
Még a nevében is szép és sokatmondó
a szalagavató szavunk.

A város középiskolás diákjai a hagyo-
mányos szalagavató ünnepséggel is ké-

szülnek a felnõtt életre. A feltûzött sza-
lagok a búcsúzás és az indulás ket-
tõsségének jelképei. 

A Batsányi János Gimnázium végzõs
tanulóinak tiszteletére rendezett szalag-
avató ünnepségnek a Városi Rendez-

vénycsarnok adott otthont, a Széchenyi
István Szakképzõ Iskola szalagavatójára
pedig a Városi Mûvelõdési Központban
került sor.

Már több éves hagyomány, hogy a bú-
csúzó diákok tánccal köszöntik az õket
ünneplõket. Nem volt ez másként ebben
az évben sem.

/A szalagavatókról készített tudósítá-
saink a 4. oldalon olvashatók./

A megyei munkaügyi központ tapol-
cai kirendeltségén tartott tájékoz-
tatót február 9-én Csizmár Gábor
foglalkoztatási miniszter.

A tájékoztató során az is elhangzott,
hogy csökkent a feketemunka aránya. -
Míg 2004-ben 144 ezer munkavállaló
végezhetett hivatalosan is alkalmi
munkát, addig a számuk 2005-ben már
268 ezer volt. Sikeres a pályakezdõ

fiatalok számára bevezetett Start-prog-
ram - hangsúlyozta a miniszter. - A
programon keresztül a munkaadók is
érdekeltté váltak a fiatalok foglalkoz-
tatásában. A hátrányos helyzetû kistér-
ségeket a Start-Extra-programmal kí-
vánja segíteni a kormány.

/Írásunk a 3. oldalon A munkaügyi
miniszter látogatása Tapolcán cím-
mel./

Jakab István, a MAGOSZ elnöke
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képvi-
selõvel közösen tartott sajtótájékoz-
tatót február 1-jén a Városi Mûvelõ-
dési Központban.
- A borásztársadalmat sújtó intézke-
dések, a borhamisítás növekedése, a
versenyképesség feltételeinek hiánya a
magyar borkultúra jövõjét veszélyezteti -
mondta az elnök. - Ma a borok zárjegy
nélkül, kontroll nélkül kerülnek forga-

lomba. Ez hatalmas teret enged a közülük
„fényérzékenyeknek”. Rendet kell te-
remteni, mert az átláthatatlan, rendezet-
len viszonyok a termelõk tönkretételét
okozzák.

A tájékoztatón a jövedéki adó megszû-
nésérõl, a forgalombahozatali járulék
bevezetésérõl és a befolyó pénzösszegek
felhasználásáról is szó esett.

/Írásunk a 3. oldalon Nem tûnhetnek el
a szõlõültetvények címmel./

Hálás volt a közönség
A Félix Promotion szervezésében ismét - szó szerint profi-ökölvívómérkõzé-
seknek szurkolhatott a közönség a Városi Rendezvénycsarnokban.

A bombariadóval járó, kötelezõ intézkedéseket leszámítva nem okozott
meglepetéseket ez az est. Kovács „Vipera” Attila és Nagy „Hóhér” József is meg-
õrizte EBA Európa-bajnoki övét. A közönség vastapssal jutalmazta a sportolókat.

/Összeállításunk a 10. oldalon Ilyen volt a boksz Tapolcán címmel./

Tapolca és környéke foglalkoztatási helyzetérõl is képet kapott Csizmár
Gábor

A MAGOSZ elnöke az uniós források leosztásáról is beszélt
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Miniszteri látogatás Tapolcán

A Nyitott Közéletért Alapítvány kura-
tóriuma bálba hívta Tapolca és kör-
nyéke polgárait január 27-én. 

A jó hangulatú, vidám esten a város és

a kistérség közéletbõl ismert személyi-
ségei is megjelentek. A bál fõvédnöke
Mesterházy Attila államtitkár, háziasz-
szony a felesége, Szilvia asszony volt.

A Batsányi Táncegyüttes tagjai nemcsak egymással, de a vendégekkel is
táncoltak

Fotó: TVT

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: Dancs

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola végzõs tanulójának Marton Péter
tanár úr tûzi fel a szalagot

A búcsúzás elsõ pillanatai

A borkultúra jövõje a tét

A nyitott közéletért



Elfogadta a Képviselõ - testület a 2006.

évi költségvetést. A bevételek és kiadá-

sok alakulásáról, az állami normatívák

csökkenésérõl Császár László alpol-

gármester adott tájékoztatást lapunk-

nak.

- Mekkora összegbõl gazdálkodik a város

2006-ban?

- Közel 4 milliárd 735 millió forintból, de

ez az összeg év végéig valószínûleg eléri

az 5 milliárdot. 

A Képviselõ-testület a 2005
novemberében elfogadott kon-
cepció alapján készítette el a
költségvetést. 

- Milyen irányelvek szerint készült a város

2006. évi költségvetése?

- A Képviselõ - testület a 2005 novem-

berében elfogadott koncepció alapján

készítette el a költségvetést. E szerint az

intézményrendszer hatékony és biztonsá-

gos mûködtetését, a hitelek és kamataik,

valamint egyéb felvállalt kötelezettségek

határidõben történõ teljesítését, valamint

tartalék és önrész képzését és a megkezdett

beruházások, felújítások teljesítését kell

elsõdleges feladatnak tekinteni.

Az állami normatíva elsõsorban
a kötelezõ feladatok ellátását
finanszírozza, az önként vállalt
többletteljesítéseket helyi forrás-
ból kell kigazdálkodni.

- Hogyan alakulnak az állami normatívák

ebben az évben? 

- A tavalyi 100 %-hoz képest - az

1.800.634 Ft volt - most 92,1 %, azaz közel

130 millió forinttal kevesebb. A felada-

tonkénti normatívák szerkezete változott,

néhány jogcím összevonásra került. Így az

igazgatási, a kommunális és sportfelada-

tok, a kollégiumi ellátás. A közoktatási

kiegészítõ normatívák megszûntek.

Ugyanakkor a normatíva igénylés alapjául

szolgáló gyermek- és tanulólétszámok is

csökkentek. Ezzel szemben megemelkedett

a szociális helyzetük miatt kedvezményes

étkezésben, illetve ingyenes tankönyv-

ellátásban részesülõk száma. Az elõzõ évi

finanszírozási gyakorlathoz képest vál-

tozás, hogy 2006-ban kedvezményes

étkezésre illetve ingyenes tankönyvellátás-

ra normatívát csak a kedvezményezett ta-

nulók után kap az önkormányzat, az

általános támogatás megszûnt. A kedvez-

ményezettek létszámának és a rezsiköltség

emelkedése miatt az önkormányzat jelen-

tõs összeggel járul hozzá a diákétkeztetés

biztosításához. Az állami normatíva elsõ-

sorban a kötelezõ feladatok ellátását finan-

szírozza, az önként vállalt többlettel-

jesítéseket helyi forrásból kell kigaz-

dálkodni. Önkormányzatunk több olyan

intézményt tart fenn és feladatot vállal,

amely nem a kötelezõ jellegû feladatokhoz

tartozik, így további többletterhet ró a

város költségvetésére. A központi nor-

matívák nem nyújtanak fedezetet az inflá-

ciós hatásokra, nem tartalmaznak forrást az

intézményrendszer napi mûködtetését szol-

gáló karbantartási munkálatokhoz sem. 

A kiadási-bevételi egyensúly
megtartásával próbáljuk meg át-
vészelni ezt a költségvetési évet. 

- Mibõl pótolja az Önkormányzat a nor-

matíva csökkenésébõl származó hiányt? 

- Elsõsorban a saját bevételekbõl, az adók-

ból, az ingatlanértékesítésbõl és a tõkejel-

legû bevételekbõl. De természetesen nem

az a célunk, hogy eladjuk az ingatlanokat,

hanem, hogy a kiadási-bevételi egyensúly

megtartásával próbáljuk meg átvészelni ezt

a költségvetési évet. 

Kisebb beruházásokra, útburko-
lat - felújításokra is sor kerül.

- Melyek a legjelentõsebb kiadások 2006-

ban? 

- Az intézményrendszer mûködtetésén túl a

korábban már megkezdett csatorna

beruházás befejezése. A csatornázás elsõ

két ütemében a kertvárosban és a déli

városrészben folytak a szennyvízelvezetés

munkálatai. Az ezekbõl kimaradt szaka-

szok csatornázása a III. ütemben történik

meg. A tapolca-diszeli városrész lenne a

IV. ütem, de sajnos erre nincs elegendõ

állami forrás, az önkormányzat pedig csak

akkor lesz hitelképes, ha a folyamatban

lévõ munkálatok elkészülnek. Kisebb

beruházásokra, útburkolat-felújításokra is

sor kerül. Így az Arany János utca, a Deák

Ferenc utca és a Kisfaludy utca is új burko-

latot kap. Ezeknek a kivitelezéséhez tavaly

nyertünk pályázatot, de a megvalósítás

ebben az évben történik. 

- Miként alakul a támogatások összege? 

- A támogatások mértéke tavaly 61 millió

forint volt. Ezzel szemben ebben az évben

76 millióval támogatjuk a sport- és kul-

turális szervezeteket. Igyekeztünk meg-

õrizni a tavalyi szintet, sõt a sportcsarnok

sportszervezõi feladataira plussz összeget

is biztosítottunk. 

A bevételek és kiadások eltérése
miatt mûködési hitel került beál-
lításra a költségvetésbe.

- Kell - e számolnia újabb hitelfelvétellel a

városnak? 

- A korábbi években felvett hitelek és

kamataik törlesztése mellett 2006-ban

újabb hitelfelvétellel kell számolnunk,

MFB forráshitel felvételre a szennyvíz-

csatorna beruházás III. üteméhez. A

bevételek és kiadások eltérése miatt

mûködési hitel került beállításra a költ-

ségvetésbe. Ez az összeg nem haladja meg

az önkormányzat adósságot keletkeztetõ

kötelezettség-vállalásának felsõ határát. 

A 70 év feletti - az érintett 609 fõ
-, egyedül élõ, idõs ember men-
tesül a szemétszállítási díj fize-
tési kötelezettsége alól. 

- Változik - e a szemétszállítás díja? 

- Felülvizsgáltuk a tavalyi rendeletet,

figyelembe vettük a lakossági észrevé-

teleket is, és úgy döntött a Testület, hogy

marad az elõzõ évi díj, azaz 9.600 Ft/porta,

120 literes edényzetre kivetítve. Annyi

kedvezmény került be a rendeletbe - a

kommunális adóval szinkronban -, hogy a

70 év feletti - az érintett 609 fõ -, egyedül

élõ, idõs ember mentesül a szemétszállítási

díj fizetési kötelezettsége alól. 2006-ra a

szolgáltatást végzõ OTTO Kft. kalkulácója

- a 2005. évi 62 millió forinttal szemben -

bruttó 69 millió forint összegû szolgáltatási

díjat tartalmaz. Ez a 10 %-os emelés a

gyûjtés-, a szállítás-, valamint a depónia

költségeit tartalmazza. Ebben nem szere-

pelnek a szelektív hulladékgyûjtés költ-

ségei, amelyek 2006-ban várhatóan 5 mil-

lió forintot tesznek ki a tavalyi négy millió-

val szemben. A városban 6399 háztartás

után fizet a lakosság szemétszállítási díjat.

A szelektívgyûjtés, az õszi nagytakarítás,

valamint a lombtalanítás költségén kívül az

önkormányzat több mint 20 millió forintot

vállal át a szolgáltatónak fizetendõ össze-

gekbõl. 
N. Horváth Erzsébet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A kiadási - bevételi egyensúly 
megtartása a cél

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 511-150
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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KRÓNIKA

Február 9-én a megyei munkaügyi köz-
pont tapolcai kirendeltségére látogatott
Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter.

Egyrészt tájékozódni kívánt a város és
környéke foglalkoztatási gondjairól, más-
részt vázolta a kormány munkaügyi prog-
ramját és eredményeit.

A program szerint 20 törvénymódosítás
foglalkozik a munkavállalók és munkaadók
érdekeinek, viszonyának kérdésével, illetve
védelmével.

Alkalmi munkavállalók az un. Kékkönyv
birtokában dolgozhatnak. 2004-ben 144
ezer, 2005-ben már 268 ezer dolgozó vette
igénybe ezt a lehetõséget -, kiiktatva a
feketemunkát, jogot szerezve a nyugdíj-
szerzésre.

A pályakezdõket és az õket foglalkoztató
cégeket segíti a Start-program. Járulékked-
vezményt vezet be a Start-plusz program a
GYES-rõl, GYED-rõl visszatérõk részére,
valamint a tartósan munkanélküliek megse-
gítésére.

48 hátrányos helyzetû kistérséget segít a

Start-Extra program. A közmunkaprogram a
belvíz-árvíztõl szenvedõ régiók 35 ezer
munkavállalóját segíti 12 milliárd forint
értékben.

Kitért a miniszter az 50 éven felüli -
tartósan munkanélküliek fog-lalkoztatására
illetve az õket alkalmazók kedvezményeire.

Az Új Tapolcai Újság munkatársa több
helyi és általános gondról tett említést:
Említette a rokkantnyugdíjasok nyilván-
tartásba vételének és foglalkoztatásának
kérdését; a munkavállalók bizonytalan
munkakapcsolatait; a minimálbért alig túl-
haladók és az elsõ adósáv összefüggését, a
Balaton környéki turizmus csökkenését, a
szezonális munka támogatását, a megszûnt
munkahelyek szociális következményeit, ill.
a tárcától remélt orvoslást.

A miniszter válaszában hivatkozott a nor-
mát is szabályozó Munka Törvénykönyvre,
a január 1-tõl indult ellenõrzésekre; felhívta
a figyelmet a jogos panaszok orvoslására.

A gondok-eredmények megbeszélése
után a miniszter a megye más városaiba is
ellátogatott.              G. Dr. Takáts Gizella

A munkaügyi miniszter látogatása Tapolcán

Február 16-án, a Szent György Panzió-
ban tartotta taggyûlését a Vállalkozók
Tapolcai Egyesülete.  Vörös Béla elnök
ismertette az elmúlt esztendõ történéseit
és megvalósított célkitûzéseit, szólt a
2006- os évre tervezett feladatokról is.

Elsõ napirendi pontként beszámolt az
egyesület elõzõ évi munkájáról. Kiemelte,
hogy igyekeztek olyan dolgokat napirendre
tûzni, amelyek érintik a helyi vállalkozókat.
A 2004- es évnél feltétlenül jobbnak, sike-
resebbnek értékelte a tavalyit. 

- Olyan világot élünk - mondta Vörös
Béla -, amikor a vállalkozóknak is a talpon
maradásért kell küzdeniük. Ezek a fórumok
is azt a célt szolgálják, hogy aktualitásokkal
kapcsolatos dolgokról tájékoztassák a
tagságot.

Szeretnék bõvíteni állományukat is. Két
aktív egyesületi tag ajánlása után bármely
vállalkozót szívesen látják soraikban.

Tóth Tibor a szervezet anyagi helyzetérõl
tájékoztatta az egybegyûlteket.

2005-ben tagdíjból befolyt összeg- 211.
438 Ft volt, ebbõl 59. 838 Ft- ot költöttek el
különbözõ célokra (terembérlet, májusfa-
állítás- és kitáncolás, pörköltfõzõ verseny,

stb.).
Jelenleg a bankszámlán tárolt összeg,

kamatvonzatokkal 349.394 Ft. Ezen kívûl a
házi pénztárban 3.261 Ft, ún. forgópénz tár-
sul.

A 2005. évi beszámolót a jelenlévõ tagok
egyhangúlag elfogadták.

A következõ napirendi pontban az
egyesület elnöke ismertette az idei esztendõ
feladatait, programjait és célkitûzéseit. Így
például a közeljövõben szeretnének minde-
gyik országgyûlési képviselõjelöltnek lehe-
tõséget adni a bemutatkozásra. A település
vezetõivel közösen egy tájékoztatót ter-
veznek Tapolca város idei terveirõl. Aktív
részvételt az ünnepi programsorozatba,
választások után az új testület bemutatása is
a célok között szerepel.

Külön hangsúlyt kapott az a pozitív
kezdeményezés, hogy a Vállalkozók
Tapolcai Egyesületének képviselõi is
helyezzenek el koszorút aktuális ünnepi
rendezvényeken.

A taggyûlés befejezõ részében
észrevételek, ötletek és egyéb hozzászólá-
sok hangoztak el. 

DI

Évértékelõ és idei tervekrõl a  vállalkozók taggyûlésén

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ
és vendége, Jakab István, a MAGOSZ
elnöke tartott sajtótájékoztatót február
1-jén a Városi Mûvelõdési Központban.
A téma a bevezetésre kerülõ forgalomba-
hozatali díjjárulék, valamint a magyar
borkultúra jövõje volt. 
- A megszüntetett - literenkénti - 8 Ft
jövedéki adó helyett 8 Ft forgalomba-
hozatali engedély címen újabb elvonással
terhelik az egyébként is nehéz helyzetben
lévõ borásztársadalmat - mondta
Lasztovicza Jenõ. - Ha ez a rendszer nem
változik, akkor ennek szinte beláthatatlan
következményei lesznek, különösen itt a
Balaton - felvidéken, ahol évezredes hagyo-
mányai vannak a szõlõtermesztésnek és a
borkultúrának. Már most megnõtt - az elõzõ
évekhez képest - a szõlõkivágások kérelme.
Ezt megengedni és ez ellen nem tenni bûn -
hangsúlyozta a képviselõ. - Mert a szõlõ és
a bor nemcsak a belõle megélni akaróknak
érték, de az idegenforgalomnak is. Nem
szûnhet meg a borkultúra, nem tûnhetnek el
az ültetvények a Balaton-felvidékrõl,
holott, ha ez így folytatódik tovább, ez fog
bekövetkezni. A kistermelõ már ma sem
tudja a megfelelõ áron eladni a borát. A for-
galombahozatali engedély során befolyó 8
Ft /literenkénti új adónem összegébõl az
állam olyan feladatokat kíván finanszírozni,
amelyek állami feladatok lennének. Az
Országos Borminõsítõ Intézetnek (OBI)
ebbõl 40% járna, míg a 60%-ot az Agrár-
marketing Centrum kapná marketing
célokra. Igaz, hogy ezzel a mézesmadzagot
elhúzták a gazdák elõtt, azt mondják, a

borásztársadalom is beleszólhat a 8 Ft
elköltésébe, de mi úgy gondoljuk, hogy ez
inkorrekt dolog. Ha egyszer megszüntetünk
egy adónemet, akkor miért kell egy másikat
létrehozni, amelyet még a forgalomba-
hozatal elõtt kell befizetni. Nagyon jól
tudjuk, hogy jelen pillanatban a magyar
borászok jelentõs része nehezen tudja
értékesíteni a borát, vagy olyan borfajtát
állít elõ, amelynek érlelése több évig is
eltart és ezekre is kivetik a kötelezõ 8 Ft-ot.
Van tehát olyan borász, aki ebben az évben
fizet, de csak 4-5 év múlva tudja piacra
vinni a borát. - tette hozzá a képviselõ. 

Jakab István, a MAGOSZ-elnöke -
megerõsítve mindazt, amit Lasztovicza
Jenõ mondott - a magyar borok versenyké-
pességérõl  is szólt. Mint hangsúlyozta, ad-
dig nem tudják felvenni a versenyt a dél -
afrikai, a chilei, vagy az ausztráliai
borokkal, amíg nem kapnak jelentõs állami
támogatást éppúgy, mint azok a gazdák,
akik az említett területeken, országokban
termelnek. A rendbetétel elsõ lépcsõfoka, „a
fényérzékeny borok” - azaz a hamis borok
kiszûrése lenne - szögezte le az elnök. - A
zárjegy megszüntetése ugyanis ismét
kaotikus állapotokat teremtett. A MAGOSZ
által kidolgozott  agrárprogram egyik sarka-
latos pontja, hogy komoly fejlesztésekre
van szükség és az uniós forrásokat és a kor-
mányzati támogatásokat, valamint az
együttmûködni kész, és helyi erõk kapják
meg. - Ha egy chilei pincészet jön a térség-
be, akkor az nem fog az itt élõk számára
megoldást adni - tette hozzá Jakab István.    

N. Horváth Erzsébet

Nem tûnhetnek el a szõlõültetvények

A városban olyan hírek terjedtek el, hogy
az önkormányzat meg akarja szüntetni a
piacot. Igaz a hír? A kérdésre Csáki László
piacfelügyelõ adta meg a választ.
- Nem igaz. Olyan álhírek keltek életre, ame-
lyek nem fedik a valóságot. Önökön
keresztül is szeretnénk megnyugtatni a part-
nereinket és a vevõinket, illetve a tulajdonos
és az üzemeltetõ szándékát ismertetve a piac
jövõjét is felvázolni. A piac nem fog meg-
szûnni! Sõt, a közeljövõben a piac felújítását
tervezik. Ha sikerül ehhez pályázati forrást
nyerni, akkor egy három éves ütemezésû
fejlesztés valósulhat ott meg.
- Milyen jellegû lesz a felújítás? A tér
nagysága adott, tehát terjeszkedni nem tud a
piac. Növekszik a fedett rész?
- Szerkezetében nem fog változni, de új
burkolatot fog kapni. Az elsõ csarnok zárttá
tétele, a csarnokok fûtése is a tervek között
szerepel. A leglátványosabb változás a har-
madik csarnokot érinti majd. Oda büfét,
cukrászdát és kávézót is terveznek, illetve a
hátsó, nyitott részen lévõ asztalok fedõt kap-
nak. A fenti elképzelések is jelzik, hogy min-
denképpen szeretnénk megerõsíteni a pozí-
ciónkat, mert tudjuk, hogy a piac nagyon
fontos közéleti fórum is. Elõnyös
helyzetben, a város központjában van.

Igyekszünk megfelelni a kialakult verseny-
helyzet diktálta elvárásoknak, és ha létrejön
a felújítás, még erõsebbek leszünk.
- Maradnak a meglévõ üzletek, szolgáltatá-
sok, vagy újak is lesznek?
- Újabb helyeket az újabb szolgáltatásoknak
már nem tudunk adni a már említett
szerkezeti adottság miatt, de folyamatos a
mozgás, változnak a profilok. Például a
megszûnt borozó helyén most egy gazdasági
ágazatú üzlet van. 
- A január és a február nem igazán a piaci
szezon hónapjai. Miként készülnek a szezon-
kezdetre?
- Már a januári, illetve a februári hónapokra
is tudtunk kedvezményes lehetõséget biz-
tosítani a partnereinknek. Ezt szeretnénk
továbbgondolni az elkövetkezõ idõszakra is.
A 2006-os bérleti áraink megegyeznek az
elõzõ évivel, azaz nem emelkedtek.
- Ha van olyan érdeklõdõ, aki szeretné
megtekinteni a felújításról készült tervet,
megteheti?
- Igen. A piacfelügyelõség irodájában meg-
tekintheti, és ha bármilyen kérdése van ezzel
és egyéb piaccal kapcsolatos témában,
szívesen állok rendelkezésére.

N. Horváth Erzsébet

A piac fejlesztése a cél 

Rendkívül feszített határidõk mellett (a ki-
írások megjelenése 2006. január 15., befo-
gadási határidõ február 15.) elkészültek a
2006-os évben benyújtásra kerülõ önkor-
mányzati pályázatok. Azok befogadása is
megtörtént, az eredményhirdetésre várha-
tóan március végén kerül sor. 

A város a Közép - Dunántúl Regionális
Fejlesztési Tanácshoz (KDR FT) Székes-
fehérvárra a Bárdos Lajos Általános Iskola
felújításának folytatására (nyílászárók cseré-
je, homlokzat javítása), a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola rekonstrukciójának megkez-
désére (magastetõ építése) nyújtott be pályá-
zatot. 

A Berzsenyi Dániel és a Nagyköz utcák
burkolatának felújítását, valamint a Szivár-
vány Óvoda Dobó téri épületének javítását,
tetõfelújítását is pályázati segítséggel kívánja
megoldani a Képviselõ - testület. 

A belterületi utakra biztosított régiós forrá-
sokból a Berzsenyi Dániel utca felújítására
2006-2007. évre 11.386.700 Ft összegû
támogatás kapható. A munkához 2006-ban
7.970.690 Ft összegû saját erõt kell biztosí-
tani, 2007-re pedig 3.416.010 Ft összegre kell
elõzetes kötelezettséget vállalni. 

A Nagyköz utcai bruttó 7.838.500 Ft-os
felújításhoz 3.919.250 Ft pályázati támo-
gatást kaphat a város. A Bárdos Lajos
Általános Iskola felújításához 36.689.100 Ft-
ot, a Kazinczy Ferenc Általános Iskolához
40.094.040 Ft-ot, a Szivárvány Óvoda
tetõfelújítására pedig 7.963.500 Ft támogatás
kapható.

A felújítások, rekonstrukciók két évre
történõ tervezését, ütemezését a pályázati
konstrukciók, az elérhetõ források nagysága,
az önkormányzat pénzügyi forrásának ren-
delkezésre állása indokolja.                NHE

Megtörtént az idei pályázatok benyújtása

A pályázatok idõben történõ elkészítéséhez a Polgármesteri Hivatal dolgozói
lelkiismeretes munkájukkal nagymértékben hozzájárultak 
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A hónap kérdése

Mivel fût, illetve mennyire „viselte
meg a pénztárcáját” az idei tél?

- A gázfûtés híve vagyok, csak
alkalmanként fûtünk fával! Az
idei tél kemény volt, és mint a
legtöbb kiskeresetbõl élõ család,
mi is anyagi oldalon vettük észre
igazán. Az egyre emelkedõ ener-
giaárak miatt napról-napra
nehezebb kigazdálkodni a fûtési
költségeket. 

KÉRDÉSEK TERE

- Vegyes tüzelésû kazánunk van, fá-
val fûtünk. Már nyár elejétõl fokoza-
tosan vásároltam a fát, ami több mint
100 ezer forintba került. A nagy hide-
gek miatt január közepén még egy
autóval kellett rendelnem. Sajnos, ér-
zékenyen érintette a családi kasszát,
és mivel lányommal élek,  a fûtés kö-
rüli gondokat is nekünk kellett
megoldani.

- Enyhébb idõben gázzal, egyéb-
ként vegyesen fûtök. Anyagilag
sem terhelt meg különösebben az
idei tél, mert úgy variáltam, hogy
anyagilag ne lépjem túl az általam
tervezett keretösszeget. Egyébként
véleményem szerint aránylag rövid
telünk volt idáig, tehát én nem
panaszkodhatom.

Németh József Végh Jenõné Godó Ferenc

(DI)

A Városi Rendezvénycsarnok adott
otthont - február 4-én-, a Batsányi János
Gimnázium és Szakképzõ Iskola idei sza-
lagavató ünnepségének.

A Himnusz közös eléneklése után az
intézmény tanulói olvastak fel gondo-
latébresztõ sorokat Márai Sándor Füves-
könyvébõl, majd Csatári Klára, 11.N osztá-
lyos diák szólt a végzõsökhöz.

Ezt követõen Varga Tiborné igazgatónõ
beszédében hangsúlyozta, hogy sorsfordító
napokat élnek át az utolsó éves tanulók.

- Nem csak a végzõs diákok szalagjait
tûzzük ma föl, hanem ezekben a napokban
döntetek jövõtökrõl is. Arról, hogy mit
szeretnétek a továbbiakban, ha sikeresen
leérettségiztek. Célt jelöltök, amelyhez utat
kerestek. Kívánom nektek, hogy jól mér-
jétek föl képességeiteket. Erõre és kitartásra
lesz szükségetek, s eközben felelõsséget
viseltek- önmagatokért, családotokért, azért
a közösségért, amely utatokra engedett ben-
neteket, és nem utolsósorban hazátokért-
minden egyes cselekedetetekkel.

Az ünnepi szavak után a szalagok
feltûzése következett, ami után Szabó
Bence, 12.B osztályos tanuló osztotta meg
bölcs gondolatait a végzõs évfolyam
nevében.

A nyitótáncokat Tarjányi Sándor, a
Kinizsi Táncegyüttes mûvészeti vezetõje

tanította be a végzõsöknek.
Az ünnepi vacsora után kezdetét vette az

éjszakába nyúló szalagavató bál. A jó
hangulatról Domján Tamás és a Koktél Club
gondoskodott. DI

Egy pillanatnyi szünet a célegyenesben!

Február 10-én a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola végzõs tanulói részére
szalagavató ünnepséget tartottak a
Városi Mûvelõdési Központban.

Megtisztelte az alkalmat jelenlétével
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ.
A Himnusz hangjai után Lájerné Tóth Éva
igazgató köszöntötte a jelenlévõket, majd
múltba tekintõ összefoglalást is adott: 20
éve költözött az iskola jelenlegi épületébe.
A meghatódott végzõs tanulók emlé-
kezetébe idézte az évekkel korábban tett

kezdeti lépéseket.
A hivatalos szertartás után kezdõdött a

szalagavató bál. Hónapok óta bécsi keringõt
tanult a nyolc pár Szabó Richárd tánctanár
irányításával. Meghatóan gyönyörködtetõ
volt a hófehér báli ruhában bevonuló táncos
ifjú hölgyek látványa - kimûvelt mozdulatú
és tekintetû fiú párjuk kíséretében.

A Csárdáskirálynõ zenéjére lejtõ párok
szép-finom tánca után - szabad felkérésre -
tanáraikkal, szüleikkel is táncoltak.

G. Dr. Takáts Gizella

Szalagavató - az érettségi nyitánya

A Batsányi János Mûvelõdési Központ-
ban nyílt kiállítás február 18-án, Somlai
Julianna képzõmûvész alkotásaiból. 

A közönséget Zentai Gábor igazgató
köszöntötte, majd a Batsányi Kórus zenés
összeállítása következett. A közel kétszáz
ikont tartalmazó tárlatot Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ nyitotta meg.

- Mikor a kiállítás elõtti napon beléptem

a terembe, egy mélyrõl fakadó, nyugalmat
sugárzó érzés kerített hatalmába. Az itt
látható ikonok egyfajta belsõ békét árasz-
tanak, megcélozva lelkünk legmélyét. A
mûvésznõ kezdetben csendéletek festésével
foglalkozott, majd a szürrealista Szász
Endre arcfiguráit és festési módszereit vette
át. Ezután akadt rá erre a precíz munkát
igénylõ és szigorú szabályok alapján készít-
hetõ mûvészeti ágra, az ikonfestészetre. A
képekben gyönyörködve kitûnik, hogy

mekkora kitartás, türelem és lelki béke
szükségeltetik ahhoz, hogy ezek az alkotá-
sok elkészüljenek. Egy-egy ikont szem-
lélve, feledésbe merülnek a szürke hétköz-
napok gondjai, egy kicsit magunkba száll-
hatunk, és hagyjuk, hogy lelkünket
elárassza a mûvekbõl sugárzó belsõ, lelki
béke.

A mûvésznõ az érdeklõdõknek elmondta,

hogy az ikon nem lakásdísz. Egy „szép
sarkot”, egy meghitt helyet kell találni
számára a lakásban. Egy olyan szegletet,
ami alkalmas az elmélkedésre, a meditá-
cióra, a lélek egyensúlyának helyreál-
lítására, egy fohász elmondására. 

Somlai Julianna képzõmûvész alkotásai
február 28-ig tekinthetõk meg a Batsányi
János Mûvelõdési Központ aulájában.

Dancs István

Ikonok, amelyekbõl a lelki  béke sugárzik

Tapolca Város
Önkormányza ta
tisztelettel meg-
hívja az 1848/49-es
forradalom és sza-
badságharc évfor-
dulója alkalmából

rendezett ünnepi megemlékezésre.
Március 14. (kedd)
14.00  óra Miltényi József huszár-

kapitány sírjánál emlékezõ beszédet
mond: Zentai Csaba. Közremûköd-
nek: Bárdos Lajos Általános Iskola ta-
nulói. Helyszín: Régi temetõ

Március 15. (szerda)
18.00 óra Török János 1848-as

honvéd alezredes és Török Antonius
Flórián 1848-as honvéd százados
emléktáblájának megkoszorúzása.
Helyszín: Alsó-tópart

18.15 óra Fáklyás felvonulás. A
Kossuth-dombormû és a Petõfi-szo-
bor koszorúzása.

19.00 óra Ünnepi mûsor
Beszédet mond: Ács János pol-

gármester 
„Sors, nyiss nekem tért...” címmel a
Városi Mûvelõdési Központ Színját-
szó Körének és a Batsányi Táncegyüt-
tesnek a közös mûsora. Mûvészeti
vezetõk: N. Horváth Erzsébet, Németh
László. Közremûködnek: Márió és a
Tapolcai Musical Stúdió tagjai. 

Helyszín: Városi Rendezvénycsarnok
Az ünnepség közremûködõi: Tapol-

cai Honvéd Kulturális Egyesület,
Magyar Királyi I. Ferenc József, I.
Jászkun Honvéd Huszárezred, Ha-
gyományõrzõ Egyesület, Balaton-fel-
vidéki Radetzky Huszár Hagyomány-
õrzõ Egyesület, Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar.

Nemzeti ünnepünkön külön
meghívó nélkül szeretettel várjuk
Tapolca Polgárait!

Meghívó

Fotó: Dancs

A megnyitó szavakat követõen Lasztovicza Jenõ és Zentai Gábor virágcsokorral ked-
veskedett a mûvésznõnek



A serdülõk szokásairól
Veszélyben vannak a serdülõk - derült
ki abból a felmérésbõl, amelyet a
Veszprém megyei Közgyûlés család -
gyermek - és ifjúságvédelmi csoportja
készített a közelmúltban. 

28 általános iskolában, 1700 tanulót
kérdeztek meg a szabadidõs tevékenysé-
gérõl. De azokról a területekrõl is érdek-
lõdött a kérdõívet készítõ, amelyen a
gyerekek veszélyeztetettnek érzik magu-
kat. Komoly veszélyforrást jelent a
kábítószer -, az alkoholfogyasztás. A
televízió tiltott, korhatáros mûsorai is a
kárt okozók között szerepelnek. 

A tapolcai felmérést, az adatok feldol-
gozását a Vöröskereszt és a Gyermek
Jóléti Szolgálat családgondozói vállalták
magukra.

Kutyasors 2006
Gerinces állat bántalmazásáért elköve-
tett állatkínzás vétsége miatt indított
eljárást a tapolcai rendõrség. 

Az Ipar utcában egy kutyát annyira
megvertek, megkínoztak, hogy a sérült
állatot már nem lehetett megmenteni. Az
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely telep-
helyén el kellett altatni. 

Útfelújítás tavasszal

Mint az elõre jelzett és várható volt, a
csatornázási munkálatok miatt rom-
lott a város úthálózatának minõsége. 

Ugyanakkor jó hír, hogy a Fõ utcán, a
Kossuth utcán már elkészült a teljes
körû felújítás. A város kezelésében lévõ,
közel 50 kilométeres szakaszból tavasz-
szal 15 kilométeren útburkolatcserére
kerül sor. 

Új korszak elõtt
a kórház 

Tapolca Képviselõ - testülete  2005
novemberében döntött arról, hogy a
kizárólagos tulajdonában lévõ Városi
Kórházat közhasznú társasággá ala-
kítja át. 

A társasági forma létrejöttének szük-
ségességérõl,  a gazdálkodás új lehetõsé-
geirõl az elõzõ lapszámainkban beszá-
moltunk. A legutóbbi testületi ülésen
már hivatalosan is megtörtént a feladatá-
tadás. 

A feltételeket és a kötelezettségeket a
feladatellátási szerzõdés rögzíti. Eszerint
a közhasznú társaság minden olyan
feladatot ellát, amelyet a kórház eddig is
végzett. Biztosítja a fekvõbeteg- és a
járóbeteg ellátást, a rehabilitációs gon-
dozást. Szociális munka, idõskorúak
gondozása és családsegítés is szerepel a
vállalt feladatok között. A társaság vál-
lalta, hogy a jogelõd által foglalkoztatot-
takat továbbra is alkalmazza.  

Az átalakítással új korszak kezdõdött
a kórház életében. A gazdasági tár-
saságként való mûködés sokkal jobban
alkalmazkodik a környezethez, lehetõvé
teszi a piacgazdaság adta lehetõségek
kihasználását. 

Több pénzhez juthat az intézmény a
bruttó finanszírozás keretén belül, javul
a likviditási helyzete. Nem kell szoros
költségvetési rendben mûködnie, nin-
csenek kötött elõirányzatok, beruházási,
befektetési korlátozások. Kötetlen a lét-
szám és bérgazdálkodás. 

A közhasznú társaság számára
adományokat lehet gyûjteni (például
1%-ot).  NHE

A közlekedést a csatornázás miatt
kiásott, majd visszatemetett és
megsüllyedt felületek nehezítik

- Erdõterületrõl 5,5 m3 tûzifát tulajdonított el
ismeretlen tettes 53.000 Ft értékben. 
- A Vasútállomás II. számú vágányon tárolt
mozdonyból 300 liter gázolajat tulajdonítot-
tak el. 
- Pénzhamisítás vétsége megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás azon elkövetõ
ellen, aki a Tapolca C+C Áruházban, illetve
a Magyar Posta Rt. Tapolca 1. számú
Postahivatalában hamis 20.000 Ft-os bank-
jegyekkel fizetett. Szakértõi vélemény
szerint egyik bankjegy sem valódi bankjegy,
hanem arról színes tintasugaras printeren
készített másolat. 

- A Batthyány utcában lezárt állapotba par-
koló Daewoo típusú kis tehergépkocsi jobb
elsõ ablakát betörték, és abból eltulajdoní-
tottak könyveket, CD-t, mappát iratokkal. 
- A Béke utcában egy Suzuki személygép-
kocsi ablakát törték be, melybõl iga-
zolványokat, adó- és tb. kártyát, bankkár-
tyát, 100.000 Ft-t, 30 EUR-t, kulcsokat tu-
lajdonítottak el. 
- A Budapest - Tapolca között közlekedõ
vonaton a fogasra leakasztott kabátból
eltulajdonítottak 1 db fekete színû pénztár-
cát a benne lévõ igazolványokkal, tb- és adó
kártyával, 30.000 Ft-tal, 800 EUR-val. 
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Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Ádám Tamás és Gombás Erika gyermekük: Boglárka
Iváskó Mihály és Puha Edina gyermekük: Márk
Kamon Norbert és Svastics Ilona gyermekük: Aliz
Kovács Balázs és Scher Hajnalka gyermekük: Áron
Kreitzer Róbert és Marton Marianna gyermekük: Ádám
Sinkó László és Kovács Eszter gyermekük: Krisztián és Kornél ikrek
Vetsey László és Üveges Anita gyermekük: Zalán

Gratulálunk!

Városi Mûvelõdési Központ már-

ciusi programjai

Március 27-én (hétfõn) 19-óra
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház :
Komámasszony hol a stukker c. vígjátéka.

Március 31-én (pénteken) Tapolca
várossá nyílvánításának 40. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepség és 40. éve
ismét város Tapolca címû, múltidézõ kiál-
lítás megnyitója.

Felújítások Tapolca - Diszelben

- A 850 lakosú városrészben sem
maradnak el a 2006. évre tervezett,
legszükségesebb felújítások. 

Sor kerül a Szász Márton Általános
Mûvelõdési Központ tetõfelújítására. Az
elõzõ évi hatalmas esõzések okozta károk
helyreállításának folytatása, valamint a
kátyúzás is a fontos feladatok között
szerepel. 

Tapolca város költségvetésének tár-
gyalásakor is felmerült a kérdés, hogy
miért nõtt  50%-kal a Tapolca Városi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft támo-
gatása a tavalyi évhez képest. A választ
Rédli Károlytól kaptuk meg.

- A város költségvetésében ebben az
évben a sportcsarnok, sporttelep, sport-
szervezés támogatására 30 millió forint
összeget szavaztak meg a képviselõk. Az
összeg 10 millió forinttal több, mint a 2005.
évi összeg, de a mellérendelt feladatok is
jelentõsen növekedtek.

2005-ben a megelõzõ évhez képest a
város költségvetésének nehézségei miatt 4,5
millió Ft-tal kevesebb, 20 millió Ft összeget
biztosított a tulajdonos a sportcsarnok és
sporttelep mûködtetésének támogatására.
Az így kiesõ összeg nagy részét a szük-
ségszerû fejlesztések elmaradásából lehetett
pótolni, társasági szinten erre a célra az

amortizációnál is kisebb összeg jutott
tavaly. 2006-ra a tulajdonos a korábbi
összeg, tehát nagyságrendjében 26 millió Ft
összeget különített el erre a célra, továbbá a
társaság feladatkörébe sorolta a városi
sportszervezés tevékenységét, annak sze-
mélyi és tárgyi feltételeinek  biztosításával,
a végrehajtás felelõsségével együtt, hoz-
zárendelve 4 millió Ft-ot. 

A 30 millió Ft korrekt, feladatokkal
lefedett, reális összeg, fenntartja a társasági
szintû hatékony gazdálkodás és bevételi
célok teljesülésének szükségszerûségét. A
döntés mögött összességében felelõs tulaj-
donosi mérlegelés húzódik, viszont látni
kell, hogy a támogatás valamennyi forintja
mellett egyértelmû feladat és azok színvo-
nalas ellátásával kapcsolatos tulajdonosi
elvárások húzódnak - mondta a társaság
ügyvezetõje.                                       

NHE

Növekedtek a feladatok

A könnyed zenei mûfaj kedvelõinek min-
den bizonnyal jó hír, hogy 2004 után, új
hanghordozóval jelentkezik február 27-
én a tapolcaiak egyik nagy kedvence:
Postás Józsi.

Producere, Fodor József röviden tájékoz-
tatta lapunkat, mi is történt az elmúlt  más-
fél esztendõben. Elmondta, hogy örültek a
számtalan felkérésnek, ezáltal is nép-
szerûsödött az énekes. Elsõ hanghordozója
aránylag nagy példányszámban fogyott a
könyvesboltok polcairól. - A sikert mi sem
bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a
kiadó cég felkért bennünket egy új album
elkészítésére - tájékoztatott a producer.
Majd kiemelte, hogy február 27-étõl már
kapható is lesz a hanghordozó - Postás

Józsi 2x csenget címmel. A rajongók, a
mulatós zenei mûfaj kedvelõi nem fognak
csalódni, mert bulizós- fiatalos számok
kaptak helyet ezúttal is.

Örömmel közölte lapunkkal, hogy
Szenes Ivánnak is bemutatta a zenészt, és a
zenei, színházi és irodalmi körökben is
méltán elismert szakember lát esélyt arra,
hogy Postás Józsi elismert elõadóvá váljon
a szakmában.

A jövõt illetõen a tapolcai postás- énekes
március 3-án Szabadkán lép fel, majd
folyamatos koncertek követik egymást,
többek között egy színpadon fog énekelni a
nyár folyamán a legendás 3+2 együttessel
is.                                        

Dancs István

Postás Józsi kétszer csenget

Hírek röviden

2005-ben a Pannon Reprodukciós Intézet nagysikerû babatalálkozójának is a
rendezvénycsarnok adott otthont



„,..ott is magyarok maradnak,” (Gróf
Mikó Imre)

Köztudomású, hogy a trianoni békeszer-
zõdés után Bukarestbe tódult magyarságot
összefogó kulturális egyesület, vagy szak-
mai ernyõszervezet nem volt. A román
fõvárosban élõket az önmagába vissza-
gördülõ Szent Istvánnal Egyesült Magyar
Társulat (1921) szétszórtságukban nem
ölelte fel, illetve nem jelölte feladatául.

A sajátos történelmi helyzetben élõ hon-
fitársak hiánypótló önszervezõdés útján
találtak megoldást, nyolcvan esztendõvel
ezelõtt, az önmagukat elhatároló új alapon
új ügyet és kihívásokat fel nem vállalókkal
szemben, és magyar mûvelõdési egyesület
született a bukaresti református parókián.
Ebben a közelség gyûlölet katarzisban, ahol
a lélek lelkesít, 1925. szeptember 27-én
veszi. kezdetét a Koós Ferenc Kör.
Létrehozásának kezdeményezõi Nagy
Sándor és Kányádi Béla lelkészek.
Nagyszerû tevékenységérõl közismert
bukaresti magyarság elsõ nagy szervezõje
Koós Ferenc nevét viselõ egyesület nyitott
volt az ifjúság, az értelmiség és a folyama-
tosan betelepülõk elõtt. A jeles összejövetel
résztvevõi az elõterjesztett indítványt
egyöntetûen határozattá emelik, megsza-
vazzák a választmányt, a tisztviselõket;

elnöknek Dr. Kövér János ügyvédet, alel-
nöknek Koppándy Jánost. Következe-tes,
igényes kulturális közéleti feladatokat
felvállaló hagyományossá lett ismeretter-
jesztõ elõadássorozataiban és nemzetszol-
gálatában nem elégedett meg azzal, ami
közel és könnyen elérhetõ volt.

Természetes, hogy a Koós Ferenc Kör-
nek, a bukaresti magyar értelmiség mûhe-
lyének teljes igényû felmérésére itt nem
kerülhet sor. Ennek az elvárásnak a
Bukarest Magyar Közlöny Hagyományok
rovatában Bántó István eleget tett. Írása
száraz adatok felsorolásában is regényes!

Igen! Sokszor milyen messzire kell
elmennünk, azért, hogy valamit közel
hozhassunk. Háromszékrõl, többekhez
csatlakozva, november 4-én e sorok írója
Gróf Mikó Imre Nemzeti önazonosságunk
védelmezõje, Kónya Ádám nyugalmazott
múzeumi igazgató kutató december 2-án
Gróf Mikó Imre Az építkezõ címmel tartott
elõadást.

A Magyar Mûvelõdési Egyesület ünnep-
sége során a Basa Tamás Gazdasági
Mûvelõdési Egyesület díszoklevelét a Koós
Ferenc Kör képviseletében Zsold Béla vette
át. 

Pásztori Tibor Endre 
zabolai református lelkész

Levelesládánkból

A tapolcai Rendõr Nyugállományú Klub
tagjai által készített alkotásokból nyílt
kiállítás a Városi Mûvelõdési Központ-
ban - február 13- án. Az idõsebb korosz-
tály türelmének, kitartásának és nem
utolsósorban kézügyességének bizonyí-
tékai azok a  legapróbb részletekig kidol-
gozott fafaragások és kézimunkák, ame-
lyeket az érdeklõdök négy napon át
csodálhattak.

A rendezvényt a Batsányi Kórus szín-
vonalas dalcsokra nyitotta. Ezután Horváth
József, nyugállományú rendõr alezredes,
Klub- titkár szólt az egybegyûltekhez:

„- Annak a korosztálynak az alkotásai
láthatók, akik közel járnak a hetedik x- hez,
azonban mégis fiatalos lendülettel állnak

neki minden új feladatnak. A kézimunkázás
tudományát édesanyjuktól vagy nagy-
mamájuktól lesték el. Igazi remekmûvek-
ben gyönyörködhetünk, pedig „csak” hobbi
szinten készültek a kiállított tárgyak.

A kiállításon Ácsné Vilma, Szántóiné
Rózsi, Hegyiné Marika, Kajtárné Sárika és
Edit, Tóthné Ibolya, Némethné Magdika,
Füstös Marika, Kalmárné Rózsika és nem
utolsósorban Hegyi Gyula mûvei szerepel-
tek, amelyek között láthattunk foltvarrásos
takarót, kalocsai, karádi mintás, illetve
kereszt- és matyó hímzéses terítõket, hor-
golt nipp alátéteket és ruhadarabokat,
madeirát, rappolt vánkost, tobozból készült
karácsonyfa díszeket és szõlõtõke-szob-
rocskákat is.   Dancs István
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Magyarország sok szép tája, színvarázzsal van megáldva

Tisztelt Szerkesztõ!

Szeretném elmondani az észrevételemet
önnek. Lapozgattam a 2006. januári szá-
mukat és amikor a 3. oldalhoz értem, lát-
tam, hogy bemutatják az országgyûlési
képviselõjelölteket. 

Nagyon örültem neki, hiszen a választá-
sok elõtt fontos, hogy bõvebb informá-
cióhoz jussunk, mert meg kell hoznunk a
döntésünket, hogy kire szavazzunk. Ami
nem tetszett az az, hogy hiába kerestem,
nem találtam az MSZP jelõltjét. Nagyon jó
lenne, ha az MSZP jelöltjét is bemutatnák,
mivel nemcsak az MDF és a FIDESZ jelõl
Tapolcán képviselõt, hanem az MSZP is. 

Úgy gondolom, hogy a választópol-
gároknak meg kell adni a lehetõséget arra ,
hogy mind a hármójukról tájékozódhas-
sanak. Arról nem is szólva , hogy a jelöl-
teknek is egyforma lehetõséget kellene biz-
tosítani.       Tisztelettel: Kozsup Orsolya 

Tisztelt Orsolya!

A január 31-én íródott elektronikus leve-
lére válaszolva tájékoztatom, hogy az Új
Tapolcai Újság minden országgyûlési
képviselõjelöltnek egyenlõ mértékben
fog lehetõséget biztosítani a bemutat-
kozásra. 

Mivel hivatalosan - sajtótájékoztató
keretében - eddig csak az MDF és FIDESZ
jelentette be, hogy a 4. számú választó-
körzetben ki a jelöltje, így csak az Õ
jelölésükrõl tudósítottunk. 

Kérem, hogy továbbra is legyen hûséges
olvasója az Új Tapolcai Újságnak, és
észrevételeivel segítse munkánkat. 

Üdvözlettel:  N. Horváth Erzsébet
felelõs szerkesztõ

Tapolca, 2006. február 2.

Szentföldi zarándok
élménybeszámolója

Február 17-én dr. Sípos Gábor - a Boldog
Özséb Alapítvány meghívására érdekes
- értékes elõadást tartott a Szentföldrõl -
színes filmfelvételekkel illusztrálva - a
Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskolában. 

A nagyszámú közönség nemcsak térben
- idõben követhetett egy színes - hasznos
programot, hanem az elõadó lelkisége
mély átélést ihletett, lelki többletet adott.

A Biblia jeles személyei, eseményei
elevenedtek meg a filmen: az Olajfák
Hegye, a Golgota, a Genezáret - tó. Az
arab - zsidó történelem és kultúra, a római-
ak uralma, hatása meglepõ tanulságokat
közvetített. Az elõadó számtalan képzõmû-
vészeti értékre mutatott rá, valamint az
egyes népek követendõ - követhetõ visel-
kedésére. 

A Masszada - erõd ürügyén felhívta a
figyelmet Josefus Flavius Zsidó háború
címû nagyhatású történelmi regényére. 

Alaposan felkészült, nagytudású, lelki-
leg kifinomult ember elõadását hallhattuk,
élvezhettük.             

G. Dr. Takáts Gizella

A közélet alakítói a hétköznapi emberek
A Nyitott Közéletért Alapítvány elsõ
bálját január 27-én tartotta a Városi
Mûvelõdési Központban. 

A bál vendégeit dr. Pataki Attila, a
kuratórium elnöke köszöntötte elsõként.
Mint mondta, a közéletet nem a politikusok,
hanem a hétköznapi emberek alakítják és
élik a kisebb-nagyobb összejöveteleken,
találkozókon, utcai beszélgetések során. A
politikusok dolga, hogy erre figyelve vilá-
gosan megfogalmazott célokat kitûzve a
köz javát szolgálják. - Sokat nyílt a közélet
az elmúlt másfél év alatt - mondta az elnök.
- Már csak ritkán vannak demonstratív
nagygyûlések. Már szóba állnak egymással
olyan politikusok, akik korábban kezet sem
fogtak. A nemzet, az ország, a kisváros is
csak akkor gazdagodhat tovább, ha a köz-
életben is béke és nyitottság van. Talán a
mai rendezvény is hozzájárul ehhez. 

Sibak András az alapítók nevében kívánt

jó szórakozást a jelenlévõknek és mondott
köszönetet Mezõssy Zoltánnak, aki miután
kiderült, hogy a bál helyszínéül eredetileg
tervezett Varjú fogadó kicsinek bizonyult,
készségesen ajánlotta fel a helyet. 

Ács János polgármester kellemes
szórakozást és egy szép estet kívánva annak
az örömének adott hangot, hogy ismét van a
városban egy olyan alapítvány, amely a jó
célt szolgálva sokszínû tud lenni. - A
boldogságot megváltani és ajándékba kapni
nem lehet - idézte Goethe szavait. - Egy
igazság van: adni és adni. Jó szót, bátorítást,
hitet és önzetlen szeretetet. 

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képvi-
selõ a közélet nyitottságának fontosságát
hangsúlyozta, hiszen mint mondta, együtt
élünk itt Tapolcán, ismerjük egymást, sok
az ismerõsünk és a jó barátunk. Nagy szük-
ség van az ilyen jellegû, vidám hangulatú
kikapcsolódásra is. 

Mesterházy Attila, a bál fõvédnöke is  a
közélet nyitottságának szükségességét
emelte ki köszöntõjében. - Teremtsünk
hagyományt a mostani bállal - mondta.
Majd az elkövetkezendõ hónapok fontos
eseményeire és az  azt lezáró országgyûlési
választásokra utalva ismét leszögezte: kor-
rekt és példaértékû az a tisztességes ver-
seny, amelyet Lasztovicza Jenõvel folytat-
nak az országgyûlési képviselõségért. A
döntést a választópolgárok fogják meg-
hozni. 

A köszöntõk elhangzása után a Batsányi
Táncegyüttes adott ízelítõt nagysikerû
repertoárjából. A mûsor kedves gesztusa-
ként táncba hívták a vendégeket. 

A nagyszerû zenének, a figyelmes kiszol-
gálásnak és a jó szervezésnek is köszön-
hetõ, hogy mindenki jól érezte magát ezen
az esten.                  

N. Horváth Erzsébet

Meghívó
„Szépítsük együtt városunkat!” Tapolcai Városszépítõ Egyesületünk Elnöksége tisztelettel
meghívja a 2006. március 6-án (hétfõn) 17 órakor tartandó közgyûlésre a Városi Könyvtár
elsõ emeleti nagytermébe. 

A közgyûlés elõtt és utána lehetõség nyílik a tagdíjak befizetésére, az egyesületbe való
belépésre, kiadványaink megvásárlására. 

Kérem, hogy jelenlétével és aktív közremûködésével tisztelje meg közgyûlésünket!
Az elnökség nevében: 

Dr. Zsiray Ferenc VSZE elnök

Gratulálunk!
Isten áldja a tisztes ipart! - mondta
Széchenyi István -, de mi azt is hozzáte-
hetjük, hogy mindazokat a mesterem-
bereket, akik már több évtizede, tudá-
suk legjavát adva tevékenykednek
választott szakmájukban. 

Szollár Gáspár mérlegjavítómester és
Buday Miklós fényképészmester nemrég
vehette át a szakmában eltöltött negyed-
évszázadért kiérdemelt ezüstgyûrût a
Tapolcai Területi Ipartestület titkárától.
Gratulálunk!

Jogos kérdések
Az ingatlan-nyilvántartás esetében új

eljárásként, intézményként került bevezetésre
az úgynevezett „függõben tartás”, amely  ren-
delkezés alapján függõben kell tartani a bead-
vány elintézését, a bejegyzett jogosult által a
bejegyzési engedély megadására meghatáro-
zott, legfeljebb 6 hónapos határidõ elteltéig.
Ezen  törvényi hely alapján az eredeti tulaj-
donos jogügyletben, szerzõdésben rendelkezik
a  függõben tartásról, és egy késõbbi idõpont-
ban bejegyzési engedélyt az ingatlanjára  vo-
natkozóan, amikor a másik fél teljesítette szer-
zõdésben vállalt kötelezettségeit. A függõben
tartásról a földhivatal értesíti a kérelmezõt, a
függõben tartást a tulajdoni lapra nem kell  fel-
jegyezni.

A változások közül kiragadnám még a min-
denkit érintõ szolgáltatási díj bevezetését,
amely  az eddigi eljárási illetéket váltotta fel. A
szolgáltatási díj a változással érintett ingat-
lanonként 5.000.-Ft.

A jelzálog bejegyzése, módosítása, a
jelzáloggal biztosított követelés értékének 5
%-a, de  legfeljebb változással érintett ingat-
lanonként 12.000-.Ft.

Vagyon értékû jog törlése iránti eljárási díj,
a változással érintett ingatlanonként 2.000.-Ft.
Soron kívüli eljárás díja ingatlanonként
10.000.-Ft. A fellebbezés díja 10.000.-Ft.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díj alól
személyi és tárgyi díjmentességet állapít meg a
jogszabály, amely alapján meghatározott
személyek és meghatározott ügyek esetén nem
kell  díjat fizetni. Az eljárási díjat a kérelem
beadásakor a földhivatal pénztárában, vagy
csekken,  vagy átutalással kell kifizetni.

A tulajdoni lapok kiadásával kapcsolatban
fontos változás, hogy az okmányirodákban is
lehet  másolatot kérni.

Komjáti Sándor ügyvéd

80 éves  a Koós Ferenc Kör
A bukaresti magyar értelmiség mûhelye



Február 16-án a VMK-ban Tapolca zene-
értõ - kedvelõ közönsége különleges zenei
élményben részesült. Jávorkai Sándor
hegedû-, Jávorkai Ádám gordonka-, Falvai
Katalin zongorajátéka elragadó volt. 

A Jávorkai - fiúk a gyõri Liszt Ferenc
Zeneiskolában kezdték zenei tanulmányaikat,
Budapesten a Bartók Béla zenei középisko-
lában folytatták. Bécsben diplomáztak, majd
hamarosan elvitték mûvészetük kincseit a
világba. 

Ádám - még gyermekként - 1990-ben
megnyerte az országos gordonkaversenyt.
Sándor is korán, kisgyermekként kon-
certezett. Játszottak a norvég királynõnek,
Japánban többször szerepeltek - a japán TV
közvetítette - kurzust tartottak, népszerûsítet-
ték Bartók, Kodály mûveit, a Kodály - mód-
szert. 

Elnyerték a Fischer Anni - díjat, a Herbert
von Karajan ösztöndíjat. - Március 1-jétõl
Olaszországban lépnek fel, majd Ausztriában

turnéznak - különös tekintettel a Mozart- és
Bartók - évfordulóra. 

Az elõadott mûvek közül Händel: Passa-
caglia a kedvencük. Paganini Boszorkány-
tánca virtuóz játékost, „ördöghegedûst”
igényelt; a duplavonós, magasfekvésû han-
gok, pizzicatok, üveghangok valóban magas
követelmények. 

Paganini 24 Capriccioja közül - közön-
ségkérésre - a 12. - t játszotta Jávorkai Sándor
és Ádám - a kromatika bravurjaitól telve -
díszítve. Kreisler mûve „a bécsi kávéházak
hangulatát idézi”: édes - érzelmes - lágy;
Jávorkai Ádám átiratában.

Falvai Katalin technikailag és átéléssel is
elragadóan közvetítette a nagy zongoravir-
tuóz és zeneszerzõ Liszt VI. magyar rapszó-
dia - ját. 

Ráadásként Bach - darabot hegedült
Jávorkai Sándor a hálás tapolcai közön-
ségnek. 

G. Dr. Takáts Gizella

A Szent Korona
története (VII. rész)

A XVIII. század végétõl a magyar
koronát Budán õrizték. Napóleon
csatáinak közeledtekor azonban két
ízben is elmenekítették. 

1805. november 16-án József nádor, a
két koronaõr és számos fõúr jelenlétében
kivették a szokásos helyérõl, s a nehéz
vasláda helyett a koronázási jelvényekkel
együtt másik, szállításra alkalmasabb
ládába helyezték, amelyet lepecsételtek.
Ezután az egyik koronaõr vezetésével
Munkácsra szállították. A veszély
elmúltával visszahozták Budára. 

1809-ben, ugyancsak Napóleon
hadainak elõretörése miatt kelt útra a
korona. Elõbb Almásy Pál koronaõr pesti
házába vitték, majd Egerbe, ahol a szé-
kesegyház kincstárában helyezték el. De
itt is csak egy éjszakát töltött, mert
kísérõi a megyeházát biztonságosabbnak
ítélték, s ott õrizték tovább. Szeptember
végén Almásy Pál gyöngyösi házába vit-
ték át a kincseket, s azok ott maradtak,
míg november elején vissza nem vitték
Budára. 

/Folytatás a következõ lapszámban/

Meghívó
A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar

2006. március 3-án (péntek) 18 órakor a
Városi Mûvelõdési Központban (Tapol-
ca, Kisfaludy u. 2.) jótékonysági hang-
versenyt ad a protestáns templom orgo-
nájának javára. 

Jegyek elõvételben a helyszínen és a
Tourinform Irodában kaphatók. 

Belépõdíj: 500 Ft. 
Mindenkit szeretettel várnak. 

Tapolcai irkalapok VII.

2006. február     7Új Tapolcai Újság

KULTÚRA

Fejem felõl, az ágyam melletti
kisszekrényen tartom ilyenkor még a
Karácsonyra kapott könyveket. Mind kedves
ajándék, de az egyik mostanában különöskép-
pen meghat. Milánovics Danica írónõ gondoz-
ta e szép kiadványt, melybe Kovács László
„szeretetmorzsáit” gyûjtötte. Édesapám volt a
Batsányi Gimnáziumban osztályfõnöke (majd
barátja lett) a nemrégiben elhunyt Dr. Kovács
Lászlónak. A százhalombattai újságban olva-
som Kovács Lászlóról a következõ sorokat:
„Bár gimnáziumi éveiben kedvelte az irodal-
mat, a történelmet, az idegen nyelveket (jól
beszélt és olvasott franciául), egykori osztály-
fõnöke mégis az orvosi pálya felé irányítot-
ta…”

Kovács László 1941-ben Tapolcán
született, és pályája során (orvos-esztendõi
után) négy éven át az elsõ demokratikusan
választott magyar parlament képviselõinek
egyike lehetett. Tapolcától sohsem szakadt el.
Emlékkötetében találtam a következõ élet-
példázatot, amit az itteni Malom-tó ihletett.
Túlzás nélkül állítható, hogy egész sorsát kife-

jezte ez a metafora, amelyre tudása és tapasz-
talata csúcsán lelt, s melyet aligha mutathatott
volna föl eszmélkedésének tapolcai élményei
nélkül:

„Hatéves koromban hajítottak elõször
mélyvízbe. A bátyám egy hirtelen elhatározás-
sal belökött a tapolcai Malom-tó akkor még

kristálytiszta vizébe, gondolván, ez a legegy-
szerûbb módja, hogy megtanítson úszni.
Mindez a tó legmélyebb pontján, a nevezetes
„Zúgó”-nál történt, esélyt adva arra, hogy a tó
sodrása eleve a part felé tereljen, ahonnan a
deszkákon átbukó víz több méteres mélységbe
zuhan. Sohasem felejtem el az állandó ned-
vességtõl és hínártól csúszós deszkába
kapaszkodás „biztonságát”. És most, több
mint 40 év után újra vízbe dobtak. […] De ez
már nem ugyanaz a mélyvíz. Nem olyan tiszta,
hogy két méteres mélységben is csillogna a
behajított tízfilléres. S nincs olyan közel a desz-
ka, amibe bele lehetne kapaszkodni, bár a
sodrás erõsebb és a deszka síkosabb. Amikor
már úgy éreznéd, hogy biztosabban, nyugodt
tempóban szelheted a vizet, mindig akad vala-
ki, aki a szemedbe fröcsköl, arcodba csapja a
nyálkás hínárt, sõt, olyan is, aki bármely pil-
lanatban a víz alá nyomhatja fejed. Pedig
mind a rejtõzködõ, mind a közismert
mélységek fölött fuldokló emberek várnak az
úszni tudókra. Kedves Úszótársaim! Nem kel-
lene inkább erõs karcsapásokkal egy-egy ful-

dokló felé úsznunk? S nem lenne-e még jobb,
hogy valamennyien megtanuljunk úszni?”

Kovács László 1990-ben vetette papírra ezt
az allegóriát. Megszívlelendõ tanmese került
ki egy humanista honatya tollából. Méltó a
szépíró-kedvû politikusaink stílusához, akik -
Czigány György szavaival élve - a hatalom
gyakorlása közben is meg tudták õrizni a
„szeretet józanságát”. Egyetlen magabiztos
vonallal összekötötte életében mindazt, amit
merészen elõször tanult azzal, ami pályája
zenitjén keserû és bölcs tanulság lett. Nem kel-
lett érte beutaznia a világot, bár bejárta a
Távol-keletet is. (Robert-Louis Stevenson
szintén minden fontosat el tudott mondani egy
malom körül élõ család és munkaközösség
ábrázolása során az életrõl. A malom
messzeségek küldte energiát hasznosít a táj
egyetlen pontjában. Kinek van igaza: Aki ott
marad: szívében a távoli helyek ígéretével?
Aki elmegy: szívében a biztos pont emléké-
vel?)

A malomkerék egybeforgatja a földi valót
és az égi ideát. Németh István Péter

Kultúrtörténetünk védelemre szoruló
kincsei a kõkeresztek. 

Az alkotókról szinte semmit sem tudunk,
de a megformáltság, a szobrok kivitele azt
jelzi, hogy tanult, vagy kevésbé képzett
kõfaragómesterek keze által születtek meg
az egyházmûvészeti alkotások egysze-
rûsített, helyi adottságokat is megjelenítõ
utánzatai. 

Tapolca Város Önkormányzata sokat
áldoz azért, hogy az azonosulásnak és a
ragaszkodásnak ezek a jelei a régi fényükben
ragyogjanak. 

A Sümegi út mellett, a sportteleppel szem-
ben álló kõkereszt felújítása nemrég történt
meg. A restaurálást az a Bodor István
végezte, aki a Szentháromság - szobrot is
helyreállította. 

A régi fényében ragyogó kõke-
resztet 120 éve állították

Megújult a kõkereszt

Világjáró trió Tapolcán

A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekarnak Péni
Béla karnagy vezetésével megint sikerült
eddigi teljesítményét felülmúlnia, amit a
január 28-ai hangversenyük közönsége telt
ház mellett  sokszoros vastapssal honorált.
És rögtön örömmel jegyzem meg, e tetszés-
nyilvánításból majdnem teljesen elmaradt
a neveletlen fütty és tetszésüvöltés.
Engedjék meg, a mûsor leírása helyett
néhány helyben született gondolatomat
közöljem.

Péni Béla, ahogy valaha jellemeztem,
„nagyszívû mágus” teljesen új mûsorral,
újvilági zenékbõl válogatott mûvekkel lepett
meg. Ez a zene, konferálás ellenére, igényes
darabokból állt, melyekben az amerikai dal-
lamok mellett újvilági nosztalgia is felcsil-
lant. Ez a zene új embertípus dinamikus
életvezetését, a sikerre törekvést mutatta be.
Elgondoltam, a megszólaló hangszerek majd
mindnyájan õsi eredettel bírnak, mint az ajak-
síp fuvolák, tölcséres fúvókájú kürtök és
trombiták, nádsípok, klarinétok, oboák.
Aztán a török cintányér, a néger xilofon, a
modernebb metallofon, a kétfenekû és üst-
dobok, azaz egy sereg ütõhangszer. Mind
csillogó, modern formájában szólalt meg,
ahogy a szerzõ megálmodta, és a karnagy
zenészeivel megvalósította. Az Újvilág
élményébõl, a sikeres technokráciából hall-
hattunk hangulati bemutatót. A megvalósítás

olyannyira sikeres volt, hogy a többtételes
daraboknál a figyelõ közönség pisszenését
sem lehetett hallani, csak a felcsattanó tapsvi-
hart.

A zene fõ élménye számomra a darabok
színessége volt. Ezt leginkább az Operaház
fantomja zseniális kísérõzenéjénél hallhattuk.
A kezdeti koncertekben /hol vagyunk már
ettõl!/ az indulók jellegzetes umtratta..
umtratta.. umtratta basszusa dominált. Most a
jellegzetes hanghatások kiaknázása volt a cél.
Már a zenekar összetételén ez látszott. Aki
figyelt, tapasztalhatta, az évfordulós Mozart
mû közbeiktatásánál, Andante fuvolára és
zenekarra, micsoda felrázó, élménybeli
különbségekkel jár egy másfajta társadalom
zenéjének hangzása. Mozart, aki zenéjében a
felvilágosodás nagy élményét a Varázsfu-
volában foglalta össze, az est zenei koronájá-
nak ékköve volt. No, és a szépséges
fuvolaszólót feltétlenül ki kell emelni.

A zenekar ifjú és gyakorlottabb tagjait a
karnagy az együttzenélés örömével forrasz-
totta össze. Látszott az egyes zenekari
tagokon ez az átszellemülés. Csak azon
zenész játszik szépen, aki maga is élvezi,
amit tesz. Ez minden zenekari muzsikálás
próbaköve.

A karnagyot, Péni Bélát nem kell bemutat-
ni, Õ állandó szereplõ. Milyen? Briliáns.

Dr. Sáry Gyula

Az együttzenélés öröme

A Városi Könyvtár és
Múzeum közleménye

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a
„NAGY KÖNYV” szellemi TOTO-t az
alábbi játékosok nyerték. 

Bognár Ramóna, Badacsonytomaj,
Nyárfa utca 15.; Bagi Gina, Tapolca,
Fenyves utca 16.; Katona Anikó,
Tapolca, Barackvirág utca 18.; Tombor
Ivett Káptalantóti, Rózsadomb utca 79.;
Nagy Anikó, Tapolca, Kazinczy tér 17. A.
6/24.; Nagy Helga, Tapolca, Kazinczy tér
17. A. 6/24.

Gratulálunk! 
A jutalomkönyveket nyitvatartási

idõnkben vehetik át a könyvtár felnõtt
olvasószolgálatánál. (Kedd - péntek 10-
18 óráig) 



Megjelent a harmadik kötet is

A Tapolcai Életrajzi Lexikon I. kötete
2000-ben látott napvilágot, a 2003-ban
megjelent II. kötet után most már a
III. kötetet is a kezébe veheti az olvasó. 

A sokféle szempont és javaslat
figyelembevételével összeállított sorozat
több mint 300 életrajzot tartalmaz. A
korábbi kötetek gyakorlatának megfe-
lelõen ebben is található jó néhány cson-
ka, adathiányos életrajz, mégis közlik a
szerzõk a késõbbi kiegészülés remé-
nyében. 

A Tapolcán valaha szolgált egyházi
személyek életrajzának feltárását, a
közigazgatás választott és kinevezett
tisztségviselõinek sorát is teljessé tette a
lexikont szerkesztõ Kertész Károly.
Gondot fordított arra is, hogy a helyi kul-
túra, az ipar- és kereskedelem mértékadó
szereplõi éppúgy helyet kapjanak a
kötetben, mint az „egyszerû” tapolcaiak. 

A kötet a Városi Könyvtárban, a Tour-
inform Irodában, a Városi Múzeumban,
valamint a tapolcai könyvesboltokban
kapható. NHE

5. „Az embereknek nem ugyanazt jelen-
tik a csillagaik. // Akik úton járnak, azok-
nak vezetõül szolgálnak...”

(Saint-Exupéry: A kis herceg)
A végtelen utakat többnyire magányosan

járva sosem voltam egyedül, és mindig határ-
talanul szabadnak éreztem magam...
„Ide mindenki történeteket cipel magával.

Akárhonnan jönnek is az emberek, szöknek
a múltjuk, az életük, a magányuk, csõdjeik,

vagy éppen önmaguk elõl, hogy
megérkezvén, kijelölt sorsukat hátrahagyva,
megnyugvást és abszolút szabadságot talál-

janak...”
A zarándok: távoli kegyhelyeket hitbuz-

galmi okokból felkeresõ hívõ, aki gyó-
gyulást, tisztulást keres az úton. 

A zarándoklat: az õskeresztények útjaik
során imádkozni jártak tanítóik sírjához.
Egyirányú út, mely a kezdettõl a célig tart -
mint maga az élet - hiszen egész életünk egy
zarándoklat. 

Manapság a zarándokok 17-20%-a indul

útnak hitbéli okokból. A többiek kulturális,
történelmi céllal, vagy egyszerûen sportból
vágnak neki. És sokan vannak, akik nem
tudják megindokolni útjukat...

Én eddigi életem lezárásának és a
hátralévõ kezdetének szántam az utam... 

Élményeim sora hosszú, melyek örökre
emlékezetesek maradnak számomra. 

Mesélhetnék: a terepviszonyokról, a
hegyekrõl és a 400 km-en át tartó
gabonamezõk útjairól, a tölgyesekrõl és a 300
éves szelídgesztenyésrõl. A hõségrõl és arról,
hogy 45 napig nem esett az esõ…

Mesélhetnék: az öt kontinensrõl érkezõ
zarándokokról, nõkrõl és férfiakról, idõsekrõl
és fiatalokról, családokról és magányos ván-
dorokról, s a gyerekekrõl, mert sokan vannak
az úton õk is…

Mesélhetnék: a zarándokszállások hangu-
latáról. A nagyobbakról és kisebbekrõl, a
fizetõsekrõl és ingyenesekrõl. A magányosan
és közösen elköltött vacsorákról…

Mesélhetnék: az út menti kövekrõl,
melyekbõl „tornyokat”, kereszteket, külön-

bözõ nyilakat „építettek” a vándorok, s ame-
lyek a kagylóval állandó kísérõim voltak az
úton...

Mesélhetnék: az emlékkövekrõl, melyeket
azoknak állítottak, akiknek útja félbesza-
kadt…, s melyek elõtt én is mindig meghaj-
tottam a fejem...

Mesélhetnék: a minden nap más
Napkeltékrõl és Napnyugtákról, a csil-
lagokról és a Tejútról, a különbözõ jelekrõl és
a CSODÁK-ról, melyek végig bizonysággal
töltöttek el, hogy nem vagyok egyedül…

Mesélhetnék: a templomokról. A nagy ka-
tedrálisok - Pamplona, Burgos, Leon,
Compostella -  méreteirõl és pompájáról, és a
kisebb települések kápolnáinak egysze-
rûségérõl, magányos és áhítatos csendjérõl. A
zarándokmisékrõl, a fohászokról, a könyör-
gésekrõl, imáimról és a könnyeimrõl…  és
még oly sok minden másról….

Önkéntelenül is felvetõdik a kérdés: mi
egy ilyen út eredménye?

- Komoly fizikai teljesítmény. Kibírható,
kibírtam, megcsináltam (sokan vannak így,

nem olyan nagy fegyvertény…)
- Elszakadni a hétköznapoktól, a megszo-

kott dolgoktól - csak az út állandó! -, el-
mélkedni, gondolkodni, imádkozni. Élvezni a
pillanat örömét, és a csodát! Belesimulni és
elmerülni a tájba. Volt elég idõm gondolkod-
ni: kerestem én is önmagamat, a HIT-emet…

- Megtanulni az alázatot, a kitartást, a
lemondást, a türelmet, az alkalmazkodást, a
toleranciát, egyszerûséget, a küzdelmet, a
szolidaritást… 

- Mivel zarándoklatról van szó, kikerül-
hetetlen a kérdés: mi benne a „szent”? Ezt a
szót a hétköznapi helyzetekben az úton,
erdõben, melegben, szélben, mindenhol a
helyére kell tenni. Talán nem történik semmi
drámai, csak valahogy kitárja az ember a
lelkét, gondolkodik rajta, ha tud, hiszen van
rá ideje bõven. Azután lassan-lassan felsejlik
egy másik idõ, a láthatatlan világ és annak
útjai...
„Add Uram, hogy elfogadjuk UTAIDAT...”

/Az utolsó rész következik/
K. Lelkes Katalin

Vízszintes:
1. Veszprém - megyei természetvédelmi
terület.
14. Feljogosítás, megbízás
16. A káposztafélékhez, tartozó kerti növény
egyik tájneve. 
18. Borsod - Abaúj - Zemplém - megyei,
Miskolchoz tartozó település.
20. Megvédeni. 
21. Az összeadás, szorzás, osztás, kivonás
ilyen mûvelet. 
23. A malac nagyobbik része!
24. Zalatn.. Sarolta.
25. Lánc-,…, eszterlánc
26. Szomszéd népek országainak
névvégzõdés.
27. E lóra, keverve.
30. Török, norvég, svéd gépkocsik.
31. Cipõ, halkan!
32. Kén.
33. A tihanyi tájv. körzetben a görögkeleti
szerzetesek hajléka volt. 
36. Csak a tihanyi félszigeten található jel-
legzetes apró kövek. 
41. Amerikai DIN.
42. Régi kis értékû pénz. 
43. Nem kötelezõ, népiesen, kiejtve, …
kívüli.
44. Az üzletekben sok eladó teszi, sajnos
egyre gyakrabban. 
45. Utoléri, sõt!
46. Budhizmus tanaiban az egyéni létezés
megszünte, „kialvása”.
48. Ekkor van a délutáni tea idõpontja. 
50. Szüntelenül szórja.

52. Bór. 
53. Melyet, hangtalanul, keverve!
54. Védene. 
55. Egy hangos diakonissza!
58. Egyik nagyon szép természetvédelmi
területünk.
64. Ittrium.
65. Juttat neki.
66. Ennek az elõkerítésén fáradozik a
rendõrség, névelõvel. 
67. Pára!
Függõleges:
2. Csendes referencia!
3. Kubai, spanyol, osztrák és olasz gépkocsik.
4. Illetve, röv.
5.… ház, annyi szokás.
6. Fogoly.
7. Biztonsági Tanács.
8. Páros lovas!
9. Gyarló, de csak félig!
10. Páratlan érme!
11. Páratlan gépkocsimárka!
12. Ez is megyénk természetvédelmi
területe.
13. Mulatozás után, kialvatlanul fáradtan. 
15. A függ. 12. sz. része!
16. A Balaton melletti természetvédelmi
területe.
17. Erdei lehullott lomb.
19. Ez a hangtalan háziállatom!
21. Egy, ü betû, pótlásával igen vitamindús
téli csemege.
22. A végén szánna!
24. Minden lakónak, kötelessége fizetni,
névelõvel.

28. Eme.
29. Dávid király harmadik fia. (Á=O)
34. Biztonsági elektromos készülék. 
35. Földalatti várbörtön.
37. Kiejtett mássalhangzó.
38. Nagyon híres ez a balettkar.
39. Tömjénfüsttel hessegetik el.
40. Maga is, választékosabban.
44. Páratlanul árva! 
45. Kötõszóval az elején, Agamemnon leánya
a görög mitológiában.
47. Az olasz Rádió- és Televízió betûjele.
49. K-val a végén, háziszárnyas. 
51. Az ismeretlen, jelölése. 
54. Idõhatározó szó. 
56. Latin mûvészet.
57. Romániai folyócska.
59. Üres kád!
60. Urán.
61. Hangosan, tõle!
62. Hangtalanul, kettõ!
63. Latin „é”.

Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!

A januári helyes megfejtés: Vízsz.: 1.
Lápipóc, 14. Selymes durbincs, 24.
Németvucó, 31. Vágócsik, 63.
Felpillantókülõ. Függ.: 2. Állasküsz, 7.
Fürgecselle, 10. Vaskoscsabak, 14. Sõregtok,
31. Viza.
Nyertesünk: Szencz Tünde, 8319
Lesenceistvánd, Kossuth u. 87.
A megfejtést a szerkesztõség címére kér-
jük.  A nyertes a Fõtéri Könyvesboltban
veheti át a könyvjutalmat. 

Szólj, síp, szólj ! . . .
Békés, boldog új esztendõt kívánnak

egymásnak az emberek évkezdetkor. Jó a
szórend: béke nyomában boldogság
terem.

Mindenki békét vár, békét remél, de
vajon békét teremt-ápol-e?

Békeromboló a harag. A „haragra lob-
ban” kifejezés a tûzveszély képzetét kelti,
de ez még a heves védekezés formája is
lehet. - Haragot tartani azonban emberte-
lenség; az önpusztítás ostoba drogja és a
társadalmi kapcsolatok mérgezõje.

Még jogos sérelmünk se váljék dühös
haraggá (többet árt, mint használ).
Szabályozza a fegyelmezõ akarat békes-
ségszerzõ ereje!

Dr. G.T.G.
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El Camino - Az út  800 km Szent Jakab Zarándokútján

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület már-
cius 6-án tartja közgyûlését, amely elõtt dr.
Zsiray Ferenc elnök tájékoztatta lapunkat
a 2005-ös esztendõben történtekrõl, vala-
mint szólt az idei esztendõ terveirõl és fela-
datairól is.

- Elõször is köszöntöm a kedves olvasó-
kat! Kezdjük mindjárt egy számadattal. A
tavalyi évben 125 tagdíj befizetés történt,
örömünkre szolgál, hogy szimpatizánsaink
köre is napról-napra bõvül. Egyesületünkön
belül 3 szervezet tevékenykedik- a Batsányi
Emlékbizottság, a Nõ Klub és az Ifjúsági
Tagozat. Kiterjedt kapcsolatrendszerünkbõl
kiemelem a helyi Önkormányzattal való jó
viszonyunkat, amelyet közös rendezvények
és szakmai együttmûködés is fémjelez,
továbbá tõlük kapjuk a támogatást is. 

A Városért Egyesülettel, a helyi Vállal-
kozók Egyesületével, valamint Tapolca
Város Épített és Természeti Környezetéért
Közalapítvánnyal is fenntartjuk és ápoljuk a
kapcsolatot, csakúgy, mint a nyugdíjas
klubokkal és iskolákkal (Az ifjúsági örök-
ségvédelmi pályázat óriási sikert aratott).

További sikeres pályázatokról is beszá-
molhatok. A Nemzeti Civil Alapnál kettõ, a
Hungarica Nostra-nál három volt ered-

ményes.
A megjelenés terén elmondhatom, hogy a

megyei napilap, az Új Tapolcai Újság és a
TVT is partnerünk volt a tömegtájékoztatás-
ban, leközölték, illetve leadták a rólunk szóló
közleményeket, híreket és riportokat.
Országos lapunkban, az Értékmentõben is
megjelentünk.

2006-ban is sok feladat vár egyesüle-
tünkre. Elõadások szervezése, városfejlesz-
tési és örökségvédelmi teendõk, kulturális- és
közügyek, valamint részvétel a Város és
Faluvédõk 25. Országos Találkozóján - Bé-
késcsabán. Meglévõ kapcsolataink további
erõsítése, újak felkutatása, az Önkormányzat-
tal az eddigi kölcsönös, jó viszony elmé-
lyítése.

Köszönet a helyi vállalkozóknak is az
eddigi segítségért, remélve, hogy a jövõben is
számíthatunk aktív közremûködésükre. A
pályázatokra idén is komoly hangsúlyt fek-
tetünk.

Végül szeretnénk minél több tapolcai pol-
gárt mozgósítani, hogy csatlakozzon egye-
sületünkhöz, hogy a jövõben még nagyobb
taglétszámmal, együtt építsük-szépítsük a mi
kis Tapolcánkat! - fejezte be gondolatait dr.
Zsiray Ferenc elnök. Dancs István

Együtt építsük-szépítsük a mi kis Tapolcánkat!

Meghívó
A Tapolcai Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete március 9-én 15 órakor tartja
nõnapi ünnepségét a Városi Mûvelõdési
Központban. Szeretettel hívjuk és várjuk a
hölgyeket. 

Vezetõség



A Bárdos Lajos Általános Iskola tornater-
mében bonyolították le - február 4-én - a
már hagyományos és nagy népszerûség-
nek örvendõ Csobánc Kupa megyei terem-
labdarúgó-tornát. 

A sportrendezvényt minden esztendõben a
Szász Márton Általános Mûvelõdési Központ
rendezi a sajátos nevelési igényû gyerekek
részére. Bognár Ferencet, az intézmény
vezetõjét kérdeztük a részletekrõl. - Több
mint hat esztendõs múltra tekint vissza a Cso-
bánc Kupa elnevezésû teremfoci viadalunk.
Összesen öt csapat között dõlt el, hogy ki
nyeri 2006-ban a vándorserleget. Az a gárda,
amelyik három egymást követõ alkalommal
tornagyõztes, végleg birtokolhatja a kupát.
Ilyen még nem történt. Tavaly az ajkaiak
nyerték, idén a várpalotai fiataloknak sikerült.

Sajnos, a tapolcaiak nem esélyesként indultak
most sem, elmaradt a meglepetés. Eddigi
legjobb szereplésükön a második helyen
végeztek. Természetesen Pierre de Coubertin
örökérvényû mondata ránk is igaz: „Nem a
gyõzelem a fontos, hanem a részvétel!”

Ezeknek a fogyatékkal élõ gyerekeknek
feltétlenül szükségük van az ilyen jellegû ren-
dezvényekre, hogy jobban megismerhessék
egymást, összemérhessék erejüket, felkészült-
ségüket, vagy csak a torna után egy jót beszél-
gethessenek.

Úgy gondolom, ezúttal is jól vizsgáztunk,
mint házigazdák:, egy izgalmas és kellemes
délelõttöt sikerült szereznünk a gyerekek
számára. A Csobánc Kupa végeredménye: 1.
Várpalota;  2. Pápa; 3. Ajka; 4. Tapolca; 5.
Veszprém.                               Dancs IstvánK. Lelkes Katalin

Találkozások, emlékek, olvasmányok 1956-
ról címmel a Magyar Olvasástársaság
pályázatot hirdet.

Két kategóriában várunk írásmûveket: a 11-
14 évesektõl 2-3 oldal terjedelmû, míg a 15-18
évesektõl 3-5 oldalnyi fogalmazásokat. 

Arra kérjük a pályázókat, hogy beszél-
gessenek az idõsebb generáció még élõ tag-
jaival, keressenek korabeli, eredeti dokumen-
tumokat, látogassanak el a nevezetes
helyszínekre!

Az értékelés folyamán elõnyben részesül az
egykor szemtanúk, résztvevõk személyes

megszólaltatása, céljaik, élményeik, gondo-
lataik, az események lejegyzés, megõrzése,
közzé tétele. 

A dolgozatok beérkezését legkésõbb 2006.
május 30-ig, a Magyar Olvasástársaság,
Budapest OSZK 1827 címre várjuk. (A
borítékon, a levélben a név és a lakcím jól
olvashatóan legyen feltüntetve!)

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2006. no-
vember 3. az Országos Széchenyi Könyv-
tárban (közgyûlésük keretében). A pályadíjak
összege 200.000 forint értékû könyvado-
mány. 

… egy nép az mondta: „Elég volt!”.
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KÉZILABDA
Férfi felkészülési teremtorna. 5 csapat

fogadta el a tapolcai meghívást. Több jó
iramú mérkõzés, helyenként élvezetes
játékkal is párosult. A torna végeredménye: 

1. Balatonfüred, 2. Pápa, 3. Ajka, 4.
Tapolca, 5. Kecskemét, 6. TFSE.

A nõk tornáján három felnõtt és négy
ifjúsági csapat vett részt. A mérkõzések jól
szolgálták a bajnokságra való felkészülést.

LABDARÚGÁS
Megkezdte felkészülését a tavaszi szezon-

ra a TIAC NB III-as csapata. Csáki László
vezetõ edzõ a következõkrõl számolt be: az
edzések jan. 16-án kezdõdtek; a keretben van
és lesz is változás a rajtig (Molnár Zs. távo-
zott); örömteli, hogy Kutasi Gábor, súlyos
sérülése után már együtt edz a csapattal,
sajnos ugyanaz nem mondható el Simon
Ádámról. (neki továbbra sincs rendben a
térde); az ifjúsági csapatból többen is - Fülöp
Péter, Wolher Tamás, Ángyán Kristóf, Sinkó
Tamás, Halász Dávid - a felnõttekkel készül,
mindez a szakosztályban folyó jó utánpótlás
nevelõ munkát dicséri; az edzések mellett
heti 2 edzõmérkõzést játszanak. Az elsõ kettõ
mérlege egy gyõzelem és egy vereség. 

A csapat munkához való viszonya nagyon
pozitív, és morális erõsödése is érezhetõ. Ez
pedig bíztató a jövõt illetõen, és ha így foly-
tatódik, a tavaszi mérkõzéseken sok örömet
okozhatunk a vezetõknek és a szurkolóknak
egyaránt. 

SAKK
Megyei Diák Olimpia egyéni döntõi

„Tapolcai Aranyesõ” a Megyei Diák
Olimpia egyéni döntõiben. A tapolcaiak a

megszerezhetõ 12 aranyérembõl 8-at, míg a
kiadott 36 érembõl 17-et szereztek meg. 
A gyõztesek: I. kcs. fiúk: 1. Bruckner Máté;

II. kcs. lányok: 1. Szabó Dorina; III. kcs.
lányok: 1. Peszleg Pálma; III. kcs. fiúk: 1.
Bak Bejamin; IV. kcs leányok: 1. Soós
Georgina; IV. kcs. fiúk: 1. Lovász Barnabás.

Középiskolások: V. kcs. leányok: 1. Vizeli
Mária Beáta; VI. kcs. leányok: 1. Jáchym
Dorina 

NB I/B. osztály (6. forduló)
Tapolca Rockwool VSE - Keszthely 5:7
A vendégnapot felrúgva az elõzetes papír-

formát óriási becsvággyal és lelkesedéssel
legyõzte az esélyesebb házigazdát. 

NB I/B. osztály (7. forduló)
Decs KSE - Tapolca Rocwool VSE 7,5:4,5
Tovább tart a tapolcai csapat gyengélke-

dése.
NB II.
Tapolca VSE - Varjú Fogadó - Ajkai

Bányász 6,5:5,5
Egyenlõ erõk küzdelmében a hazai csapat

megérdemelten szerezte meg a gyõzelmet. 
Arborétum HGL SE - Tapolca VSE Varjú

Fogadó 4,5:7,5.
A csapat a 4. helyen áll a bajnokságban.
Megyei I. osztály
Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda -

Balatonalmádi 4,5 : 7,5. Az ifjúsági
mérkõzésen 8,5: 3,5. 

Hírek - eredmények

Új sorozatunkban a szakosztályokban
folyó utánpótlás nevelõ munkát mutatjuk
be. A labdarúgókról Hanzmann László
utánpótlás szakág vezetõt kérdeztük, aki a
következõket mondta:
- A szakosztályban kezd beérni a  közel 10 éve
elkezdett tervszerû nevelõ munka gyümölcse.
Az indulástól kezdve részt veszünk a Bozsik
programban. Jelenleg is 50 kisgyerekkel
foglalkozik K. Lelkes Katalin edzõ. Ez az U7-
U9-es korosztály (4-9 évesek). Az U11-esek -
25 fõ - (95-96-os születésûek) edzõje Tóth
Béla. Az U13-as csapattal Hajnal Zsombor
dolgozik. Keretük 22 fõ. Õk a mini serdülõk,
akik a megyei bajnokságban játszanak, és
több mint 100 gólt lõve elsõ helyen várják a
tavaszi bajnoki rajtot. Az U16-os csapat edzõ-
je Bodor Tamás 25 fõs kerettel. A megyei
bajnokság õszi tabelláján az elsõ helyen áll-
nak. Az ifjúsági csapat kerete 16 fõs, és az NB
III-as ifjúsági bajnokság középmezõnyéhez
tartoznak. Edzõjük Hanzmann László. A csa-
pat versenyeztetése annyiból problémás, hogy
sokan más városban tanulnak, ezért az edzés

látogatásuk bizonytalan, s hogy sokan a fel-
nõttekkel készülnek.
- Úgy tudom, az elmúlt hetekben több terem-
tornán is sikeresen és eredményesen szerepel-
tek a gyerekek. 
- Igen. Szombathelyen játszottak a „Delfinek”
és a „Sasok” is. Mindkét csapat a rangos
mezõnyben helyenként kitûnõ játékkal
végzett a 4-ik helyen (Sopron, Gyõr,
Szombathely, Zalaegerszeg). A kisebbek
tornáján Bardon Zsoltot választották a
mezõny legjobb játékosának. 
- Itthon a 97-98-ban valamint a 92-93-ban
születettek versenyeztek, és több ügyes gyer-
mek hívta fel magára a figyelmet. Említsük
meg õket.
- Monek Martin a legjobb kapus, Hanzmann
Máté a gólkirályi címet nyerte a  92-esek
között, és jól játszott Hardi Bálint, Szabó
Bálint és Balázs Kolos 93-as csapatból. A
kisebbeknél Meidl Zalán, Körmendi Bálint,
Fekete Balázs, Gyarmathy Vince és Sásdi
Árpád kaptak különdíjat.  

K. Lelkes Katalin

Körkép a városi utánpótlásról

„Nem a gyõzelem a fontos, hanem a részvétel!”

FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

SPORT

Játssz velünk!
A Tapolcai Városi Könyvtár és
Múzeum Gyermekrészlege szeretettel
vár minden érdeklõdõ tanulót a
következõ foglalkozásaira:

Március 7-én (kedd) 16 órakor:
Tavaszváró - verses, mesés foglalkozás
óvodásoknak. A foglalkozást vezeti:
Szokoli Renáta. Március 16-án
(csütörtök) 16 órakor: Fedezzük fel
együtt városunkat - foglalkozás 3-4.
osztályos tanulóknak. A foglalkozást
vezeti: Varga Károlyné. Március 22-én
(szerda) 10 órakor: Baba - Mama Klub -
Mondókák babáknak és mamáknak. A
foglalkozást vezeti: Varga Károlyné.
Március 29-én (szerda) 16 órakor:
Félõlény és a kétbalkezes varázsló - 50
éves Békés Pál - foglalkozás felsõ
tagozatos tanulóknak. A foglalkozást
vezeti: Vasáros Ferencné

Felhívás
A Városi Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege irodalmi és
képzõmû-vészeti pályázatot hirdet „40
éve város Tapolca” címmel. 

Pályázni lehet bármilyen technikával
és méretben készült képzõmûvészeti
(festmény, grafika, kisplasztika, stb.) és
irodalmi (vers, mese, elbeszélés, stb.)
alkotással a következõ korcsoportokban:
óvodások, alsó és felsõ tagozatos diákok. 

A pályázat leadási határideje: 2006.
március 10. 

További információ kérhetõ a Városi
Könyvtár és Múzeum Gyermekrész-
legében személyesen (Tapolca, Batsányi
u. 1.), vagy a 87/510-788-as telefonszá-
mon. 

2002 óta foglalkozik a Fõvárosi Értelmi
Fogyatékosok Otthonában, Zsirán a bent-
lakók mûvészeti képzésével a Soproni
Líceum Társulat. A közös fellépések sike-
rén fölbuzdulva 2004 nyarán megalakítot-
ták a Komédiás Magyar Integrált Szín-
házat.

A Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
címû mûvébõl készült musicalt - nagy siker-
rel - február 3-án mutatták be - a Városi
Mûvelõdési Központban.

A jótékony célú elõadás elõtt Horváthné
Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ (Értelmi Fogya-
tékosok és Segítõik Országos Szervezete)

Tapolcai Közhasznú Egyesületének titkára
köszöntötte az egybegyûlteket, majd néhány
szóban ismertette a szervezõdés feladatait és
küldetését.

Az elkövetkezendõ bõ két órában az in-
tegrált színház 10 ép és 35 sérült tagja-
köztük ágfalvaiak, zsiraiak és darvastóiak-
kápráztatta el a nagyérdemût. Teljes átéléssel
vetették bele magukat a századforduló
Debrecenének pedagógusairól és diákjairól,
a kollégiumi nevelésrõl szóló átdolgozott
darabba, hogy aktív részesei lehessenek a
felnõttek világában csalódni kénytelen
Nyilas Misi világának, segítõként vagy
kerékkötõként alakítsák a kis gimnazista
életét.

A nagysikerû kétfelvonásos musicalt
megtekintette Balogh Ferenc, a Fõvárosi
Önkormányzat Darvastói Foglalkoztató-
intézetének igazgatója is. Elmondta, hogy az
érzéseink egy forrásból fakadnak, az öröm, a
mosoly, a derû mindannyiunké, nem
kisajátítható. A találkozás- szeretet- elfo-
gadás kapcsolatfûzérét mutatták be a darab-
ban. - Azokról az emberekrõl szólt ez az est,
akiknek sokkal nagyobb erõfeszítéseket kell
tenniük az élet számtalan területén, mint ép
társaiknak. A mi esetünkben a törekvéseink
arról szólnak, hogy mi bennünk a közös, az
összekötõ kapocs… mi az, amitõl kettõ,
vagy több ember szeretni, tisztelni tudja
egymást. Ennyire egyszerû a történet! -
fejezte be gondolatait az intézmény igazgató-
ja. Dancs István

Légy jó mindhalálig

Játékos vetélkedõ
A Városi Rendezvénycsarnokban került megrendezésre az egyik országos elõdön-

tõ Vas, Veszprém, Zala megye két - két csapatának részvételével. 
Hanzmann László és stábja remekül rendezte meg a versenyt, melyen a Kazinczy-

iskola csapata - felkészítõ tanáruk Kalmár Lajosné - becsülettel, sportszerûen és jól
küzdött. A gyõztes szombathelyi Derkovics-iskola csapata jutott az országos döntõbe. 



A Rácz Félix vezette boxistálló sportolói
már pénteken megkezdték tapolcai sze-
replésüket. A mérlegelést követõen,  Miló
Viktória,  Kovács „Vipera”Attila, mened-
zserükkel  a tapolcai Sportbarátok Bál-
ján tették tiszteletüket díszvendégként. 

Szombat este közel kétezer, az igazi
ökölvívásra vágyó lelkes nézõ elõtt Kovács
„Vipera” Attila TKO-val a negyedik menet-
ben megvédte a nagyváltósúlyú EBA

Európa-bajnoki trónját az egyiptomi szár-
mazású, de dán licenccel rendelkezõ Ahmed

Mustafa ellen.
A mérkõzés után bombariadó zavarta

meg az est menetét. A gyors és hatékony
rendõri intézkedésnek köszönhetõen a
következõ mérkõzésen is újra teltházas
közönség fogadta Miló Viktóriát, aki egy
látványos, önbizalom-növelõ gyõzelmet
könyvelhetett el a fehérorosz Tatiana Puch-
kova ellen.

Nagy „Hóhér” József ismét idõ elõtt vég-
zett ellenfelével, a francia Pierre Morenó-
val, s így megvédte EBA Európa-bajnoki
övét.

A ringben fellépõ tapolcai amatõr cso-
portok változatos mûsoraikkal szórakoztat-
ták a közönséget a mérkõzések közötti
szünetekben. Ehhez kapcsolódóan tolmá-
csolom Rácz Félix elismerõ és köszönõ
szavait a Farfalle Team, az ACRO DANCE
SE valamint a Tapolcai Musical Stúdió tag-
jainak és segítõinek, hogy színvonalas pro-
dukcióikkal hozzájárultak az este prog-
ramjához.

A Felix-Promotion és Tapolca város
kapcsolatát mélyíti az a felajánlás, amelyet
a tulajdonos-menedzser tett a Tapolcai Kór-
házért Alapítvány javára. 

A három sikeres profibokszgála után re-
méljük, jövõre is megmutathatjuk Tapolcá-
nak, hogy élõben (m)ilyen a boksz.    GB

Napjainkban értékeink védelme érde-
kében komoly erõfeszítések folynak
országos-, önkormányzati- és egyéb
szervezõdések részérõl is. 

Azonban sajnálatos, hogy ennek ellenére
napról- napra nõ azon vandál elemeknek a
száma is, akik falfirkáikkal, esetleg graffiti
„mûveikkel” köztéri szobrokat, vasúti ko-
csikat és középületeket rongálnak meg ily'
módon. Mivel személytelenek, így tettükért
felelõsségre sem vonhatók.

Az Ady Endre u. 22. sz. lakóépület észa-
ki részén falfirka, a nyugati szárnyon a
következõ fújt felirat éktelenkedik:

„A BÜNTETÉS NEM MARAD EL !!!”
Ebben bízik minden települését tisztelõ

és szeretõ állampolgár, így mi, tapolcaiak
is! Dancs István

Tapolca évezredes múltját leghívebben
a Templomdomb õrzi.

A '80-as években végzett ásatások ered-
ményeként „feltárult” a történelmi város-
központ.

A középkor és a török idõk évszá-
zadaiban épült három vár marad-
ványainak rekonstrukciója nyomán, a
szabadtéri múzeum segítségével idõ-
utazást tehetnek az érdeklõdõk.

A Romkert és a Rákóczi-szabadságharc
idején a felvonó számára készült farkas-
verem ma már felújításra szorul. 

A mûemlék-maradványok, a romok
nemcsak az iskola épületét veszélyeztetik,
de a vízelvezetés is megoldatlan miattuk.
A farkasverem pedig balesetveszélyes.

Az önkormányzat rövid távú tervei
között szerepel a felújítás.

N. Horváth Erzsébet

TVSE Természetjáró Szakosztály

március havi túrája

4-én Aszófõ - Tótvázsony Nyílt túra
11-én Rezi - Várvölgy Nyílt túra
18-án Bakonynána - Római fürdõ (kék túra)
25-én Németbánya - Kislõd (kék túra)
31-én Vállus - Cserszegtomaj Nyílt túra

Miló Viktória harcra készen 

A kép önmagáért beszél

Új Tapolcai Újság  
Tapolca város lapja

Felelõs szerkesztõ: N. Horváth Erzsébet
Szerkesztõség: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

Telefon/fax: 06-87/510-044
E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu

Internet: www.tapolca.net/tujsag 
Szerkesztõségi fogadóóra: kedd 10-12

Kiadja a Tapolcai Média Közalapítvány
Felelõs kiadó: Lájerné Tóth Éva

A megjelent írások és levelek mindenkor a
szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem

feltétlenül egyezik a szerkesztõség 
véleményével. Az olvasói leveleket általában

szerkesztett formában közöljük.
Fotókat és kéziratokat csak külön kérésre 

küldünk vissza.
Megjelenik 7000 példányban. 

Engedélyszám: ISSN 1589-5866

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca

Felelõs vezetõ: Kölcsey Norbert

Tördelõszerkesztõ: Muzsi Tamás

10   2006. február Új Tapolcai Újság

KÉPES HÍREK

Akövetkezõ lapzárta idõpontja: 2006. március 17.

A bajnoki övet Ács János polgármester csatolta fel Nagy „Hóhér” Józsefnek

A harmadik vár kapujának megerõsítésére szolgált a farkasverem

A ringben a Tapolcai Musical Stú-
dió tagja énekel

Észrevettük, szóvátesszük … A múlt õrzése a jelen feladata

Fotó: N. Horváth

Fotó: Dancs

Fotó: Spilák

Fotó: László

Fotó: László

Fotó: László

Ilyen volt a boksz Tapolcán 


