. Boczkó Gyula; 6. vk. Talabér
Károly; 7. vk. Sörös László; 8. vk. Peszleg
Sándor; 10. vk. Mészáros Zoltán

Városért Egyesület



Szeptember a tanévkezdés hónapja. A
tapolcai közép-, illetve általános iskolák
vezetõit arra kértük, hogy a 2006/2007-es
tanév indításának feltételeirõl tájékoz-
tassák az újság olvasóit. 
- Úgy személyi állomány, mint infrastruktúra
tekintetében készen állunk a tanév indítására -
válaszolja kérdésünkre Varga Tiborné, a
Batsányi Gimnázium igazgatója. - Tanulói lét-
számunk a gimnáziumi ágon az eddigi irány-
nak megfelelõen alakul. Most is tudtuk hozni a
négy 9. osztály esetében a kötelezõen elõír-
takat, átlagosan 29-30 fõs osztályokkal
mûködünk. Két angol tagozatos, egy német
tagozatos és egy általános tantervû osztályt
indítunk. Sajnos, a szakképzõ évfolyamok
vonatkozásában nálunk is érzékelhetõ az a
probléma, ami nem tapolcai, hanem országos
jelenség. Az elsõ szakképesítés ingyenessége a
szakképzés iránti érdeklõdést csökkenti, mivel
a második esetében már tandíjköteles a tanuló.
A nyári karbantartási munkálatok keretében -
forrás hiányában - csak a tantermek, a
folyosók és a vizesblokkok egészségügyi
meszelésére került sor. 
- A 2006-2007-es tanévet rendhagyóan kell
kezdeni, hiszen július 24-én módosította a kor-
mány a közoktatási törvényt. Az intézmény-
vezetõi értekezlet, valamint az igazgatói
munkaközösség fõ témája az egységes

értelmezés elõkészítése volt. A személyi
feltételekben a plusz 2 óra kötelezõ még ebben
az évben nem jelent változást - mondja Lájer-
né Tóth Éva, a Széchenyi István Szakképzõ
Iskola igazgatója. - Iskolánkban megvan a
szakos ellátottság, a beiskolázásaink úgy a
szakképzõ iskolában, mint a szakmunkás-
képzõben jól teljesültek. A fenntartó ebben az
évben 1 osztállyal való visszafejlesztést irány-
zott elõ. A tanulói létszámunk 621, és 21 osz-
tályt indítunk, levelezõ oktatásunk nem lesz. A
tárgyi feltételek biztosítottak. Az önkor-
mányzattól kapott 500.000 Ft-ot kerítésépí-
tésre fordítjuk. A tankonyha és a tanétterem
már ebben az évben mûködni fog. 
- A szakos ellátottságunk jó, a tavaly
foglalkoztatottakból senkit nem kellett ebben
az évben elküldeni, de 2007-tõl biztos, hogy
néhány pedagógustól meg kell válnunk -
válaszolja Bognár Ferenc, a Szász Márton
ÁMK igazgatója. - Valamelyest csökkent a
tanulói létszámunk, ennek több oka is van. Az
egyik, hogy a fogyatékos tanulók erõteljes
integrálása folyik országszerte a normál
általános iskolákba. Ennek ellenére minden
osztályt tudtunk indítani, a szakképzés
területén is. 

Németh Imréné, a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Iskola igazgatója is a tanulói
létszám kismértékû csökkenésérõl tájékozta-

tott bennünket. - Volt, aki betöltötte a 16.
életévet, míg más elköltözött, vagy más iskolá-
ba iratkozott - mondta. - A személyi feltételek
biztosítottak, maradt a tavalyi gárda. A nyári
karbantartás során a konyha tetõcseréje és a
festések valósultak meg. 
- A hagyományoknak megfelelõen szeptember
3-án, azaz vasárnap tartjuk a tanévnyitónkat -
tájékoztat Keszler József, a Bárdos Lajos
Általános Iskola igazgatója. - 460 tanulóval,
36 pedagógussal és a már kialakult technikai
személyzettel kezdjük a tanévet. Teljes a sza-
kos ellátottság. Az iskolánk kívül-belül
megújult. 
- A felújításra 1 1/2 millió forintot kaptunk az
önkormányzattól - mondja Virág Károly, a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója. 
- Ebbõl a tantermek teljes villany rekonstruk-
ciója, a II. számítástechnika terem elektromos
felújítása és a folyosókon lévõ villanyóra-
szekrények cseréje történt meg. Saját erõbõl
megoldottuk 5 tanterem festését és pályázati
pénzbõl 3 tanteremben cseréltünk ki padlóza-

tot. A szakos ellátottságunk teljes, de egy
sajnálatos baleset miatt egyelõre óraadót is kell
alkalmaznunk. A tanulói létszámunk 650 fõ. 

- A Batsányi János Általános Iskolában a
szakos ellátottság 100%-os - tudtuk meg Vido-
sa Lászlóné igazgatótól. - 370 tanulóval kezd-
tük a tanévet, két elsõ osztály indul. Az egyik-
ben emelt szintû testnevelés, a másikban pedig
két tanítási nyelvû oktatás folyik majd. A fel-
újítások során elkészült az iskola nyugati hom-
lokzata, illetve a tornaterem déli homlokzata
és a téglaburkolat kijavítása. Saját erõbõl a
tisztasági meszeléseket végeztük el. Az iskola
alapítványa és a Szülõi Munkaközösség támo-
gatásával játszóudvart alakítottak ki. 
- 400-420 növendék iratkozott be hozzánk
ebben a tanévben - válaszolja Péni Béla, a
Járdányi Pál Zeneiskola igazgatója. A
tanáraink ugyanazok, mint tavaly voltak, csak
a fúvós tanszak élére kell új vezetõt kinevezni.
A karbantartásra kapott 200.000 Ft-ból az
egészségügyi meszelésen kívül az emeleti
ajtókat és a fõbejárati ajtót festettük le.   NHE

A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt
tapolcai plébániatemplomban augusztus
15-én, a templombúcsú estéjén a Tapolcai
Ünnepi Napok nyitó hangversenyére
került sor a Boldog Özséb Alapítvány ren-
dezésében. 

Öröm látni, hogy az érdeklõdõ közönség
teljesen megtöltötte a templomot. A Magyar
Állami Operaház mûvészei tisztelték meg
fellépésükkel a tapolcaiak eme nagy
ünnepét. 

Az új orgona 5. évfordulóján kivételes
zengéssel töltötte meg a jó akusztikájú

templomot. Szennai Kálmán orgonamûvész
játékában a gazdag akkordok együttzengése
és harmóniája, virtuóz futamai gyönyör-
ködtettek. 

Mûsoron J. S. Bach, Händel, Verdi,
Rossini mûvei hangzottak el. Felber
Gabriella és Busa Tamás kimûvelt
hangjában erõ és szárnyalás, finomság és
tisztaság, a hely és alkalom szelleméhez
méltó áhítat érvényesült. 

Hatásos befejezésként Erkel Bánk bán
címû operájából a Hazám, hazám… ária
hangzott el.  G. Dr. Takáts Gizella

Aki nemcsak hirdeti, hanem gyakorolja is a szeretetet
Köszönet annak az embernek, aki nem-
csak hirdeti, hanem gyakorolja is a
szeretetet. 

Horváthné Somogyi Ildikó tudja, a sérült
gyermeknek is joga van az élethez, bármi-
lyen legyen is az. Joga van a boldogsághoz,
amelyet számára meg kell találni. Õk nem-
csak az életre éhesek, hanem arra is, hogy
emberként tartsuk õket számon. Fontos,
hogy érezzék emberi méltóságukat, s
szeretettel bánjunk velük. 

Az ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú
Egyesület élén mûködõ Ildikó megtalálja az
utat ezekhez a gyermekekhez. Többek
között azzal, hogy 8 éve minden nyáron
lehetõséget biztosít számukra, hogy hozzá-
tartozóikkal együtt üdülhessenek. A
jótékonysági rendezvények bevételével
biztosítja az anyagi feltételeket a gyer-

mekek ingyenes ellátásához. 
Csodálatos 8 napot töltöttek Lentiben,

ahol változatos programok tették feled-
hetetlenné a nyaralást. Egy minden igényt
kielégítõ panzió biztosította a feltételeket
ahhoz, hogy Ferencsikné Nagy Emília pe-
dagógus szervezésében játszóház, gyöngy-
fûzés, sókerámiázás, szellemi vetélkedõk,
társasjátékok, kisvasúti kirándulás tegye
változatossá az itt töltött idõt. 

Az égiek is kegyeikbe fogadták a boldog
társaságot. A fürdõ több medencéjében a
lubickolás, fürdõzés jelentette az igazi
élményt. 

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult
ahhoz, hogy július 14-tõl 8 napon át elfe-
lejthették a hétköznap nyûgeit. 

A szülõk és a gyermekek nevében: 
J. Lné

Segítségért fordulunk Önökhöz! 
Réfi László (20 év) tapolcai lakos

részére csontvelõdonorok jelentkezését
várjuk 18-45 éves korig! 

A vizsgálat vérvételbõl áll, amelyet a

veszprémi Vérellátó Állomáson végeznek
el. (A csontvelõt vérbõl, õssejt tenyésztés-
sel készítik, nincs semmilyen drasztikus
beavatkozás!)  Érd.: 30/650-2042. 

Köszönettel: Réfi László és családja

- Eljárás indul azon személy ellen, aki a
MÁV állomás pénztárában hamis bank-
jeggyel - 1 db 1.000 Ft-os - fizetett. 
- Keszthelyi úti fatelep területére kerítés-
bontás módszerével behatoltak, majd onnan
eltulajdonítottak 12 db öntöttvas radiátort
és 2 db saválló szódásballont. 

RENDÕRSÉGI HÍREK
Házasságot
kötöttek:

6   2006. augusztus Új Tapolcai Újság

CIVILTÉR

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Bóczi Attila és Vörös Andrea gyermekük: Bence
Fári László és Kardos Zsuzsanna gyermekük: Eszter
Moór István és Vecsei Eszter gyermekük: Dóra
Nagy Gábor és Szencz Valéria gyermekük: Bence
Sabján Géza Zsolt és Nagy-Szabó Edina gyermekük: Gergõ
Torbó Tibor Zoltán és Gõcze Adrienn gyermekük: Kristóf Vazul
Varga Zsolt és Karácsony Mónika gyermekük: Petra

Gratulálunk!

Ács Imre István és Végh Helga
Fuchs Tibor és Pál Gyöngyi

Kovács Péter Tamás és Ottó Krisztina Andrea
Szücs László és Radnóti Zsuzsanna

Takács Gábor és Eke Erika
Gratulálunk!

Tanévkezdés elõtti kõrkép

Segíts, ha tudsz!

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:

Ön elégedett a kábeltelevíziós
szolgáltatásokkal?

- Szeretnénk, ha gyorsabb ütemben
építenék ki az optikai hálózatot,
hogy a bõvített csatornahálózat mi-
elõbb elérhetõ legyen számunkra és
mindazok számára, akik ezt igé-
nyelték. Az árfekvés elfogadható, a
minõség jó, de ennyi pénzért a szol-
gáltató cég egy 24 órás ügyeletet
fenntarthatna, mert igény volna rá.

- Nem vagyok gyakori tévénézõ,
ezért az alapcsomag megfelel az
igényeimnek. Alapvetõen meg va-
gyok elégedve a nyújtott szolgál-
tatásokkal, bár az alapcsomagért
fizetendõ összeget a többi terhére
csökkenteném. Inkább a társaság
által beígért internet-szolgáltatásra
volna igényem.

- Nem. Itt, a Dobó-lakótelepen
többek közt én sem vagyok elége-
dett. A kettes csomagot választot-
tam, de sûrûn okoz problémát az
adók beállítása. Több magyar csa-
torna kellene, sok köztük a fölös-
leges, amelyekre nincs igény. Az
árak még elfogadhatóak, azonban a
minõség sok esetben kívánnivalót
hagy maga után.

Horváthné Pem Tímea Csányi Gábor Bujtor Mária

(DI)

Nyitó hangverseny a templomban



Péni Bélát mindenki ismeri Tapolcán. Az
általa megteremtett, nagy sikerû Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekarral már nemcsak
hazai, de számtalan nemzetközi színpadon
is fellépett. Augusztus 1-jétõl új feladatok
is várnak a zenetanárra. A nyugállomány-
ba vonult Kendeh Gusztávot Õ követi a
Járdányi Pál Zeneiskola igazgatói széké-
ben.
- Csodálatos és felemelõ érzés azon a munka-
helyen igazgatónak lenni, ahol kezdtem a
pályámat. 1980-ban diplomáztam, és azóta
ebben az intézményben tanítok. 1988-tól a
fúvós tanszak vezetõjeként is dolgoztam.

- Milyen programot fogalmazott meg az igaz-
gatói pályázatában?
- A Borsányi Gábor és Kendeh Gusztáv által
felépített hagyományokat szeretném tovább-
folytatni, továbbra is minõségi munkát
szeretnénk végezni.
- Ennek a hagyományõrzésnek melyek a
kiemelt pontjai?
- A jól "bejáratott" rendezvényeink közé tar-
tozik a Karácsonyi hangverseny, a Tapolcai
Esték-sorozat, a Zenei Napok, illetve a min-
den nyáron megtartott mesterkurzus, amelyet
Baranyai László Liszt-díjas mûvész vezet.
- Vannak új elképzelések is?

- Az egyik még Borsányi Gábor nevéhez
kötõdik. Ez pedig a városi szimfonikus
zenekar. Most lehetõségét látom annak, hogy
felelevenítsük ezt a hagyományt. Ehhez ter-
mészetesen az is nagymértékben hozzájárul,
hogy a vonós tanszak az utóbbi idõben sokat
fejlõdött.
- Kik lennének a zenekar tagjai?
- Nemcsak a jelenlegi tanárokra és
növendékekre számítok, hanem mindazokra,
akik - bár régen voltak az iskola tanulói -
szívesen beülnének a zenekar soraiba újra.
Így lenne valóban városi a zenekarunk.
- Ugye az Ifjúsági Fúvószenekar is meg-
marad?
- Természetesen. Sõt, igyekszünk a
lehetõséghez mérten - még továbbfejlõdni.
Ehhez azonban szükség lenne egy komoly
próbateremre.
- A zeneiskola udvarában munkások dolgoz-
nak. Milyen felújítás folyik?
- Még Kendeh Gusztáv jelezte az önkor-
mányzatnak, hogy az udvari rész nagyon
elhasználódott. Horváthné Szalay Gyöngyi
alpolgármester és Horváthné Németh Edit
képviselõ a keretébõl felajánlott a fel-
újításhoz. Bár volt néhány hangverseny a
zenélõudvar színpadán az elmúlt 18 évben,
de valójában kicsinek bizonyult a színpad
ahhoz, hogy ne csak kamarahangversenyt
tarthassunk ott.  A mostani átalakítás a szín-
padot alkalmassá teszi arra, hogy - ha az
idõjárás engedi - október 1-jén, a Zene
Világnapján a városi szimfonikus zenekar
ott szólalhasson meg elõször.

N. Horváth ErzsébetÁtalakul a zenélõudvar

"Az ember a szíve mélyén örökké odavaló,
ahol született." Ezt a mondatot Tamási
Áron hagyta ránk. Farkaslakán született
1897-ben, és 1966 óta Farkaslakán nyug-
szik. Tulajdonképpen a legfontosabbat róla
meg is tudtuk ezzel a néhány szóval, a két
dátummal és az egyetlen helységnévvel. 

Ha egész életében csak falujában teszi a
dolgát, küzd a megélhetésért, fát ültet és vág,
fütyörész a malmot hajtó szelíd-szõke Nyikó
vizének partján, akkor is tisztelettel kellene
adóznunk életpéldájáért. Hát még úgy, hogy a
valóságban egy világirodalmi jelentõségû
életmûvet köszönhetünk neki. Mûvelte a
csodát egész pályája során. Faluja a mûveiben
már erõs várunk. Féja Géza emígy beszélt
róla: "szegény székely község, lakossai mosto-
ha földön, hasonló viszonyok közepette és
mindig rendkívüli erõfeszítések árán keresték

szûkös kenyerüket. Mégis különös megszépítõ
áram cikázott a levegõben; amerre csak tekin-
tettem, költõinek tûnt minden: a kis udvar, a
viharok kegyetlen markolásainak nyomait
viselõ házak, az egész falu. De az emberek és
asszonyok is, mihelyst kiléptek mindennapi
gondjaikból, egyszerre tündökölni kezdtek,
úgy beszéltek, akár a mesehõsök. Tamási a
székely nép természetes költészetét, ezt a
csodálatos bimbózást virágoztatta ki, a nép
magatartásából pedig hõsöket teremtet…"
Regényeket, novellákat, színdarabokat és
publicisztikákat írt róluk. Sütõ András szerint
a pisztrángok természete élt benne, mindig az
árral szemben úszott: "Az igazi Tamási nem az
ég, hanem az OTTHON felé vezetõ utat ke-
reste." A forrás ízére azonban csak úgy lehet
ráismerni, ha a tengerszemektõl az óceánig
már nagyobb vizekbõl is kortyolt az ember.
Tamási Áront fiatal korában szintén nyomasz-
totta az elviselhetetlennek tûnõ létezés. Sartre
és Camus fognak kívüle forradalmian szem-
benézni ezzel a világhiányérzettel. Nem
csupán ama kisebbségi létre gondolok, hanem
a teljességre, aminek értelmét fölfogni igen
nehéz, s amit megnyugtató válasz hiányában
nem fedez el még a gyermekkor gazdagsága
sem. A mi végre kérdés sajgását, s az azzal
járó szorongást nem ûzhette el a betlehe-
mezõk pisztolydurrogtatása sem. A har-
móniára vágyó lélek a XXI. században félve
kérdezi, hogy a ciánmérgezett folyók mentén
érti-e valaki a pisztráng-metaforát? A fiatal
Tamási úgy érezte - s ezzel az élménnyel kez-
dõdik munkássága - "elfelejtett immár a re-
ánkügyelõ Isten is!" Ezt a novelláját a házson-
gárdi temetõ egyik padján írta a végzetébe

rohanó székely-Hamlet atyafiáról, Szász
Tamásról. Másutt pedig így kezd a novellába:
"Énlaka felett, a Firtos lova hátán, lehajtott
fejjel elaludt a gondviselés." (Lélekindulás
címû novelláskönyvének iniciáléja ez /Tüzet
vegyenek/. Kormos István versében majd
Korniss Dezsõ pásztorai fognak virrasztani a
megõszült Isten helyett.) Ady Endre próbálta
még a világháború elõtt ébresztgetni az Urat.
Tamási Áron katonaként érettségizik, s a
világégéskor hamarosan már Olaszországban
harcol a fronton. Az elesett fiatal férfiakért, az
õket haza hasztalan váró lányokért szól a bal-
ladás hangú történet Szép Domokos Annáról,
e székely Oféliáról. Tamási ütközetekben is
részt vesz: ott van a Piavénál 1918-ban:
"Amikor otthon reggeli mellé ültek az urak, mi
akkor keltünk át a Piavén. Fegyverem a
vízben maradt, sokan maguk is. Három kézi-
gránáttal érkeztem a Montello lábához, s
délelõtt tíz órakor egy olasz géppuskás-osz-
tagot elfogtam. Már csak egy kézigránátom
volt. De boldog voltam, hogy sikeresen tudtam
tiltakozni a halál ellen; s boldog azért is, hogy
az olasz osztagban végzetes kárt nem tettem,
mivel egy sebesülés történt csupán, az sem
akarattal." Ilyen meseien hangzik mindaz,
ami pedig megtörtént. Még Németh László és
Czine Mihály tanár úr sem képzelték eleinte,
hogy e tündéri realizmusban minden igaz:
"Amit a költészet színének hittem, élet volt,
amit góbéságban agyafúrt túlzásnak:
közbeszéd." /Németh László/ "Még nem
ismertem közelebbrõl a Székelyföld népét,
olykor magam is hinni véltem, hogy Tamási
fantáziája függetlenül röpköd a valóságtól.
Arra járva láttam, mint mások is, annyian,

olyan ott a világ. Úgy csobog ott a beszéd, úgy
vált ott színt a táj, olyan volt a fény és árnyék
cseréje is. Az udvarhelyi fogadóba ismerõsen
ülhettem be, s a Hargitára kígyózó utat is
ismerõsnek találtam. Farkaslakán már olyan
otthonosan kopogtam be Tamási Áron édes-
anyjának és testvéreinek házába, mintha a
magam falujába érkeztem volna. A napi gon-
dok bizonyára mások voltak már, mint
amikrõl a Tamási-mûvek beszélnek, de a lélek
még ugyanaz. A testvérek, Ágnes, Gáspár,
Anna és Erzsi a novellahõsökhöz hasonlóan
forgatták a szót. Úgy fénylett a homlokuk is."
/Czine Mihály/ 

Ahogy egykor Zágon fele Mikesnek, úgy
Farkaslaka felé is mindig csillag fogja mutat-
ni az utat a szerencsét próbáló népmesei fiú-
nak, Tamási Áronnak. Még az új világban is:
"Az Amerikai Egyesült Államokban töltött
közel három esztendõ - mennyire jellemzõ az õ
elkötelezettségére - nem a nagyvilág felé
vonja érdeklõdését, hanem még inkább
odakötözi a szülõföldjéhez." Olvasom Izsák
József monográfiájában. Tamási Áron 1926
nyarán jött vissza Amerikából, mégpedig az
Aquitania hozta át az óceánon, amely hajón a
legféltettebb kincse egy Underwood típusú
írógép volt, amit a tengerentúl az író a magyar
magánhangzók fémbetûivel is fölszerelt. A
gyöngybetûket kopogó masinát 1944-ig
használta. Elsõ könyvének a novelláin már
New Yorkban dolgozott. Áprily Lajos írt róla
meleghangú dicséretet. A hazaindulásáról
emígy vallott: "Úgy megyek haza, mint a
szántóvetõ a földre egy sereg búzával…"

(folyt. köv.)  
Németh István Péter

Pannoni portrévázlat Tamási Áronról (I. rész)

Az elõdök nyomdokain haladva

Július 31-én egy lelkes szervezõ: Santora
Beni, Svájcban élõ, magyarul tudó zenész
"hozott magával” a világból - zenét magas
szinten mûvelõ - társakat Tapolcára.

A Járdányi Pál Zeneiskola koncertter-
mében hallhattunk hegedûjátékot Salzburg-

ból érkezett mûvésztõl, Ausztriából 2 brácsás
hölgy, fuvolamûvész játékát. A Boszniából
érkezett Denis Omerovics gitáron játszott. 

Skót-angol-svájci-osztrák-délszláv zené-
szek csodás együttmûködésével hegedûn-
brácsán-csellón-fuvolán szólaltatták meg

neves szerzõk: Bartók-Mozart-Haydn remek-
mûveit. 

Hiányoltam, hogy a zeneiskola márkás
versenyzongoráján nem hangzott el egyetlen
mû sem. 

G. Dr. Takáts Gizella 

Tapolca vonzza a zenészeket

A Tapolcai Nyár 2006 rendezvénysorozat
egyik záróakkordjaként - augusztus 13-
án este - került sor a Malomtónál Szép
Norbert festõmûvész szabadtéri kiál-
lítására.

A kiállítást megnyitó Veszeli Lajos fes-
tõmûvész nosztalgiával utalt vissza a rég-
múlt tóparti kiállításokra, ugyanakkor elis-
merõen nyilatkozott errõl az újfajta kezde-
ményezésrõl. Hangsúlyozta, hogy Szép
Norbert különleges képeit egy különleges
atmoszférát sugárzó helyen tekintheti meg a
nagyközönség.

- Ezek az alkotások nem hagyományosak,
hiszen egy szürrealisztikus álomvilágot tük-
röznek. A festõ önálló, saját álmainak egyedi
világát próbálta kitárni a nézõknek. 

Olyan utat választott, amely egy képzõ-
mûvészeti tradíció, amelynek szárnyain
indult el õ maga is. Szó szerint - szárnyain -,
mert majdnem minden képén fellelhetõ a
galamb-motívum, vagy egy olyan figura,
amely a szabadságot, a vágyódást szim-
bolizálja.

Ezután ismét idõutazásra invitálta a jelen-
lévõket: az 1920-as évek képzõmûvész-
világába. Szólt a szürrealizmus moz-
galmáról, amely kereste a közönséghez
vezetõ utat, valamint az egyik legjelesebb
alkotóról - Salvador Daliról -, akinek fest-
ményeit szemlélve, egy álmokon is túlhaladt
mûvész köszön vissza. 

Visszakanyarodva a kiállítóhoz, megnyitó
gondolatainak végén kiemelte - Emberi
létünkért, a szabadságunkért küzdünk nap
mint nap. Ez tükrözõdik Szép Norbert fest-
ményein - a gyerekkor hordozói, késõbb
pedig azok a jelrendszerek is fellelhetõk,
amik a környezetet ábrázolják, de elõbukkan
a kedves, a szép-motívum is. Kívánom, hogy
repüljenek föl azok a bizonyos galambok, és
legyünk boldogok, mert ilyenek vagyunk:
szabadok szeretnénk lenni… és álmodozók.   

Dancs István

Különleges képek - 
különleges atmoszféra
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KULTÚRA

Fotó: N. Horváth



A város kulturális életének egyik fõ szer-
vezõje a Szász Márton Általános Mû-
velõdési Központ. Bognár Ferenc igazga-
tóval a nyári rendezvényekrõl beszélget-
tünk.

- A 2006. évi nyári rendezvényeket az
intézményünk a korábbi évek tapasztalataira
építve tervezte a víziszínpadra is. A kilenc
alkalommal jelentkezõ mûsorszámok között
voltak kevésbé sikeres és nagy közönségtet-
szést aratók is. Úgy vélem, hogy mindenki

talált magának megfelelõt a különbözõ mûfa-
jokat képviselõ, vasárnap esti programok
között. Az, hogy sokféle mûfaj mutatkozott
be már eddig a víziszínpadon, továbblépésre
ösztönöz bennünket. A 2007-es terveink

között egy opera bemutatása szerepel az
Operaház mûvészeinek fellépésével.
- A tapolcai nyár csúcspontja az ünnepi
napok rendezvénysorozata.
- Valóban. Még alig fejezõdött be a Tóparton
a program, máris elkezdõdtek a széppé vará-

zsolt Kisfaludy utcában és a Köztársaság
terén a Tapolcai Ünnepi Napok. A VIII.
Tapolcai Pörköltfõzõ versenyen 24 csapat
mutatta be fõzõtudományát. Ebben az évben
nemcsak a legjobb pörköltet készítõk kaptak
értékes jutalmakat, de a zsûri tagjai is, sõt, a
szponzorok között görögországi utat is kisor-
soltunk.
- A verõfényes augusztus 20-ai délelõttre és
délutánra szeles, esõs est köszöntött
Tapolcán is. Így az idõjárás „átírta” a prog-
ramot.
- Még 18 órakor úgy tûnt, hogy az ünnepi
mûsor záróakkordjára a víziszínpadon kerül-
het sor. Azonban - sajnos - nemcsak az
ünneplõk tömege gyülekezett, de a felhõk is.
A meterológiai intézettõl kért helyzetjelentés
birtokában felvettem a kapcsolatot Ács János
polgármester úrral, és az a döntés született,
hogy a rendezvényt be kell vinni a Városi
Mûvelõdési Központba a rossz idõjárás
miatt. 
- Tehát itt, Tapolcán készült egy B-terv is,
nem úgy, mint Budapesten.
- Ez alapkövetelmény minden szabadtéri ren-
dezvény esetében. Így volt ez a nyári
víziszínpadi mûsorok esetében is. A minden
esetben megkért meterológiai helyzetjelentés
függvényében tartottuk meg a rendezvé-
nyeinket. Augusztus 20-án - a televízióban
látva a budapesti katasztrófát - csak meg-
erõsödött bennünk, hogy jól döntöttünk.

N. Horváth Erzsébet

A Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. szervezésében került sor
2006. július 3-a és 14-e között a Sport és
Szabadidõs Gyermektáborra.

A résztvevõk - teljes létszám 26 fõ -

számára változatos programokkal kívántuk
élményekben gazdaggá tenni a szünidõ
ezen 10 napját.

A tábor minden reggelén 8.00 órától 9.00
óráig az internet és a számítástechnika alap-
jaival ismerkedhettek meg a gyermekek.

A két hét során a tóparti játékok,
valamint a filmvetítések mellett a
kézmûves foglalkozások, a meseíró, asz-
faltrajz-versenyeken át a sportolás és a
strandolás töltötte ki a programot.

Reméljük, kirándulásaink élményei meg-
maradnak a gyermekek emlékezetében, és
örömmel gondolnak vissza a közösen
eltöltött idõszakra: a szigligeti vársétára és
az ottani strandon zajlott homokvárépítõ
versenyre, a gyulakeszi lovaglásra, fafa-
ragásra, valamint a gyenesdiási csúsz-
dázásra, viziröplabdázásra.

A táborzáráskor elõadott mese- és báb-
játékok, szavalatok, táncok jól tükrözték a
gyermekek közösség iránti, illetve szerep-
lés, bemutatkozás utáni vágyát, melyet
szüleik elõtt tehettek meg.

A gyermekeknek ezúton köszönjük,
hogy együtt tölthettük velük a tábor idejét,
és a kedves szülõknek, hogy gondjainkra
bízták szemük fényét.

Kovács Norbert 

Sport és Szabadidõs Tábor

Strandidõ van...

Szólj, síp, szólj ! . . .

Fegyelem (?!) Hol van az már? A mindenkire érvényes, mindenkitõl elvárható, önkéntes
vagy akár parancsra teljesített fegyelem. 

Míg egyfelõl a sport, mûvészet, tudomány-mûvelés vállalói - gyermekek, fiatalok sokasá-
ga - elkápráztatnak az emberpróbáló gyakorlatok csúcseredményeivel, a neveletlen tömeg
- sajnos, korra való tekintet nélkül - odafigyelés helyett fecseg, kacarász, hõbörög, fogyaszt,
járkál. Szinte túlharsogja az aktuális mûsorszámot. 

A versenyzõket hivatott mesterek edzik, nevelik. 
De ki neveli a tömeget? 
A fogyasztást inspiráló reklám? Az erkölcsöt-ízlést romboló mûsorok? A kivételezettek,

akiknek mindent szabad? A neveletlen, hiteltelen, felelõtlen felelõsök?                Dr. G.T.G.
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MAGAZIN

Hagyományteremtõ szándék a tapolcai nyárban

Szászi Endrével, a fiatal szõlõsgazdával
annak az apropójából készítettem ripor-
tot, hogy az általa termelt bor elnyerte a
Tapolca Város Bora címet. A beszélgetés
során azonban a kötõdésekrõl, a szakma
szeretetérõl is szó esett.
- A 2005-ös évjáratú Olaszrizlingünket érte
az a „megtiszteltetés”, hogy Tapolca Város
Bora lett. Ez a bor a Szent György-hegy
déli oldalán termett; szép savakkal ren-
delkezik, jó testû, illatos. Már a márciusi
megmérettetésen mutatta magát, ezért is
eshetett rá a zsûri választása.
- Milyen kötelezettségekkel jár ez a cím és
mit kapott általa?
- A város 500 palackot vásárolt meg belõle.
A címkén nemcsak az elnevezés és a szár-
mazási hely szerepel, de a város címere is
díszíti az aranyszínû zárókupakot. Ezentúl
az erkölcsi elismerés, a marketingérték is
óriási. Hiszen ezt a bort Finnországtól
Erdélyig, külföldön és itthon is, a város
azoknak ajándékozza, akik fontosak a
számára. Így azt is mondhatnám, hogy a
barátság, a szeretet követe lett a mi borunk.
- Ön hogyan lett borász?
- Már nagyon korán eldõlt, hogy az leszek.
Édesapám a Badacsonyi Pincegazdaság
Szigligeten lévõ érlelõ pincéjében, az
Esterházy-pincében volt pincemester.
Gyakran elkísértem akkor, amikor dolgozni
ment. Az õ hozzáállása erõsítette meg ben-
nem, hogy ez egy egész életre szóló
hivatás. Sajnos, 17 éves voltam, amikor az
édesapám meghalt, így a szakma titkait, a
már felhalmozódott tudást nem, de a szak-
ma szeretetét még rám tudta hagyni.
Budafokon érettségiztem 1985-ben, majd
pincemunkás lettem a lábdi pincészetben.
1995-ben pedig már - technikusi végzett-
séggel - másodállásban vállalkozó voltam.
Szõlõterületem nem lévén, a vásárolt
szõlõbõl készített és palackozott bort árul-
tam a szigligeti vinotékánkban. Majd -
miután megtaláltam életem párját - az
otthonalapítás került elõtérbe. Õ tapolcai

lány, én szigligeti vagyok. Mivel egyik
helyen sem találtunk megfelelõ helyet, így
a sors úgy hozta, hogy a Szent György-
hegyen építettük fel 1999-ben a családi
házunkat, amelyet ma már 3 hektáros ültet-
vény vesz körül, és ott van a pincészetünk
is. 
- Mekkora területen gazdálkodnak és
milyen fajtákat termelnek?
- Ma már 16 hektár az ültetvényünk. A
Szent György-hegyen kívül van Lesence-
tomajon, Szigligeten és a Csobánc mellett
is. 60%-ban Olaszrizlinget termelünk, de
van Chardonay, vörösszõlõ, Cserszegi-
fûszeres és egyéb hungaricum fajtánk. A
vinotékáinkban 12-14-féle bort tudunk
kínálni a vásárlóinknak. Így adjuk el a ter-
més 30%-át, a többit pedig nagykeres-
kedéseken keresztül értékesítjük. 2002-ben
álltunk rá a biogazdálkodásra, azaz
bioszõlõbõl készítjük a borainkat. Rézzel és
kénnel védjük az ültetvényt a kártevõk
ellen. Pályázati segítséggel nemcsak a
területünket tudtuk növelni, de a pincetech-
nológiát is fejlesztettük. A saválló feldolgo-
zó is nagymértékben hozzájárul ahhoz,
hogy nagyon szép, friss borokat tudunk
készíteni. 
- Gyermekeik vannak? Ha igen, belõlük is
borász lesz?
- A fiam 11 éves, a kislányom 8. Nagyon
kreatív, ügyes mind a kettõ. A fiam lehet,
hogy mûvész, grafikus lesz, de az biztos,
hogy a szõlõhöz is érteni fog mind a kettõ.
Mi, a párommal már leraktuk a gazdaság
alapjait, mire õk átvehetik - kb. 40 év
múlva - már minden a helyére kerül. Nagy
kihívás a számomra, hogy sikerüljön
beléjük oltani a szakma szeretetét. Szeret-
ném átadni nekik az általunk megszerzett
tapasztalatot, tudást, hogyha bárhová is ke-
rülnek az életük során, a borhoz, a szõlõhöz
értsenek. Szeressék azt, amit mi meg-
teremtettünk.

N. Horváth Erzsébet

Apáról fiúra

Felhívás
A Magyar Ejtõernyõsök Bajtársi Szövet-

sége nevében keressük azokat a személye-
ket, akik ejtõernyõs múlttal rendelkeznek
függetlenül koruktól és attól, hogy e tevé-
kenységüket a hadseregben vagy a polgári
életben gyakorolták.

A Magyar Ejtõernyõsök Bajtársi Szövet-
sége Tapolcán is szeretné megalakítani tag-
egyesületét, ahova várja és hívja a volt és
aktív ejtõernyõsöket.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik
Tapolca és vonzáskörzetében élnek.

Jelentkezés levélben: 8300 Tapolca
Kossuth Lajos utca 60/D. Jelentkezés e-
mail-n: nacsal@t-online.hu

Jelentkezés telefonon: 30/376-8988
Nacsa Ferenc

Filharmóniai bérlet - VMK 
A  Tapolca Városi Mûvelõdési Központ a
2006/2007-es évadban is megszervezi a
Fiharmónia Budapest közremûködésé-
vel  felnõtt hangversenysorozatát.

Bérletek vásárolhatók 2000 Ft-os áron a
VMK-ban,amely 3 hangversenyt tartalmaz.

2006. november 13. hétfõ 19 óra
Hegedûs Endre zongoraestje.

2007. február 6. kedd 19 óra Gyõri
Filharmónikus Zenekar: „Farsangi vigassá-
gok”.

2007. május 14. hétfõ Trombitaparádé 

Ki visz majd haza? - énekelte a Bikini-együttes

Fotó: Sajcz



Amikor az
ember megszü-
letik, szinte ész-
re sem veszi,
hogy elindult

vele a láthatatlan vonat. Eleinte tudattalanul,
majd tudatosan halad az érdeklõdését
felkeltõ életcélok és hivatás felé.

Mi - vasutasok is - így vagyunk ezzel a
láthatatlan vonaton ülve. Mi a vasutat, a
vasutas munkát, a valóságos vonatot válasz-
tottuk élethivatássá. 

Így történt ez a Te esetedben is, mikor
felvételt nyertél - 1953. május 23-án - a Mi
nagy családunkba. Dolgoztál a vasúton
segédmunkásként, majd továbbképezted
magad, így lettél vonatfékezõ, jegyvizsgáló
majd vonatkezelõ, innen vonultál nyugdíjba
1989. szeptember 10- én.

Nem végeztél nagy dolgot, de amit Rád
bíztak, mindig lelkiismeretesen, jó vasutasra
jellemzõ módon végezted el. Munkatársaid
körében nagy megbecsülésnek örvendtél,
méltán vívtad ki tiszteletüket. Fõnökeid
többszöri kitüntetéssel ismerték el munkádat.

Kedves Pepi! 
A sport területén is gazdag és mozgalmas

életutat mondhatsz magadénak. A MÁV-

TIAC-nak sok-sok éven át a megyei I. osztá-
lyú, majd késõbb az NB III- ban szereplõ
labdarúgócsapatnak voltál a hálóõre. De
micsoda hálóõre! Megyehíres!

Hányszor és hányszor juttattad Mennybe a
csapatodat, az ellenfél játékosait pedig a
Pokolba. Hányszor kápráztattad el parádés
védéseiddel a többezres publikumot. Lehe-
tõséget kaptál még magasabb osztályba
lépni, de Te hû maradtál játékostársaidhoz,
klubodhoz és Tapolcához. Igazi sportember
voltál!

Kedves Pepi! 
Engem is nagy megtiszteltetés ért, amikor

1969. augusztus 4-én a Keszthelyi Haladás
elleni edzõmérkõzésen átvehettem Tõled azt
a bizonyos fekete színû, 1-es számú mezt.
Kapusként azt a képzeletbeli lécet nagyon
magasra tetted - sem én, sem az utánam
következõ MÁV-TIAC-os kapusok sem
tudták átugrani.

Kedves Pepi!
Hidd el, nagyon sokan vagyunk körülöt-

ted: feleséged, gyermekeid, unokáid, test-
véreid és barátaid, akik tisztelnek, szeretnek
és emlékeznek. Vannak, akik már odafönn
várnak: Szõcze Laci, Farkas Jóska, Márkus
Feri és a többiek.

Tudom, most a végtelenbe tartó vonatodra
szállsz, integetsz és azt mondod: - Ne sírja-
tok, ne fájjon a szívetek, hisz' az enyéimhez
megyek! 

Mi visszaintünk Neked, és azt üzenjük:
- Szerettünk, míg éltél, és szeretünk, míg
élünk…

Jó utat! Isten Veled!         Kocsor Ferenc

Tompos Jenõ
(Pepi)

(1936. II. 22.
Nemeskeresztúr -

2006. VII. 26.
Tapolca)

LABDARÚGÁS
Az NB III. 2005-2006-os kiírásában 97

csapat szerepelt a hat csoport küzdelmeiben.
Mivel sok klub anyagi nehézségekkel küzd,
megcsappanó létszámmal indult a harmad-
osztály küzdelemsorozata. A szövetség
elõírása szerint az egyesületeknek kilenc
utánpótlás csapatot kell indítaniuk, amit sok
gárda nem tud finanszírozni. Az augusztus
közepén rajtoló évadban hat tizennégy csa-
patos csoportban kezdõdtek el a küzdelmek. 

Az NB III. elsõ fordulójában a TIAC 1:0-
ra kapott ki a Kapuvár csapatától. A csapat-
ban a tavalyi kerethez képest jelentõs vál-
tozás történt. Hét új játékos érkezett, míg a
távozók száma három. A második forduló
jobban sikerült. Magabiztos 3:0 arányú
gyõzelmet arattak Csesztregen. 

III. forduló TIAC - Keszthely 0:1 
Egy jól eltalált lövéssel nyerte meg a

vendégcsapat a mérkõzést, miközben a ha-
zaiak lövéseit rendre hárította az ellenfél
kapusa. 

KÉZILABDA
Elkészültek az NB II-es csoportbeosztá-

sok. A tapolcai nõi és férfi csapat az Észak-

nyugati csoportban 11 ellenfél ellen
szeptember közepén kezdi meg a bajnoksá-
got. 

Az Országos Senior Strandkézilabda
Bajnokságon Dabason Tapolcát két nõi csa-
pat képviselte. 

Tizedik alkalommal rendezték meg a
Cell-Cup elnevezésû Kézilabda-fesztivált.
Az egy hétig tartó tornán tizenhét ország
120 csapata versenyzett Veszprémben,
Alsóörsön, Balatonfüreden és Várpalotán.
Több európai ország mellett többek között
tajvani és kuwaiti csapatok színesítették a
mezõnyt. A tornán részt vett a Somogyi
Andrea vezette Kazinczy-iskola 7-8. osztá-
lyos leánycsapata is, és korosztályukban a
nyolcadik helyet szerezték meg. Gratu-
lálunk!

SAKK
Rockwool 2006 Ifjúsági és Gyermek

Egyéni Sakkverseny, Tapolca
Népes mezõny jött össze a hagyományos

nyári sakkversenyre. 
Eredmények: Középiskolások: 1. Samu

Ferenc; 2. Horváth Márk; 3. Toronyi Dávid
Általános iskolások: A. csoport: 1. Sági

Máté; 2. Bodó Bence; B. csoport: 3-5. Tóth
Kristóf, Hoffmann Roland és Vincze Gyõzõ

A„Tapolca 2006” elnevezésû nemzetközi
versenyen sokan ültek asztalhoz, és taroltak
a magyar versenyzõk. 

Végeredmény: 1. Csiszár Csaba Zala-
egerszeg; 2. Fehér Gyula Tabáni Sport; 3.
Galyas Miklós Statisztika.

A legeredményesebb tapolcai verseny-
zõk: Szelényi Norbert, Szirmai Eduárd és
Párkányi Attila voltak. 

MODELLEZÉS
Országos harmadik helyet szerzett

Budapesten a TAMIYA Hungaro-kupán
Makkai Lajos autómodellezõ, a Mano Rally
Team versenyzõje. 

TENISZ
„Augusztus 20. Kupa”
A nyílt amatõr férfi teniszverseny vég-

eredménye: 1. Kassai Balázs; 2. Nyírõ
László; 3. Nyírõ Balázs és Németh Tibor. A
tehetséges ifjúsági korú versenyzõ Dávid
Krisztián a 8 között végzett. A teniszezõk
õsszel még két tornán mérhetik össze tudá-
sukat. 

K. Lelkes Katalin
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Hírek - eredmények
Mozdulj

Magyarország!

Augusztus 11-én a IV. Grundfoci Kupát
rendezték a csarnokban. A nyolc órán
át zajló eseményre 22 csapat nevezett a
versenykiírásban megfogalmazott
feltételek szerint, így minden csapatban
játszott 1 fõ 14 év alatti, vagy 1 fõ nõi
játékos. 

Az egyenes kieséses rendszer után az I-
III. helyezésért körmérkõzést vívtak a
döntõbe jutott csapatok, mely viadal után
a következõ eredmény született: I.
helyezett az Egry utca csapata, amely har-
madszorra vihette haza a vándorkupát,
ezért a csapat megtarthatja, és jövõre újat
indítanak a szervezõk. a II. helyet a Toldi;
a III. helyet a Berki csapata szerezte meg. 

A résztvevõ csapatok és szép számú
szurkolóik az élõ csocsót ingyen használ-
hatták, a gyõztesek értékes díjazásban
részesültek.

GB

Elment egy legenda

Július 29-én a Tapolca Városi Sporttele-
pen került megrendezésre az emlékver-
seny.

Az eseményt a Tapolca Városi Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. rendezte a Veszp-
rém Megyei Atlétikai Szövetség együttmû-
ködésével. A Magyar Atlétikai Szövetség
minõsítõ versenyként regisztrálta rendez-
vényünket, így Siklósi Pétert jelölte ki
központilag a versenybizottság élére.

A verseny napjának programja az Alsó-

tóparton kezdõdött a koszorúzási ünnepség-
gel, mely során a városi szervezetek képvi-
selõi, illetve a megjelent családtagok, hozzá-
tartozók hajtottak fejet dr. Papp Pál és
Csermák József emléktáblája elõtt.

A versenyprogram 9.15-kor gyermek
kategóriában kezdõdött, majd a serdülõk az
ifjúságiak - ffi ifjúsági verseny gyõztese a
Horváth László-kupát nyerte el -, a juniorok,
valamint a felnõtt sportolók dobásaival
fejezõdött be.

Ezt követõen került sor az eredményhirde-
tésre, melynek különdíjait Tapolca Város
Önkormányzata, illetve a város vállalkozói
ajánlották fel. Ezúton is köszönjük támogatá-
sukat.

Eredmények: 
Kalapácsvetés felnõtt férfi (7,26kg) 
1. Pars Krisztián 82 Dobó SE Szombat-

hely Magyarország 79,99 m; 2 . Ali Zankawi
84 Külföldi Kuwait 76,97 m; 3. Haklits
András 77 Külföldi Horváthország 76,92 m

Kalapácsvetés felnõtt nõi (4kg)
1. Sonja Gavrilovic 82 ASK Horváthor-

szág 62,63 m; 2. Divós Katalin 74 Dobó SE
Szombathely Magyarország 62,59 m; 3.
Németh Noémi 86 Dobó SE Szombathely
Magyarország 61,70 m.

A versenyzõk részére az ásványvizet az
AP-Aqua Zrt., a Monti - Víz forgalmazója
biztosította. Köszönjük támogatásukat.

Kovács Norbert

dr. Papp Pál - Csermák József 
Nemzetközi Atlétikai Emlékverseny

- Elsõsorban a társadalmi hátrányok
megszüntetése és a fogyatékos ember
értékeinek bemutatása érdekében csat-
lakozott Magyarország 1989-ben a J. P.
Kennedy Jr. Alapítvány által létrehozott
Speciális Olimpia Mozgalomhoz, mely-
nek filozófiája a sérült ember saját erõfe-
szítésére és aktivitására épít. Számos
tényezõ megosztja a társadalmat, de a
sport nem. Fontos integrációs tényezõ,
hiszen összekapcsolja az embereket -
mondta Kovács Melinda a labdarúgótorna
megnyitóján.

A megjelenteket Kárpáti Orsolya, a
Magyar Speciális Olimpiai Szövetség
nemzetközi igazgatója, majd Ács János pol-
gármester köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy

valahol ezen a ponton kezdõdik az esély-
egyenlõség, és örömének adott hangot,
hogy a kultúra mellett a sport e szegmense
is helyett kapott a rendezvénysorozaton. A
köszöntõ szavak után ajándékcsomagokat
adott át a csapatok képviselõinek.

A mérkõzések augusztus 18-20-ika
között zajlottak a Városi Sporttelepen, ahol
egy két éves UEFA labdarúgó-project záró
rendezvénye is volt ez a nemzetközi meg-
mérettetés.  

Eredmények: I. divízió: 1. Szerbia; 2.
Szeged; 3. Debrecen. II. divízió: 1.
Románia; 2. Darvastó 2.; 3. Szigetvár; 4.
Tapolca- Diszel. III. divízió: 1. Darvastó 1.;
2. Csákánydoroszló; 3.Ausztria; 4. Magyar-
szerdahely  Dancs István

A siker esélye és a gyõzelem élménye

Lapunk júliusi számának 8. oldalán jelent
meg az - Akik nem ismernek félelmet címû
írás, melyben tévesen közöltük két extrém
sportoló nevét. A mondat helyesen: Bernáth

Milán rendezésében készült az alkotás Cser
Dávid, Bernáth Adrián, Györei Bence,
Dudás Viktor, a BMX- es Cser László és
jómagam közremûködésével.

Helyreigazítás

SPORT

Ali Zankawi új kuwaiti országos csúcsot ért el. A díjakat Csermák Katalin adta
át

Fotó: Kovács



- Lassan "kinövi" a Köztársaság teret
a Tapolcai Pörköltfõzõ Verseny - tud-
tuk meg Bognár Ferenctõl, a rendezõ
Szász Márton ÁMK igazgatójától.

- A 24 jelentkezõ csapat között még
keszthelyiek is voltak. A versenyre
kíváncsiak szórakoztatására az itt felállí-
tott színpadon egymást váltották a prog-
ramok. Ahogy telt az idõ, lassan a
"remekek" is elkészültek. A Halász János
mesterszakács vezette zsûrinek nem volt
nehéz dolga. Mint a zsûri tagjai el-
mondták, bizony-bizony 10 pontot egyet-
len produktumra sem tudtak adni, mert
vagy a tálalás, vagy a színvilág, vagy az
ízharmónia “hibádzott” egy kicsit. 

- Közös munka eredménye a nyertes
marhapörköltünk - hangsúlyozza Kapy
Izabella, a FIDESZ-csapat fõszakácsa. -
Minden jó alapanyag belekerült a hatal-
mas üstbe. 

A “Triász” a vadpörkölt elkészítésében
remekelt. - 20 kg szarvashúsból készült
az étel - válaszolja kérdésünkre az otthon
is szívesen fõzõ Závori László, majd
bemutatja csapata tagjait: Ács Jánost és
Marton Józsefet, aki a tûzgyújtás fontos

"tudományát" ecseteli. 
A Vándorfazekat a Sebron-lovastanya

csapata nyerte el a kakaspörköltjével.  
NHE

Fotó: Varga

Fotó: Parapatics

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Ács János polgármester különdíját a képen látható Barackvirág Óvoda kapta

Az erdélyi Zabola Tapolca testvérvá-
rosa.

A nyáron megrendezett Falunapon az
ott élõk kedves meglepetéssel várták a

tapolcai küldöttséget. A Zabola feliratú
helységnévtábla alá odakerült a piros-
fehér-zölddel is jelzett Testvérvárosunk
TAPOLCA felirat is.

Az Anna Grand Hotel díszterme adott
otthont a 181. füredi Anna-bálnak, ame-
lyen - a hagyományoknak megfelelõen -
az elsõ bálozók közül kiválasztották a

legszebbeket. Az idei Anna-bál szépének
elsõ udvarhölgye a sudártermetû, világí-
tóan kék szemû tapolcai Lasztovicza Dóra
lett. 

- Csodálatos érzés volt már maga az, hogy
részt vehettem ezen a bálon - mondja
szerényen és elfogódottan a 18 éves Dóra.

- A sikert hozó 73-as számú herendi
porcelánszív boldog tulajdonosa örömmel
idézi fel az eseményeket; az esti hatalmas
tapsot, a másnapi színpadi bemutatkozást, a
városban tett kocsikázást, amikor a gratulá-
ciók mellé sok-sok virágot is kapott. 

A Batsányi Gimnázium idén érettségizett
tanulója a Semmelweis Tudományegyetem
Testnevelési és Sporttudományi Karán foly-
tatja tovább tanulmányait. A sikeres gólya-
táboron már túl van, örömmel és kíváncsian
várja, hogy az egyetemisták semmihez sem
hasonlítható életének részese lehessen. 

A csodálatos ajándék: a herendi váza, a
porcelánszív és a sok-sok fénykép pedig
évtizedekig õrizni fogja, hogy volt egyszer
egy füredi Anna-bál…   NHE 

Sikeres volt a tavaly hagyományteremtõ
szándékkal indított Virágos Tapolcáért
idei felhívása - tájékoztatta lapunkat dr.
Zsiray Ferenc, a Városszépítõ Egyesület
elnöke. - Míg 2005-ben hatvanan vettek
részt a pályázaton, addig ebben az évben
139 volt a jelentkezõk száma, díjat
harminc résztvevõ kapott. 

A négytagú zsûrit a Városszépítõ
Egyesület, az Épített és Természeti Értékek
Közalapítvány, a Városért Egyesület, vala-
mint a Vállalkozók Egyesülete delegálta. A
"pályamûvek" megtekintése során digitális
képek is készültek. 

Minden résztvevõ kapott emléklapot. 6
darab 5 ezer forintos, 14 db 10 ezer forintos
és 5 db 15 ezer forintos vásárlási utalványt
osztottak ki a Tapolcai Ünnepi Napok
keretében megrendezett díjátadón. 

Az önkormányzati és szponzori támo-
gatással megrendezett virágosítás verseny
legjobbjai, akik névre szóló emlékvázát is
kaptak: Kiss Józsefné (családi ház), Leck és
Társa (családi ház), Lesence u. 10. (tár-
sasház), Barackvirág Óvoda. Díszoklevelet
a Hotel Gabriella és a Varjú Fogadó
vehetett át. 

NHE

2-án Munkatúra! Hegymagas - Szigliget
térségében
9-én Keszthelyi-hegység - Vállus -
Balatonederics
16-án Balatonalmádi - Alsóörs - Balaton-
füred
23-án Úrkút - Városlõd - Kab-hegység 
30-án Magyarpolány - Döbrönte

Hartmann Aladárné
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A virágos Tapolcáért 

A Panel-program keretében 3 tapolcai

lakóközösség nyújtott be pályázatot az

épületük felújításra.

Az önkormányzat a rendelkezésre álló

10 millió forintot egyenlõ arányban osz-

totta szét a pályázók között. Kettõnél még

folynak a közbeszerzési eljárások.

Megújul a lakótömb

A legszebbek között

Az Ady Endre utcai lakóépület felújítása már megkezdõdött

Bográcsok és szakácsok

Zabola - Tapolca

A sertéspörkölt kategóriában a
Német Kisebbségi Önkormányzat
fõztje bizonyult a legjobbnak

A jó barátságot, a vendégszeretet is jelképezi a tábla

A TVSE Természetjáró Szak-
osztály szeptember havi túrája


