
- Tapolca Város Önkormányzatának
gazdálkodása stabil volt, mûködéséhez
hitel felvételére nem volt szükség.
Õszintén el kell mondanunk, hogy ez
nem volt könnyû feladat. Az elmúlt év
eredményeit, a fejlesztéseket fegyelme-
zett, odafigyelõ gazdálkodás mellett
tudtuk csak elérni, megvalósítani.

Mindezt Ács János polgármester mond-

ta január 4-én a Hotel Pelion konferencia-
termében megtartott újévi fogadáson,
amelyre a térség településeinek vezetõit, a
városban mûködõ vállalatok, intézmé-
nyek, civil szervezetek képviselõit hívta
meg.

/Összeállításunk a 3. oldalon Legfonto-
sabb feladatunk: legtöbbet tenni a váro-
sért, Tapolcáért címmel./

A születésre váró babák közül 2006-
ban Tapolcán Vetsey Zalán volt a leg-
gyorsabb, de megyei viszonylatban is
"dobogós helyen" van, Õ a második.

A Városi Kórházban január 1-jén 7 óra
25 perckor született kisfiút és a boldog

édesanyát Ács János polgármester is
köszöntötte. A virágcsokor mellett Tapol-
ca ajándékát, egy 50.000 Ft értékû utal-
ványt is átadott a kismamának.

/Riportunk a 4. oldalon Született janu-
ár elsején címmel./

Január 21-én a II. világháborús Katonai
Emlékparkban - a doni áttörés 63. évfor-
dulója alkalmából - megemlékezõ ün-
nepséget tartottak.

A Don-kanyarban embertelen feladatot
szántak a 2. magyar hadseregnek. Közel

200 kilométeres vonalat kellett védenie
hatásos elhárító fegyverek, tartalék erõk,
légi- és páncélos támogatás nélkül. Az em-
berveszteség - halottakban, sebesültekben
és hadifoglyokban - 150.000 fõre tehetõ. 

/Írásunk az 5. oldalon Nem a mi hábo-
rúnkat vívtuk címmel./

A legszentebb magyar vers születésnapjára
Nemzeti imánk, a Himnusz 1823. január 22-én keletkezett, pontosabban akkor
nyerte el végsõ formáját.

Azóta 183 év telt el, de aligha van még egy olyan mûalkotás, amely akkora hatással bír
történelemszemléletünkre, mint Kölcsey Ferenc remekmûve. 

Nem véletlen, hiszen a szerzõ, a "folttalan példaember" annak a reformkori
nemzedéknek a képviselõje, amely a magyarság önismeretének és öntudatának máig ható
mintát ad.

A haza-himnusz születésnapja ma már a Magyar Kultúra Napja is. Ezen a napon nem-
csak az embert megtartó, "szélkaszabolta" anyanyelvünket ünnepeljük, de magunkat is.

/Írásunk a 7. oldalon Zenés, irodalmi ünnep címmel./

A biztonságos mûködés mellett növelni is sikerült az önkormányzati
vagyont

Vetsey László és felesége, Anita a kisfiukkal, Zalánnal

A doni áttörés emlékére

Az emlékezõ beszédet Horváth
Gábor, a Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület elnöke mondta
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Együttmûködésre lesz szükség 2006-ban is Az év elsõ tapolcai újszülöttje

Az Életértékek Alapítvány január 13-án tartotta hagyományos, jótékonysági
bálját a Városi Mûvelõdési Központban. A bál szervezõit most is nemes cél
vezérelte: a bevételt a rászoruló tapolcai gyerekek megsegítésére kívánja fordí-
tani az alapítvány. /Írásunk a 6. oldalon Alkalmakat kaptam a jóra címmel./

A vendégeket Ács Jánosné kurátor köszöntötte, majd felidézte azokat az
eseményeket és rendezvényeket, amelyek 2005-ben meghatározóak
voltak a civil szervezet életében

Bál a jótékonyság jegyében

Fotó: Parapatics

Fotó. Dancs

A rendelkezésre álló adatok szerint
Magyarországon közel 2 millió gazdát-
lan kutya kóborol, és a sintértelepeken
évente több ezer ebet pusztítanak el.

A Sebronban mûködõ Assisi Szent
Ferenc Állatmenhely Közhasznú Alapít-
vány 10.000 m2-es telephelye az elmúlt
években jelentõs változáson ment át. 

Nemcsak az újonnan kialakított kene-
lekre és a belsõ átalakításokra büszke a
vezetõ, de azokra a kifutókra is, amelyek
a kutyák mozgásterét biztosítják. 

/Riportunk a 6. oldalon Fogadj engem
örökbe! címmel./

Kutyaélet a Sebronban

Ulrike Vollner menhelyvezetõ kutya-
paradicsomnak nevezi a közel 150
kutyának otthont adó állatmenhelyt

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth



Hamarosan elkészül a város 2006-os költ-
ségvetése - tudtuk meg Ács János pol-
gármestertõl. A tervezés nehézségeirõl és a
várost érintõ országos döntésekrõl is
kérdeztük Õt:
- Polgármester úr! Vannak újabb fejlemé-
nyek a volt laktanya sorsát illetõen?
- Hogy a városé lesz-e a laktanya, még nem
tudjuk. Az eddigi elképzelések szerint igen. A
kimondottan laktanya épületek a megfelelõ
közigazgatási területekhez kerülhetnek. Így
esetleg szó lehet a volt Kinizsi - és a Csobánc
laktanya egy részének az átadásáról. Errõl
azonban még konkrét információnk nincs.
- A tervek között szerepel a szakrendelések
átköltöztetése a kórház épületébe, a radioló-
gia fölé. Ez mikor valósulhat meg?
- Egészen biztosan tudom mondani, hogy
akkor, ha pályázatot nyerünk hozzá. De nem-
csak ennek a tervnek a megvalósulása
pályázatfüggõ. Ebben az évben minden nagy
beruházás csak akkor készülhet, ha sikerül
hozzá állami támogatást nyerni. Elég galád
módon február 20-áig be kell adni minden
pályázatot, holott szinte naponta kapjuk az
újabb és újabb hírt arról, hogy miként
csökkentik ismét az állami juttatásokat, úgy a
normatív támogatás, mint az átvett pénz-
eszközök tekintetében. Január 20-án tudtuk
meg azt is, hogy 60 millió forinttal kevesebb
pénzt fogunk kapni. Szinte minden nap tíz
milliókat faragnak le tõlünk. Nem tudunk ter-
vezni, és ez egy város életében jelentõs, nagy
problémát jelentõ dolog. De visszatérve az
eredeti kérdésre. A szakrendelés áthelyezését
azért is meg kell oldani, mert a mostani
épületben már nem tudunk eleget tenni a
különbözõ elõírásoknak. Ha az épület üressé
válik, akkor szeretnénk értékesíteni, és a
befolyó összeg jelentõs részét az új befek-
tetésre fordítani. 
- Hol tart a 2006-os költségvetés tervezése?
- Február 10-én szeretnénk vitára bocsátani.
Azt már most tudom mondani, hogy az
álmokat el lehet felejteni ebben az évben. A
már említett mindennapi változtatásokkal, a
meg nem talált közalkalmazotti bérnormatíva
különbségekkel jelen pillanatban közel 180

millió forint az, amit be kell építeni a költ-
ségvetésbe, mert ezeket ki kell fizetni,
ezekkel számolni kell. De amit nem kapunk
meg, azzal nem számolhatunk. Az intéz-
ményvezetõkkel már megtörtént az egyez-
tetés, de ha újabb változtatás lesz, akkor az
intézmények költségvetéséhez újra hozzá
kell nyúlni. 
- Az önkormányzat a kötelezõen ellátandók
mellett milyen más feladatokat vállal fel
2006-ban? 
- Az önkormányzat a kötelezõ, azaz az
intézményrendszer biztonságos mûködtetése
és a különbözõ városüzemeltetési feladatok
mellett továbbra is fenn kívánja tartani a
Járdányi Pál Zeneiskolát, a Nevelésitanács-
adót, a középiskoláit, a gazdasági társaságok
által mûködtetett intézményeit, mint a
Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltatói
Kft által üzemeltetett mozit, vagy a Szász
Márton ÁMK által mûködtetett Városi
Mûvelõdési Központot. Az egyéb támogatá-
sok ebben az évben egy kicsit "meginognak",
ennek nem része a médiumok támogatása, de
a sport és az egyéb közmûvelõdési támogatás
igen. Ma, azaz január 23-án reggel tudtuk
meg, hogy újabb 50 millió forinttal csonkítot-
tak rajtunk. Ezért is elképzelhetõ, hogy a
tavalyi támogatási összeget nem tudjuk tar-
tani, de erre most biztos választ nem tudok
adni. 
- 2006 a választások éve.
- A választások tisztaságának elsõdleges
megõrzõje a jegyzõ, de - a város pol-
gármestereként - én is felelõs vagyok érte.
Amióta, azaz két ciklus óta polgármester
vagyok, ez sikerült is Tapolcán. A mostani
választásoktól is azt várom, ne legyen durva,
mocskolódó. De természetesen az olyan
“magas labdákat”, amelyeket némely képvi-
selõjelölt már most  adogat, a másik kezelje
le megfelelõ módon. Mi a helyi - írott és elek-
tronikus - sajtóban egyforma esélyt kívánunk
biztosítani minden indulónak a megadott
keretek között, de a fiztetett hirdetéseket és
beszélgetéseket nem befolyásolhatjuk. 
- Már az elmúlt havi lapszámban is szót ejtet-
tünk a Többcélú Kistérségi Társulásról.
Változott-e, változhat-e a törvényi környezet
a benne lévõ települések megítélése tekin-
tetében? 
- Nem változott, de ezen változtatni kell.
Nemrég volt egy konferencia, ahol a mi

kistérségünk elnökasszonya elmondta azt,
amit én is látok, hogy ezek a Társulások
éppen a kistérség központi települését sem az
oktatás, sem egyéb területen nem tudják
kezelni. Ha figyelemmel kísérték az országos
médiumokat, akkor láthatták, hogy a Magyar
Faluszövetség képviselõje is elmondta, hogy
nem jól mûködnek a dolgok. Át kellene gon-
dolni, hogy a térségeken belül közvetlenül a
települések kaphassák meg a támogatási
összegeket. Jelenleg viszont az a helyzet -, ha
nem is rossz szándékkal -, de szembeállítják
a nagyobb települést a kisebbel. A helyi
kistérségi problémákat mi rendezni tudjuk és
fogjuk is, de a legfontosabb az, ha egyforma
szavazati arányokat várnak el a térségen belül
egy 150 lakosú településtõl és egy 19 ezer
lakosútól, akkor mi is elvárhatjuk, hogy
ugyanolyan jogokkal rendelkezzünk, mint a
kisebb település. Mert a mostani törvény
szerint minket ezek nem illetnek meg. 
- Polgármester úr! Miként "birkózik" a város
a téllel? Milyen kötelezettségei vannak a
hóeltakarítással kapcsolatban az itt élõknek? 
- Az elmúlt évben és most is sokat kellett
áldozni a téli idõjárás okozta problémák
megoldására, de még így sem tudunk minden
feladatot maradéktalanul ellátni. Több millió
forintba kerül a városnak a belterületi utak és
a járdák tisztítása és sózása. Ezúton is
szeretném kérni a lakosságot arra, ami az írott
és íratlan szabályok szerint is kötelezõ, hogy
a portája elõtti pár méteres járdaszakaszt,
gyalogutat takarítsa le, és ami nagyon fontos,
a gépkocsiját a háza elõtti bejáróban állítsa le,
mert máskülönben akadályozza a hóeltakarí-
tógép munkáját. Volt rá példa, és éppen a leg-
nagyobb hóesésben, hogy emiatt 2-3 mel-
lékutcán nem tudta elvégezni a munkát a
hóeke. Vannak olyan útszakaszok, ahol - bár
a táblák tiltják - mind a két oldalon szabály-
talanul parkolnak a jármûvek, így sem a
szemétszállító, sem a hóeke nem tud elmen-
ni. Legközelebb a szabálytalanul parkoló
autókat el fogjuk szállíttatni, drága parkolás
lesz ez a tulajdonosnak. Gondoljon bele min-
denki! Ha a szabálytalanul  leállított autók
miatt az adott utcába se a mentõautó, se egy
nagyobb rohamkocsi, vagy éppen a tûzoltó-
autó nem tud bemenni, a néhány perces
késlekedés is tragédiához vezethet. Kérem,
tartsuk be a szabályokat! Értünk vannak. 

N. Horváth Erzsébet 

A székelyföldi, székelyudvarhelyi árvíz-
károsultak javára 1.691.860 Ft adomány
gyûlt össze. Ez tartalmazza Tapolca
Város Önkormányzatának 500.000 Ft
összegû támogatását is.

Az adományozók neve: Ács János,
Ágoston Lajos, Bakos György, Barbalics
Antal, Bárdos Lajos Általános Iskola,
Batsányi János Gimnázium és Szakképzõ
Iskola, Bau Design Bt., Bende Magdolna,
Boczek Bt., Borsos Ferenc, Császár
László, Császár Zsófia, Csorba Zoltán, dr.
Folly Éva, dr. Imre László,  dr. Fehér
Károlyné, dr.Kaszás Éva, Életértékek
Alapítvány, Evangélikus Egyház, Farkas
Mihály, Gas-Oil Kereskedelmi és Szolgál-
tató Bt., Hanczmann Károlyné, Horváth

Margit, Horváth Sándor, Hutter Sán-
dor, Jakab Istvánné, Kardos Károly, Ka-
zinczy Beatrix, Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskola, Kiss Károly, Kulka Gáborné,
Lévai József, Marton József, Mitterstiller
József, Német Kisebbségi Önkormány-
zat, Oltárczy Gyula, Pálosi János,
Parapatics István, Parapatics Tamás,
Peszleg Gyula, Peszleg Sándor, Pogány
Istvánné, Rédli Károly, Simon Ferenc,
Szász Márton ÁMK., Széchenyi István
Szakképzõ Iskola, Szijártó János, Szilágyi
Ernõné, Tóth Tibor, Városgazdálkodási
Kft., Vidosa János, Vörös Béla, Závori
László.

Ács János polgármester levélben mon-
dott köszönetet az adományozóknak.

Tisztelt Honfitársam!
Ezúton is szeretném megköszönni, hogy

csatlakozott Tapolca Város Önkormányzatá-
nak felhívásához és személyes adományával
segítette a nehéz helyzetbe került székely-
földi, székelyudvarhelyi honfitársainkat.

Az adományt közvetlenül juttattuk el
Székelyudvarhelyre - a Székelyföld központ-
jába - Szász Jenõ polgármester úr ren-
delkezésére, hogy a helyiek által legfon-
tosabbnak, legszükségesebbnek tartott mun-
kákat, helyreállítást elvégeztethesse. 

Köszönöm, hogy közösen vállaltunk
felelõsséget a határainkon túli magyarokért,
nem hagytuk magukra székelyföldi testvé-
reinket. Õszintén örülök, hogy adományunk-
kal mi is hozzájárulhatunk az újjáépítés si-
keréhez.

Köszönet a segítségnyújtásért
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A fejlesztési elképzelések csak pályázati 
segítséggel tudnak megvalósulni

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

ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2006

Az újévi köszöntõn Ács János pol-
gármester a 2005-ös év teljesítésérõl és a
2006-os tervekrõl is tájékoztatót adott.

- A 2005. évi önkormányzati költségvetési
kiadási fõösszeg várhatóan eléri majd az 5
milliárd 600 millió forintot, amelybõl -
elõirányzati szinten - mintegy 800 millió
forintot sikerült beruházásra fordítani. A fel-
újítások, intézményi karbantartások összege
közel 80 millió forintot tesz ki. A város-
üzemeltetési feladatokkal együtt a fejlesztés
megközelíti a 950 millió forintot. Ez 18 %-os
fejlesztést jelent - mondta a város vezetõje. 

Majd a legjelentõsebb beruházásokról
szólva az 565 millió forint összegû kertvá-
rosi- és déli városrész szennyvízelveze-
tésének kiépítését és a csatornázás III.
ütemének elindulását emelte ki.  A Közép-
Dunántúli Régió Területfejlesztési Tanács
támogatásával megújulhatott a Kossuth utca
és a Fõ tér burkolata. Az Önkéntes Köz-
testületi Tûzoltóság az önkormányzat
pályázati segítségével 90 millió forint
értékû, tûzoltógépjármûvel gyarapodott.
Kizárólagos önkormányzati kötelezettség-
vállalással - az állami és az önkormányzati
utak találkozásánál, a Juhász Gyula utca és a
Kossuth Lajos utca keresztezõdésében - kör-
forgalmi csomópont épült, mintegy 40 millió
forint beruházási összegben. Vendégfogadó
díszpark létesült a Köztársaság téren. Saját
erõbõl valósult meg a Bárdos Lajos
Általános Iskola magastetõs átépítése. 

- Összességében elmondható, hogy
Tapolca Város Önkormányzat 2002-2006.
közötti gazdálkodásának ciklusprogram-
jában rögzítettek idõarányos teljesítése
folyamatos - tette hozzá Ács János. 

A 2005-ös teljesítések, eredmények össze-
foglalása végén a város vezetõje köszönetet
mondott mindazoknak, akik a település éle-
tében, fejlõdésében tevékenységükkel szere-

pet vállaltak. 
- Köszönet a város adófizetõ vállalkozá-

sainak, képviselõtársaimnak, munkatársaim-
nak, az intézmények dolgozóinak, a város-
ban  mûködõ, közszolgálatot teljesítõ tisztvi-
selõknek, alkalmazottaknak. Elismerésem a
közmûvelõdést, a szabadidõ- és verseny-
sportot segítõknek, a kulturális csoportok-
nak,  sportegyesületeknek, azoknak az ala-
pítványoknak, magánszemélyeknek, akik
mindenkor  segítõ kezet nyújtottak a rászo-
rultaknak határon innen és határon túl.

Köszönet Tapolca hírnevét és jóhírét öreg-
bítõ kereskedõknek, a vendéglátásban,  szál-
lodaiparban, turisztikai és egyéb szolgáltatá-
sokban dolgozó vállalkozásoknak, minden
tapolcai polgárnak és vendégnek, aki részt
vett és vállalt a város eseményeibõl,  rendez-
vényeibõl.

Köszönetet mondok azoknak, akik figye-
lemmel kísérték munkánkat, és építõ bírálat-
tal  segítettek azt!

Tájékoztatója második részében a 2006-os
év terveit, a fejlesztési elképzeléseket vázol-
ta fel a polgármester. Ismételt és újabb
pályázatok benyújtására kerül sor Tapolca-
Diszel városrész csatornahálózatának kiépí-
tésére, mintegy 350 millió forint beruházási
összegben.

- Bízom abban, hogy a Regionális Ope-
ratív Fejlesztési Program keretei között
2004-ben benyújtott, azóta forráshiány
miatt, tartaléklistán szereplõ, a legjobb szak-
mai színvonalú, 543 millió forint összegû,
városrehabilitációs pályázatunk megvalósí-
tása elkezdõdhet. Nem kerülhet további poli-
tikai áldozattá, és valójában úgy bírálják el,
ahogy azt meghirdették: városközpont fej-
lesztésre.

A további tervek között a Városi Piac
épületegyüttesének teljes felújítása, az intéz-
ményhálózat korszerûsítése, az útburkolatok

cseréje, az egészségügyi ellátás feltételeinek
javítása is szerepel. 

- A város fejlesztésében továbbra is számí-
tunk a vállalkozói- és magántõkére, ame-
lyeket városi, önkormányzati szerepvállalás-
sal elõ kívánunk segíteni. - szögezte le Ács
János. Ennek jó példája a keleti városkapu
/Veszprémi és Gyulakeszi út/ környékének
vállalkozási, kereskedelmi-szolgáltatási
fejlõdése, valamint a leendõ új kertvárosi
városrész kialakulása. Ezeket a településren-
dezési tervek készíttetésével, elfogadásával
értünk el. 

Elképzeléseink megvalósítása sok-sok
pályázati és egyéb forrást igényel, ezért a
jövõben egyik legfontosabb feladatunknak a
pályázati és a forráskeresõ munkát tekint-
jük. Az elmúlt évben minden eddiginél több
pályázatot nyújtottunk be a rendelkezésünk-
re álló anyagi eszközök bõvítésére, kiegé-
szítésére, amelyek jelentõs többsége sikeres
volt.

Átgondolt gazdasági számítások után
nincs lehetõségünk elkezdeni a tervezett
helyszínen az élményfürdõ építését. Nem
mondtunk le róla, és meg is fogjuk valósí-
tani, de az idén tavasszal ezt nem kezd-
hetjük.

Bizonyos, az idei év sem lesz könnyû, de
a kihívások tesznek bennünket bátorrá és
erõssé.

Kívánom, hogy valamennyi tapolcai pol-
gárnak teljesüljenek a vágyai, tervei. Ezek
megvalósításához legyenek elég erõsek,
kitartóak, következetesek. Legyen türelmük,
megértésük a munkájukhoz, egymáshoz és
mindez jó egészségben, békességben,
tisztességben történhessen.

Kívánom, hogy tudjuk õszintén, tiszta
szívvel szolgálni a közösséget.

Kedves Barátaim!
Jövõre egy cél és legfontosabb feladatunk:

erõnkhöz mérten, legjobb tudásunk szerint
legtöbbet tenni városunkért, Tapolcáért.

Ehhez a nem könnyû, de nemes mun-
kához kívánok a képviselõ-testület nevében
a város  valamennyi polgárának megértést és
együttgondolkodást.

A köszöntõt követõ baráti beszélgetés
során néhány résztvevõt arra kértünk, hogy
mondja el, mit vár a 2006-os esztendõtõl. 

- Azt várom a 2006-os évtõl, hogy végre
legyen egy felelõs kormánya az országnak,
és mindenki meg tudja valósítani azt, amit
elképzelt magának - válaszolta kérdésünkre
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ.

- Van egy idealizált és egy racionális
vágyam - mondta dr. Hubert János házior-
vos. - Az idealizált, hogy legalább 50 %-kal
csökkenjen a betegforgalom az orvosi ren-
delõben és legalább ilyen százalékkal növe-
kedjen az egészségére vigyázó emberek
száma. A racionális vágyam, hogy kapja meg
azt a finanszírozást a háziorvosi rendszer,
amire az egészséges mûködéshez szüksége
van. 

- Szeretném, ha az ország sikeres lenne.
Ha mindenki békességet, boldogságot és
örömet találna magának úgy a családjában,
mint a munkájában - kívánta Horváthné
Németh Edit önkormányzati képviselõ.

Pokorádi Sándor, a Hotel Pelion igaz-
gatója  nagy reményeket fûz az új évhez. -
Belföldön már jó nevünk van, ezt kell
elérnünk a külföldi piacot illetõen is. És ami
nagyon fontos: van egy kiváló csapatunk.

- Ne legyen rosszabb az idei év, mint a
tavalyi év - válaszolta Vörös Béla vállalkozó
- legalább a szinten tartást meg tudjuk õrizni. 

- Szép, boldog tavaszt, igazi magyar
jövendõt kívánok mindannyiunknak. Ez
Tapolcának is az elõnyére válna - mondta
végezetül Ács János polgármester. 

N. Horváth Erzsébet

Legfontosabb feladatunk: legtöbbet tenni városunkért, Tapolcáért 

-Képviselõjelöltként a Veszprém megyei 4.
számú választókerület lakóit úgy akarom
képviselni, hogy véleményüket meghallgat-
va, szélsõséges indulatoktól mentes, a térség
jövõjét célzó fejlesztésekért dolgozzak -
mondta Bozsoki Lajos a bemutatkozó
sajtótájékoztatón január 16-án a Városi
Mûvelõdési Központban. 

- Hiába vannak jófejû gyerekeink, hiába ta-
nulnak, de ezen a környéken csak nagyon kis
százalékban tudnak rátalálni - különösen a
diplomások - a hivatásukra. Kénytelenek el-
hagyni szülõföldjüket, mert a boldogulás
lehetõsége itt nem adatik meg. Ennek a

térségnek kell a szolgáltatóipar, a turizmus,
hiszen ezek is munkahelyteremtõ helyek, de
ezek mégsem oldják meg tömegesen azt a
munkaerõ felszívást, amire szükség lenne. Ipari
munkahelyekre lenne szükség - hangsúlyozta a
képviselõjelölt - Ezek azon túl, hogy jól fizetnek
- különösen a gépipar Magyarország vonat-
kozásában - valamilyen módon fel tudnák ezt a
térséget is lendíteni.  Az MDF céljainak 12
pontját, ami felöleli a magyar gazdaság, a ma-
gyar társadalmi élet egészét, szeretném lefordí-
tani a térség nyelvezetére, és ennek meg-
felelõen megoldást keresni arra, hogy az itt élõ
emberek boldoguljanak, ne vándoroljanak el,
minél több gyerek szülessen és minél több
munkahely legyen. 

- Sikerült olyan embereket az MDF
színeinek képviseletére felkérni, akiknek az
elfogadottságuk, a köztiszteletben töltött éveik
reményt keltenek bennünk arra, hogy az MDF
jól szerepel a választásokon - hangsúlyozta a
jelöltet bemutató Kuti Csaba, a párt megyei
elnöke. - Külön örülök annak, hogy a 4. számú
körzetben - Bozsoki Lajos személyében - ezeket
a jellemzõket magában hordozó személyünk
van. Évtizedeket dolgozott bányamérnökként
Tapolcán, sok embert ismer. Tudja érzékelni az
itt élõ emberek problémáit, és ha ezt tudja,
akkor közvetíteni is tudja. Ezért remélem azt,
hogy neki is komoly eredményei lesznek a
választási versenyben. Jó szívvel ajánlom a
tapolcai és a Tapolca környéki lakosságnak.        

NHE

Az MDF képviselõjelöltje: Bozsoki Lajos
Január 16-án a Városi Mûvelõdési Köz-
pontban tartott sajtótájékoztatón jelentette
be Kövér László, a FIDESZ Országos
Választmányának elnöke, hogy a párt a 4.
számú választókörzetben ismét Lasztovicza
Jenõt indítja képviselõjelöltnek az ország-
gyûlési választásokon. 

- Lasztovicza Jenõ 1998 óta képviselõje Ta-
polca-, Sümeg kistérségnek, a Balaton-felvidék
erre esõ részének - mondta az elnök. - Elsõsor-
ban az idegenforgalom területén mûködött,
azon gazdasági ágazat politikai döntéseinek a
meghozatalában vett részt, amely a rendszervál-
toztatás után  a térség legdinamikusabb ágazata
lett. Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ-
ként, a Parlament Idegenforgalmi Bizottságá-
nak elnökeként az egyik legaktívabb - hangsú-
lyozta Kövér László - 179 önálló és 203 nem
önálló, azaz a képviselõtársaival együtt jegyzett
parlamenti indítvány fûzõdik a nevéhez. A
választókörzet fejlesztéséért végzett munkája
elismeréseként az itt élõ polgárok 2002-ben már
a választás elsõ fordulójában, 54,3 %-os sza-
vazataránnyal juttatták be ismét a parlamentbe.
Méltán ajánlhatjuk a választókerület bizalmába
most is, azzal az elõnnyel, hogy 8 év komoly
tapasztalat van mögötte. 

- Egy cél motivált 1998-ban és motivál most
is, hogy becsületesen tisztességesen dolgozzam
azokért az emberekért, akik megtiszteltek bizal-
mukkal - hangsúlyozta a sajtótájékoztatón
Lasztovicza Jenõ. - Azt hiszem, azt a feladatot,
amit szinte ismeretlenül elkezdtünk a térség pol-

gármestereivel, teljesítettük. Nagyon komoly
eredményeket értünk el, jelentõs értékeket si-
került teremtenünk. Nagyon jól emlékszünk
arra is, hogy a térségben 2004-ig folyamatosan
csökkent a munkanélküliségi ráta. Ez sajnos
2004 óta nem mondható el. Ha a következõ
idõszakban bizalmat kapok, az egyik leg-
fontosabb feladatom újra az lesz, hogy a térség-
ben olyan munkalehetõségeket segítsek létre-
hozni, amelyek megélhetési biztonságot nyúj-
tanak az itt élõ családoknak, illetve továbbfoly-
tatnánk azt a térségi-, települési- és városfej-
lesztési munkát, amelyet 1998-ban közösen
elkezdtünk.                                              NHE

A FIDESZ képviselõjelöltje ismét Lasztovicza Jenõ

A képen (balról jobbra) Bozsoki
Lajos és Kuti Csaba

A képen (balról jobbra) Lasztovicza
Jenõ és Kövér László
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KRÓNIKA

A hónap kérdése

A város melyik pontjára kellene
nagyobb figyelmet fordítani?

- Véleményem szerint a Járdányi
Pál Zeneiskola melletti második,
többszintes lakóépületen kellene
változtatni, mert jelen állapotá-
ban nem illik az utcaképbe. Jó
volna a település több pontján
olyan teret kialakítani, ahol a
kutyasétáltatás és egyéb “kutya-
dolog” is megoldódhatna.

KÉRDÉSEK TERE

- Településünk napról- napra szebb
lesz. Turisztikai szempontból a
"kirakat" már látványos. Ellenben
nekem - a város több pontján is - a
modern és rikító színû, illetve a
mellette lévõ, általában sem
stílusában, sem állagában oda nem
illõ épületek közötti ellentét szúr
szemet.

- Személy szerint építészetileg nem
találok különösebb kivetnivalót,
azonban a kertvárosi részben nem
vagyok megelégedve a forgalmi
renddel. Az egyirányú közlekedés
és a helytelen parkolások nehezítik
a helyzetet. A tágabb értelemben
vett város másik negatív pontja a
Tapolca és Diszel közötti rész.

Domán Gábor Pintér Mária Vincze László

(DI)

A Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete január 20-án vacsorával egy-
bekötött baráti beszélgetésre hívta
tagtársait a Szent György Panzióba. Az
évbúcsúztatóval egybekötött újévi
köszöntõn Vörös Béla elnök nemcsak a
2005-ös év legfontosabb rendezvényeirõl
szólt, de az idei év terveit is ismertette. 

- Az összejöveteleinkre olyan elõadókat
hívtunk meg, akik nemcsak  a jogszabályi
változásokban segíthettek eligazodni, de a
város vezetõivel folytatott beszélgetés so-
rán azokról a fejlesztésekrõl és elkép-
zelésekrõl is képet kaphattunk, amelyek
bennünket nemcsak mint itt élõket, de mint
vállalkozókat is érintenek - mondta. - A
2006-os év a választások éve - tette hozzá. -
Az egyesület - a korábbi gyakorlatnak
megfelelõen-felelõsséggel készül rá.
Minden jelöltnek lehetõséget kíván adni
arra, hogy a tagság elõtt bemutatkozzon. 

Az est folyamán a vidám hangulatú
beszélgetések mellett egy alkalmi bor-
versenyre is sor került. Ugyanis azok a vál-
lalkozók, akik egyúttal szõlõgazdák is,
büszkén kínálták termésüket. A zsûri, azaz a

tagság "döntése" alapján mindenki nyertes
lett.                                                  NHE

Vörös Béla elnök szólt arról is, hogy
az egyesület a Belvárosi Irodaház-
ban kapott helyet 

Fehérasztal mellett

Azok a tapolcaiak, akiknek módjuk és
kedvük is van arra, hogy más települése-
ken is beülhessenek a moziba, bizonyára
büszkék arra, hogy az összehasonlítás-
ban a Városi Mozi több mint méltó "el-
lenfele" bármelyiknek. A második éve
zajló látványos felújításról és a tervekrõl
is kérdeztük Rédli Károlyt, a Városi Mo-
zit üzemeltetõ Tapolca Városi Keres-
kedelmi és Szolgáltatói Kft igazgatóját. 
- A Városi Mozi 2004-ben indult felújításá-
nak egy újabb, jelentõs állomásához értünk.
Míg az elsõ ütemben a nézõtér átalakítására
került sor, a most lezáruló második ütem
pedig a vetítéstechnika, a hangtechnika tel-
jes körû felújítását eredményezte. Meg-
történt a vetítõvászon cseréje is; egy kor-
szerûbb, kevésbé fényes, nagy hangáteresz-
tõ képességgel bíró vászon felszerelése
történt meg. Utolsó fázisként pedig a
vetítõgépeket állították át digitális hangra.
Amerikából hozták hozzá a processzorokat.
A kivitelezést végzõ szakemberek szerint a
most létezõ legkorszerûbb hangtechnikát
kapta a tapolcai mozi. 
- Mit érzékel ebbõl a nézõ? 
- Nemcsak hogy sokkal "teltebbek" a han-
gok, de azoknál a filmeknél figyelhetõ meg

jelentõs változás, amelyeknél a szerzõk már
a készítés során kiemelt szerepet szántak a

hangoknak. Az elsõ vetítés alkalmával egy

20 perces természetfilm megtekintésére
volt lehetõségünk. Szó szerint benne volt a
nézõ az adott tájban: a természet szinte
minden rezdülését hallhatta, a legapróbb
fûszál susogására is felfigyelhetett. A
hamarosan vetítésre kerülõ Starwars III.,
illetve a Kingkong pedig újabb hangél-
ménnyel gazdagíthatja a mozi látogatóit.
Ilyen otthon sem a videón, sem a DVD-n,
sem  a televízión keresztül nem tapasztal-
ható. Ehhez moziba kell jönni!
- A javuló minõség növeli a mozijegy árát? 
- Nem. Az áraink változatlanok maradnak.
Sõt, a már meglévõ kedvezményeink mel-
lett újabbak bevezetését is tervezzük.
Örömteli hír, hogy az elmúlt évben 6 % -kal
nõtt a mozi látogatottsága. Azzal, hogy a
felújítások segítségével a multiplexek
minõségét tudjuk szolgáltatni, valójában a
tapolcai mozit versenyképessé tettük.
Fontos tudni, hogy a régióban a mi mozink
az egyedüli, ezért is reméljük, hogy nem-
csak a helyiek, de a környékbeliek is a láto-
gatóink számát fogják növelni. Jelenleg
néhány hétre van szükség ahhoz, hogy a
bemutatót követõen eljussanak hozzánk a
filmek. Ha nõ a látogatottságunk, akkor ez
az idõ jelentõsen lecsökkenhet. Ezért is

kérek ezúton is mindenkit, hogy jöjjön
moziba, ne hagyja ki a csak itt szerezhetõ
filmélményt. 
- Hogyan folytatódik tovább a felújítás? 
- Bízunk benne, hogy  a harmadik ütemre
még ebben az évben sor kerül. A nyílás-
zárók cseréje, a külsõ homlokzat felújítása
és kis mértékû belsõ átalakítás szerepel a
tervek között. A mozi 1986-ban, azaz 20
éve épült. Már "megérdemelte" a felújítást.
A Nemzeti Kulturális Alapítvány pályázatán
nyert 18 millió forinthoz a tulajdonos Ön-
kormányzat 10 milliót tett hozzá, hogy az
elsõ két ütem megvalósulhasson. A har-
madik ütemhez egy 10 milliós pályázati
támogatást szeretnénk nyerni. Visszate-
kintve, az eddig elért eredményeinkre, ezú-
ton is megköszönöm valamennyi kollégám-
nak - a régieknek és a jelenlegieknek is - azt
az áldozatos munkát, amellyel hozzájárul-
tak ahhoz, hogy ideáig eljutottunk. Kö-
szönjük a tulajdonos Önkormányzatnak és a
pályázati forrást biztosító alapítványnak a
támogatást. Már csak az kell, hogy moziba
jöjjenek az emberek, és élvezi akarják a
digitális hang által nyújtott különleges
élményt. 

N. Horváth Erzsébet

A XXI. század hangtechnikáját
szerelték be a helyi moziba

Új kihívások, új idõszámítás a tapolcai moziban

Zalánt a szülei - Vetsey László és felesége,
Anita már nagyon várták. És Õ ponto-
san, a kiírás szerinti január 1-jén meg is
érkezett. A kismamát és a kisbabát Ács
János polgármester is köszöntötte a
kórházban, és átadta a város 50.000 Ft-os
ajándékát. 
- Nagyon boldogok vagyunk - mondja
örömmel a kismama. - 7 óra 25 perckor, 4,1
kg súllyal és 55 centiméterrel született meg
az elsõ gyermekünk. Tíz éve ismerjük egy-
mást a párommal, egy iskolába jártunk, de
csak az érettségi banketten figyeltünk fel
egymásra. Öt éve vagyunk házasok. 
- Papás szülés volt? 
- Igen. Bár a férjem a kezdet kezdetén azt
mondta, hogy nem jön be a szülõszobába,
de a végén ott kötött ki. Most már nagyon
örül, hogy így történt, mert csodálatos és
egyszeri az az élmény, amit így szerzett.
- Honnan a névválasztás?
- Mindenképpen magyar eredetû nevet
akartunk a babának, így bukkantunk rá a

Zalánra. 
- Tudják a jelentését is? 
- Igen. Dobó, ütõ, legyõzhetetlen. 
- Nos, akkor kérem, mondjon néhány
ismertetõt errõl a kis legyõzhetetlenrõl. 
- Jó baba, szopik, de egy kicsit hasfájós.
Még nem egészen olyan ritmusban él, mint
mi. Ugyanis napközben jó, alszik, éjjel vi-
szont fent van. De bizonyára ez változni
fog. 
- Ki füröszti? 
- Az elsõ fürdetés az édesapjáé volt és utána
is egészen addig, míg nem ment újra dol-
gozni. Ma már én fürösztöm, nagyon élvezi
a pancsolást. 
- Kire hasonlít a baba? 
- Azt mondják, hogy az apukájára.
- Könnyû vagy nehéz volt a szülés? 
- Így utólag már azt mondom, hogy könnyû
volt, de még emlékezem a fájdalomra. Ez
viszont eltörpül amellett a csodálatos érzés
mellett, amit a gyermekünk nyújt nekünk. 

N. Horváth Erzsébet  

Született január elsején



A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
szervezésében január 21-én délután kö-
zös emlékünnepségre került sor a II. vi-
lágháborús Katonai Emlékparkban a
doni áttörésnél életüket vesztett magyar
katonák és munkaszolgálatosok tiszte-
letére.

Az ünnepi program résztvevõi közösen
énekelték el a Himnuszt, majd Soós
Georgina,  a Batsányi János Általános
Iskola tanulója szavalta el Vitai Béla: Egy
katona megy a hóban címû versét.

Ezután Horváth Gábor, a Tapolcai Hon-
véd Kulturális Egyesület elnöke ünnepi be-
szédében szólt a 2. magyar hadsereg sze-
repérõl és helytállásáról a Don mentén. Ez a
hõstett a mai napig foglalkoztatja a magyar
társadalmat.

- A Don- kanyarban, a 30-40 fokos hideg-
ben végrehajtott visszavonulás során életü-
ket vesztett magyar katonákért évtizedekkel
ezelõtt csak a legszûkebb családi környe-
zetben és csak  titokban hullajthattak köny-
nyet. 1990 óta azonban a doni áttörés évfor-
dulója országosan az egyik legnagyobb em-

lékezõ-ünnepséggé nõtte ki magát - hang-
súlyozta Horváth Gábor. Majd szólt arról,

hogy a magyar katonák ezekben az ádáz
küzdelmekben is erejükön felül teljesítet-

tek. 2500 kilométerre a hazájuktól har-
coltak, és õk tartottak ki a legtovább a Don
partjánál. A 2. magyar hadsereg a közel egy
év alatt megközelítõleg 125 ezer embert
veszített, ezen belül az elesettek száma
mintegy 50 ezer fõ volt. Ennek a közel
50%-a az 1943. januári és februári ütközet-
ben halt meg.

Az emlékmûnél a város vezetésének,
pártjainak, illetve a Hadtörténeti Intézet és
Múzeumnak, valamint a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesületnek a képviselõi
helyezték el a kegyelet virágait.

Este a római katolikus templomban tar-
tott szentmise kezdetén a II. világháborús
csapatzászló bevitele történt meg, majd
Csere Sándor kanonok szentbeszédében
kitért azokra a hõs, magyar katonákra, akik
idegenben áldozták fel életüket. 

A Városi Könyvtár és Múzeumba
meghirdetett Ravasz István: … és újfent
hadiidõk! címû könyvbemutatója - a
fõvárosi zord idõjárás miatt - elmaradt, egy
késõbbi idõpontban kerül rá sor.

Dancs IstvánDíszõrség a doni áldozatok emlékmûvénél

- Csalás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás azon személy ellen, aki
egy tartási szerzõdésben az elhunyt alá-
írását meghamisította.
- A Sebronban egy udvaron álló és nyitottan
parkírozó Suzuki gépkocsiban kutatást
végeztek. 
- A Kazinczy téren az egyik lakáshoz tar-
tozó tároló ajtaját megrongálták.
- A Steffl sörözõ elõtt szóváltásba kevere-
dett személyek tettleg bántalmazták egy-

mást, mely során az egyikük 8 napon túl
gyógyuló ujjperctörést szenvedett.
- Kiskorú veszélyeztetése bûntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
azon szülõ ellen, aki a volt házastársnál el-
helyezett gyermeküket az iskolából elcsalta
és különbözõ szórakozóhelyekre vitte.
- A Csokonai utcában egy ház nyitott ajtaján
besurrantak, majd az épületbõl eltulajdoní-
tottak 1 db fekete színû autóstáskát a benne
lévõ iratokkal, pénztárcákkal, 14.000 Ft-tal.

Frang Lászlóné, a Szivárvány- és Marosi
Miklósné, a Barackvirág Óvoda vezetõje
is tagja volt annak a küldöttségnek,
amely a kárpátaljai Aknaszlatinán, Ta-
polca testvérvárosában járt a közelmúlt-
ban. A látogatás során szerzett tapaszta-
lataikról Õket kérdeztük:
- Nagy örömmel mondtam igent, amikor
Ács János polgármester úr megkérdezte,
hogy a küldöttség tagjaként részt vennék-e
ezen a látogatáson - mondja Marosi Mik-
lósné. - Már az szíven ütött, amikor el-
mondta, hogy 2005. szeptember 2-án a rá-
dióban hallotta az aknaszlatinai magyar
óvoda vezetõjének segélykiáltását. - Ha
nem kap a parókia épületében mûködõ
alapítványi óvoda sürgõs segítséget, akkor
be kell zárni, nem tud tovább mûködni -
mondta az intézmény vezetõje a ripor-
ternek. A két csoportos óvodába - 50-60
fõvel - csak magyar családok gyermekei
járnak. Amikor kiérkeztünk, nagy-nagy sze-
retettel fogadtak bennünket. Sõt, Sándor
atya, az ottani katolikus pap, aki segíti az
óvoda pedagógiai munkáját is, a vasárnapi
szentmisén név szerint is megemlítette a
küldöttség tagjait, mert mint mondta, nem-
csak segítséget, de szeretetet is vittünk
Aknaszlatinára. A gyerekek magyar versek-
kel, énekekkel köszöntötték a küldöttséget.
Olyan verseket, énekeket hallhattunk tõlük,
amelyeket az emlékezés, a magyar csalá-
dokban megmaradt szokásrendszer õrzött
meg. 
- Milyen ajándékokat vittetek?
- Az önkormányzat ajándéka több számító-

gépbõl és 700.000 Ft-ból állt. Az óvodákból
játékokat vittünk, de mi külön ajándékot is
készítettünk - teszi hozzá Frang Lászlóné. -
Mind a hét csoportunk küldött egy-egy
maga készítette bábot az ottani óvodások-
nak. Nagyon hálásan köszönték ezeket is.
Számomra is megrendítõ volt az a szeretet,
amellyel fogadtak bennünket. Csodálatos
érzés volt megtapasztalni azt is, hogy
mennyire õrzik a magyarságukat és milyen
büszkék az anyanyelvükre. Az ott létünk
alatt nemcsak a település polgármestere, de
az ottani magyar nemzeti kisebbség vezetõ-
je is végig velünk volt. Nemcsak a
településen tettünk sétát, de meglátogattuk
a 400 méter mélyen fekvõ sóbányát is. A
kalauzunknak szegõdõ fõorvos elmondta,
hogy a levegõ összetétele a sóbányát alkal-
massá teszi a gyermekkori asztma 100 %-os
gyógyítására is. 
- Viszontlátogatásra is sor kerül? 
- Igen. Várhatóan még ebben az évben.
Szeretettel várjuk õket - hangsúlyozta mind
a két óvodavezetõ. - Maradandó, életre szó-
ló élményt jelentett számunkra az akna-
szlatinai találkozás.       

N. Horváth Erzsébet

Alig másfél éve kezdte meg mûködését
a Városi Mûvelõdési Központ, de mára
már maradéktalanul beölti azt a
szerepét, amiért létrehozták: Tapolca
kulturális életének színtere lett, az ott
dolgozók pedig a városi szinten is túl-
mutató rendezvények értõ szervezõi-
ként érdemelnek ki elismerést. 
- Az elmúlt idõszak legfontosabb cél-
kitûzése az volt, hogy az intézménybe
csábítsuk az embereket. Úgy érzem, hogy
ez sikerült is - mondja Bognár Ferenc, a
mûvelõdési központot mûködtetõ Szász
Márton ÁMK igazgatója. - A mûsorpoli-
tikánk eredményeként minden korosztály
talált magának kedvére valót a programok
között. A rendezvényeink - kevés kivétel-
lel - teltházasok voltak. Sajnos, azonban
hiába az igyekezetünk, még nem sikerült a
felnõtt komolyzenei-, filharmóniai ren-
dezvényekre megtöltenünk a Házat, de
nem mondunk le róla. Nagyon jól sikerül-
tek viszont a nyári, víziszínpadi program-
jaink. Sok érdeklõdõt vonzottak a Tapol-
cai Ünnepi Napok keretében megren-
dezett mûsoraink is. Klubokat,  szakkörö-
ket mûködtetünk. 
- Milyen programokat terveznek a 2006-
os évre? 
- Mivel még nem készült el az idei költ-
ségvetés, ezért konkrétumokat még nem

tudok mondani, illetve csak azokról tudok
tájékoztatni, amelyekre már az õszi évad-
ban szerzõdtünk. Folytatódnak a felnõtt-
és gyermek színházi elõadások. Készü-
lünk március 15-e méltó megünneplésére,
az újra várossá nyilvánítás 40. évfor-
dulójára. Természetesen kiállításaink is
lesznek. Udvardi Erzsébet Kossuth - díjas
festõmûvésznõ, valamint Csavlek András
szobrászmûvész alkotásaiból is rendezünk
kiállítást, de folytatni fogjuk azt a ha-
gyományt, hogy a helyi amatõrmûvészek-
nek, valamint a környékbelieknek is
bemutatkozási lehetõséget adunk. 
- Milyen pályázati lehetõségek lesznek
ebben az évben? 
- Sajnos, a közmûvelõdés területére még
nem írtak ki pályázatot, de amint ez
megtörténik, élünk a lehetõséggel. Január
15-én bírálták el azt a tavaly benyújtott
pályázatunkat, amelyet a Megyei Közmû-
velõdési Intézettel közösen készítettünk.
A Mûvelõdés hete, a tanulás ünnepe címû
programmal 1 millió 30 ezer forintot
nyertünk. A kultúrára pénzt kell költeni,
ahhoz viszont, hogy egy-egy ren-
dezvényünk rentábilis legyen, pénzt is kell
behozni a Házba. Így néhány helyiségünket
bérbeadtuk, illetve különbözõ konferenciák
és rendezvények megtartásának a hely-
színét is biztosítjuk.                          NHE

Házasságot
kötöttek:
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KRÓNIKA

A kultúrára pénzt kell költeniA szeretet követei

A nemzeti emlékezet magyar vesztõhelyként tartja számon a Don-menti hómezõket

RENDÕRSÉGI HÍREK

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Döme József és Domonkos Bernadett gyermekük: Balázs
Ihász Rajmund és Csipszer Edina Alexandra gyermekük: Rebeka
Keszei Zsolt és Deliága Katalin gyermekük: Krisztián
Melkovics János és Takács Pálma gyermekük: Márk János
Miklós Zsolt és Ódor Andrea gyermekük: Nóra
Nagy Norbert és Garamvölgyi Petra gyermekük: Bence
Pál Krisztián és Kovács Anett gyermekük: Gréta Anett
Pál László és Dégi Mónika gyermekük: Rebeka Anita
Pratser Róbert Frigyes és Keserû Mónika gyermekük: Zsófia Dorottya
Süle Miklós és Orsós Ilona gyermekük: Boglárka
Takács Róbert és Németh Anikó gyermekük: Alexandra
Tóth Béla és László Éva gyermekük: Zsombor

Gratulálunk!

Cziráki László és Domina Adél
Szabó Adrián és Kovács Katalin

Gratulálunk!

Fotó: Parapatics



Február 3. ( péntek)  10 és  18 óra:
Színházi évadnyitó elõadás, Komédiás Magyar
Integrált Színház: Légy jó mindhalálig. A dél-
elõtti elõadás a gyerekeknek ingyenes, a 18 órás
elõadásra a belépõjegy ára: 1000 Ft. Szervezõk:
ÉFOÉSZ Tapolca Közhasznú Egyesülete és a
Tapolca Városi Mûvelõdési Központ. 

Február 8. (szerda) 11 és 12 óra: Ifjúsági
Filharmónia Hangverseny keretében: Gyõri

Filharmonikus Zenekar "Zene és irodalom"
címmel. 

Február 13. (hétfõ) 14 óra: A Rendõr
Nyugállományú Klub tagjai által készített ké-
zimunka- és fafaragás  kiállításának nyitóün-
nepsége. 

Február 22. (szerda) 9 és 11 óra:AKabóca
Bábszínáz elõadása  - Bérletes elõadás óvodá-
sok és kisiskolások részére 

A Városi Mûvelõdési Központ februári mûsorai

Az Életértékek Alapítvány jótékonysági
bálján résztvevõket Ács Jánosné kurátor
köszöntötte.

"A gyermek nem teher, még ha letörik  is
egy ág a gyümölcs súlya alatt. A gyermek
nem játékszer. Bármilyen sok örömet okoz-
zon is,  életünknek nem eszköze, hanem
célja.  A gyermek nem fényûzés: Õ maga a
gazdagság."

Kedves Vendégeink!
Az Életértékek Alapítvány  Kurató-

riumának nevében - Ravasz  László gondo-
lataival - õszinte  szeretettel köszöntöm
Önöket! Ezt a bált - immár harmadik éve  -
hagyományosan a tapolcai rászoruló  gyer-
mekek megsegítésére rendezzük.

Köszönjük, hogy elfogadták  meghívá-
sunkat, és jelenlétükkel ezt a  nemes ügyet
szolgálják! Alapítványunk célja: anyagi,
szellemi  és természetbeni támogatás az
elszakított nemzetrészeken élõ,  valamint
magyarországi rászoruló  fiataloknak, csa-
ládoknak,  szervezeteknek. Lassan három
éve mûködünk.  2005-ben meghívott ven-
dégeink voltak:  - Eperjes Károly színmû-
vész. - Jáki Szaniszló teológiai professzor  -
dr. Csókay András agysebész.

Ezen évben 1 millió 690 ezer forintot
gyûjtöttünk és 1 millió 250 ezer forint

adományt osztottunk szét.
Név szerint: 400 ezer forintot a dévai

gyermekotthonnak; 200 ezer forintot a
székelyföldi árvízkárosultaknak; 320 ezer
forintot 8 tapolcai,  fogyatékkal élõ gyer-
mek  családjának. Nagy szeretettel és sok
jóakaratú  ember segítségével kárpátaljai
gyerekeket nyaraltattunk. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet  azok-
nak a jó szándékú embereknek,  akik bármi-
lyen módon támogatták  céljainkat és
bálunkhoz önzetlen  segítséget nyújtottak!

Böjte Csaba szép szavaival szeretném
adományaikat megköszönni: "Nagyon
gyakran mondogatom, hogy  számomra
minden gyermek olyan,  mint egy csoda.
Hiszem, hogy a világ  legnagyobb mûvésze,
a Jóisten  teremtette az embert, a kisgyer-
meket,  az utcagyereket is. És én kollégáim-
mal azt szeretném,  hogy a gyermekekbõl az
Isten által  beléteremtett jót kibontakoztas-
suk."

Tisztelt Vendégeink!
Ebben az évben is töretlen hittel újabb

rendezvényeket szervezünk.
Tervezett vendégeink: Tõkés László

református püspök, Haszman Pál Székely-
múzeum  igazgató, Durai Miklós Európai-
díjas politikus, Farkas István piarista tanár,

Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar
Szövetség elnöke.

2005-ben egyik fontos vállalásunk volt,
hogy Böjte Csaba csodálatos tervéhez,  a
Rekecsinben épülõ "Béke  Királynõje"
csángó iskola  felépítéséhez 500 ezer forint-
tal  hozzájáruljunk.

Természetesen más nemes ügyet is
felkarolunk. Végezetül engedjék meg, hogy
egy fohásszal kívánjak mindenkinek jó
szórakozást: "Erõt kértem az Úrtól-, //  S Õ
nehézségeket adott,  // Melyeken meged-
zõdtem.  // Bölcsességért imádkoztam-, // És
problémákat adott, // Melyeket megtanul-
tam megoldani.  Szeretetre vágytam-, // És
kaptam az Úrtól bajbajutott  Embereket,
hogy segítsek rajtuk.  // Kegyes jóindulata
helyett  Alkalmakat kaptam a jóra.  Semmit
sem kaptam, amit kértem // És mindent
megkaptam, amire  Szükségem volt."

A köszöntõ szavakat követõen a Kinizsi
Táncegyüttes nyitótáncában gyönyörköd-
hettek a bál résztvevõi. Az est folyamán
Domján Tamás a tánchoz szolgáltatott
zenét, Sajcz Gábor pedig a vacsora ideje
alatt harmonikajátékkal szórakoztatta a
nagyszámú közönséget. A tombolán értékes
ajándékok találtak gazdára. 

NHE
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Alkalmakat kaptam a jóra

A közelmúltban dedikálta a Fõtéri Köny-
vesboltban elsõ hanghordozóját Tóth
Gabriella.
- Fekete virág címmel jelent meg bemu-
tatkozó albumod. Véleményed szerint
milyenre sikeredett?
- Barátaim, ismerõseim visszajelzései
alapján, akik eddig megvásárolták, nagy
örömömre pozitívan nyilatkoztak. Változa-
tos, több stílusirányzat is fellelhetõ a hang-
hordozó hallgatása közben.
- Egy másik Tóth Gabi köszön vissza?
- Igen. Akkoriban egy kajla, fiatal lányt
ismertek meg, aki felment Budapestre
szerencsét próbálni, jelentkezett a Mega-
sztárba. Nem titkolt célom volt, hogy bebi-
zonyítsam: ez a csaj azóta sokat komolyodott
és tapasztalatot is sikerült szereznie.
Nagyjából az a stílus is kialakult, amit a
jövõben folytatni szeretnék.
- Abszolút sláger a Fekete virág. Azonban
egy másik számot is énekel már a fél ország.
- Feltétlenül szerettem volna egy lassú dalt az
albumomra. Mivel Tomi is inkább pörgõsebb
nótákat énekelt, mindkettõnknek kihívás volt
ez a feladat. Mély tartalmi mondanivaló rej-

lik a duettünkben: a szerelemrõl, a szerelme-
sekrõl, kettõnkrõl, a kitartásról, a szakmáról
és a rosszindulatú emberekrõl is énekelünk
benne. Címe: Titkos ajtó.
- Tóth Vera kontra Tóth Gabi?
- Nem igaz. Nõvérem egyben a példaképem
is. Hihetetlenül sokat fejlõdött a hangja.
Amúgy sem lehet összehasonlítani bennün-
ket, mert mindketten más mûfaj képviselõi
vagyunk. A sors akarata, és ez így van rend-
jén. Egyébként a szülinapján- március 3- án-
jelenik meg a tesóm következõ hanghordozó-
ja.
- Palcsó Tamás?
- Nagyon szeretem! Szerelmes vagyok belé!
Ennyi!!!
- Egészség?
- Most már jól vagyok, köszönöm. Boldogan,
kiegyensúlyozottan és újult erõvel élhetem az
életem. Így vágok neki a 2006- os esz-
tendõnek. 

/Tóth Gabi a MAHASZ Rádiós TOP 40-
ben a 2. hét után két pozíciót javítva, a 25.
helyen áll a Fekete virág címû dalával.
Gratulálunk! /                          

Dancs István

Tóth Gabi- zene, család, szerelem
Rend és tisztaság, no és sok-sok kutya
fogadja a riportert az Assissi Szent
Ferenc Alapítvány Állatmenhelyén. 
- A 10.000 m2-es alapterületen jelenleg 150
kutyánk van. A begyûjtési területünk
Tapolca és környéke, de messzebbrõl is
fogadunk - válaszolja kérdésünkre Ulrike
Vollner menhelyvezetõ. 
- Hogyan kerülnek be a menhelyre a
kutyák? 
- Többféle módon. Tapolcán nagyon sok
kutyát tesznek ki szándékosan, mivel
tudják, hogy itt vagyunk és jól mûködünk.
Van úgy, hogy telefonon kapunk értesítést
arról, hogy itt és itt kitett vagy kóbor kutya
van, de mi is találunk az utcákon ilyeneket.
Azt el kell mondanom, hogy Tapolcán
kevés az olyan kutya, amely szó szerint
gazdátlan, kóbor. Sokkal inkább arról a
jelenségrõl van szó, hogy a kutya elcsatan-
gol otthonról, mert ezt vagy megteheti,
vagy maga a gazda engedi ki, hogy hadd
fusson egyet. 
- Mi lesz az itt lévõ kutyák sorsa? 
- Elsõsorban arra törekszünk, hogy örökbe
adjuk azokat. Amelyeket viszont nem lehet,
azok itt maradnak a menhelyen. Nagyon
sok kutyára, fõleg fiatal vagy kölyök kutyá-
ra van igény Németországban. Az örökbe-
fogadók szeretik a magyar kutyákat, mert
kiegyensúlyozottak, jókedvûek. 
- Németországban nem mûködnek állat-
menhelyek, ahonnan vihetnének? Miért kell
a magyar kutya? 
- Németországban más a menhelyek rend-
szere. Ott elsõsorban a harci kutyának
adnak menedéket, ugyanis nagyon szi-
gorúak lettek ezeknek a tartási feltételei.
Csak az egy éves adójuk ezer Euró. 
- Van saját kutyája is? 
- Igen. Nyolc kutyám van. Innen a men-
helyrõl vittem õket haza, nem kellettek
senkinek. Nálam viszont nagyon szeretnek
lenni. 
- Mióta utoljára itt jártam, nagyon sok vál-
tozás történt, Ulrike is nyugodtabb,
derûsebb. 
- Nagyon büszke is vagyok a változásokra.

Új kenelek épültek, akácfákat ültettünk a
kifutóra, azok most már nyaranként
árnyékot is adnak. Nagyon lelkiismeretes
segítõim vannak. Dr. Varga Ottó 160 kutyát
ivartalanított tavaly, vigyáz az itt lévõk
egészségére. Schweitbacher Istvánné
személyében kutyát szeretõ gondozóra
találtam, de Trümperné Bogdán Marianna
áldozatos és önkéntes munkája nélkül sem
tartanánk ott, ahol vagyunk. Valóban nyu-
godtabb vagyok, hiszen mindaz, amit elter-
veztem, megvalósulni látszik. A jól végzett
munkánk eredményének tudom be azt is,
hogy kezdetben csak 48.000 Ft-ot ajánlot-
tak fel 1 %-ként az állatokat szeretõk. Az
elözõ évben már több mint 1 millió forintot
kapott az Alapítvány, de tényleges munká-
val és építési anyaggal is támogatnak ben-
nünket. Köztük a Toplán Kft, a Rhodius
Kft, a SZ-LBAU Kft, a sümegi Construct
Kft is. Nagy öröm számomra, hogy a tapol-
cai önkormányzattól egy kis furgont kap-
tunk, amellyel a kutyaszállítást is meg
tudjuk oldani. Német adományozóktól pe-
dig rendszeresen érkezik kutyatáp, pléd és
egyéb segítség is. 
- Mi történik az elpusztult kutyákkal? 
- Ebben is óriási változás történt. A sáskai
dögkút megszünte után a tapolcai önkor-
mányzat - az uniós követelményeknek
megfelelõen - két, kerítéssel elzárt  konté-
nert biztosít a szeméttelepen. Innen az
egyik állati terméket feldolgozó gyárba
szállítják a tetemeket. 
- Megmondom õszintén, arra számítottam,
hogy a riportkészítés közben a kutyaugatás
szinte elviselhetetlenül hangos háttérzajt
"biztosít" majd. De nem így történt.
Sziesztázó, elégedett és békés kutyák fogad-
tak. Mi ennek a titka? 
- Köszönöm, hogy így látja. Nagyon kell
ahhoz szeretni az állatot, hogy ilyenné
legyen. A felelõs vagy azért, akit megsze-
lídítettél íratlan, belsõ parancsát - úgy
érzem - mi maradéktalanul teljesítjük.
Kérem, továbbra is segítsék munkánkat.
Adószámunk: 18919075-1-19.          

NHE

Fogadj engem örökbe!

Köszönet az 1 %-ért
Az 1996. évi CXXVI. Törvény 6§ (3)

bekezdés értelmében tájékoztatjuk támo-
gatóinkat, hogy a Honvéd Nyugállományú-
ak Klub számlájára a 2004. évi személyi jö-
vedelemadó 1 %-ából 71.573 forint érkezett. 

Tudatjuk tisztelt támogatóinkkal, hogy a
felajánlott összeget az egyesület által
szervezett rendezvények támogatására és a
kommunikációs eszközeink fejlesztésére
használtuk fel. 

Felajánlásaikat tisztelettel köszönjük!         
Nacsa Ferenc elnök

Gratulálunk!

A nyugdíjasok világnapja alkalmából
Kárpáti Kázmérné, a helyi nyugdíjas érdek-
védelmi egyesület tagja a közelmúltban
vehetett át elismerõ oklevelet Kuti Csabától,
a Veszprém Megyei Közgyûlés elnökétõl. 

A mindenki által csak Rózsikának
nevezett kitüntetett az egyesület munkájában
1992 óta, azaz a megalakulásától kezdve
vesz részt. Feladata sokrétû: segít az idõsek
ügyeinek intézésében, de az ellenõrzõ
bizottság munkájában is tevékenykedik. 

Jogos kérdések
2006. január 1-jétõl lépett hatályba az ingat-
lan-nyilvántartásról szóló törvény átfogó
módosítása.

Atörvény egyik célja az úgynevezett "lakás-
maffia ügyek" megelõzése. A tulajdonosok
érdekeit szem elõtt tartó módosítások történ-
tek.

Az ingatlan-nyilvántartás, illetve a széljegy-
zett okirat szerinti jogosult, illetõleg kötelezett
teljes  bizonyító erejû magánokiratban, vagy
közjegyzõi okiratban foglalt engedélyével
ismerhetõ  meg minden olyan magán-, és
közokirat, hatósági határozat tartalma, amely a
jogosult,  illetõleg a kötelezett bejegyzése,
vagy törlése alapjául szolgál, vagy szolgálhat.
Ami azt  jelenti, hogy a szerzõdések tartalma
csak a szerzõdõ felek engedélyével tekinthetõ
meg, a  korábbi szabályokkal ellentétben,
amikor azt bárki megismerhette.

Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tar-
talma korlátozás nélkül megismerhetõ tovább-
ra is.

A földhivatali eljárás megindításáról a föld-
hivatal azt az ügyfelet értesíti, akinek az ingat-
lan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjogának
törlését, illetve akivel szemben vételi jog  be-
jegyzését kérik. Így a tulajdonosok értesülnek
arról, hogy az ingatlanukkal kapcsolatban
földhivatali eljárás indult. 

Komjáti Sándor ügyvéd



A Szent Korona
története (VI. rész)

A koronaõrzést szabályozó törvények
hosszú sorát a Mátyás királlyá koro-
názása után született 1464. évi 2.
törvénycikk kezdte.

A Mátyás halála után hozott törvények
már konkrétan szabályozzák, ki és hol
õrizze a koronát. 1492-ben olyan ren-
delkezés születik, hogy az ország
koronáját senki ne merje semmi szín alatt
elvenni a prelátusok és a bárók kezébõl,
hanem a közülük választandó személyek
õrizzék. Ugyancsak 1492-ben mondják
ki, hogy az õrzés helye Visegrád legyen. 

1493-ban Szapolyai István és Bakócz
Tamás, tehát egy világi és egy egyházi
fõúr volt a korona õre. Az egyháziakat
azonban hamarosan kiszorították e tiszt-
ségbõl. 

Az 1498-ban, majd 1500-ban hozott
törvények arról intézkednek, hogy a
korona õrei világi bárók legyenek. (Talán
attól tartottak, hogy az egyháziak esetleg
saját jelöltjüket megkoronáztatják a vilá-
gi urak háta mögött, ha fõpapot válasz-
tanak e méltóságra)

Ettõl kezdve a XX. századig, amíg a
tisztség fennállt, mindig két világi urat
választottak koronaõrnek. Az 1500-as
törvény szerint választásuk a király, az
egyházi és a világi fõurak, valamint "az
egyéb országlakók" által történik. 

/Folytatás a következõ lapszámban/

A Tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege szeretettel vár minden
érdeklõdõ tanulót a következõ foglalkozá-
saira.

Február 9-én (csütörtök) 16 órakor:
Titkok a könyvtárban - rejtélyes nyomozás 6-
7-8. osztályosoknak. A foglalkozást vezeti:
Varga Károlyné. Február 15-én (szerda) 16
órakor: Mókavásár - verses foglalkozás
Ténagy Sándor emlékére óvodásoknak. A
foglalkozást vezeti: Vasáros Ferencné.
Február 21-én (kedd) 16 órakor:
Farsangoló  foglalkozás 1-2. osztályosok-
nak. A foglalkozást vezeti: Szokoli Renáta.

A Járdányi Pál Zeneiskola hang-
versenyterme adott otthont a Magyar
Kultúra Napja alkalmából rendezett
ünnepségnek január 19-én.

A megjelenteket Kendeh Gusztáv, az
intézmény igazgatója köszöntötte. - Már
hagyomány, hogy a Városi Könyvtár és
Múzeummal közösen tartjuk meg a Ma-
gyar Kultúra Napját. Jeles évfordulókra is
emlékezünk ezen a napon - mondta. 

125 éve - 1881. március 25-én -
született Bartók Béla zeneszerzõ, zeneku-
tató és zongoramûvész, valamint
Wolfgang Amadeus Mozart 250 esztende-
je - 1756. január 27-én - látta meg a
napvilágot. Ezért is kerültek az ünnepi
mûsorba Mozart és Bartók mûvei is.

A magas színvonalú zenés-irodalmi
mûsorban felléptek a zeneiskola tanárai:
Orbán Melinda furulya, Haga Kálmán
furulya, harsona, Péni Béla kürt, Rompos
Patrícia fuvola, Müller Ilona és Somogyi
Hajnalka zongora, Román Iván hegedû,
Takácsné Németh Magdolna ének, illetve
ifj. Román Iván növendék hegedûjátéka is
vastapsra késztette a zeneértõ közönséget.

A zenei blokkok közben Fodor Eszter,
Radnóti-díjas versmondó szavalt Wass
Albert mûveibõl.                    Dancs István
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Voltak és bizonyára vannak is jó költõk,
akiket még életükben elfelejtettek. Szomo-
rú, hogy ma már a fiatalabb olvasók
számára Mátyás Ferenc neve aligha mond
valamit, hisz a költõ még József Attilával és
Móricz Zsigmonddal foghatott kezet.

Az irodalomba a címerfestõ-segédségen,
az újságíráson és a könyvtárosi majd
szerkesztõi munkásságán keresztül érkezett
meg végleg. 48 éves volt, amikor 1959
kánikulája idején a Szent György-hegyen
kirándult és a következõ verssorokat írta: Mint
bölcstürelmû zarándokok, / kiket a tûrés
nemesít, / mi még reménykedünk kicsit. / S
most, hogy egy fa árnyékot dobott / ránk s
isszuk a hûs muskotályt, / nem ismerünk véget,
határt, / míg szomjunkat oltják a borok. //
Hogy hátra van az út hazáig, / ki gondol rá? -
a hencegés / fejünkbe száll, s ami kevés /
erõnk még van, az is elázik. / Tüzünk immár a

borban van, / mint ifjúságunk, holt-arany, / s
olykor vissza-visszacsillámlik. // A Szent
György-hegyi borra bízva / szerencsénket,
elindulunk, / kézen fog õrzõ angyalunk… Jól
és szerencsésen sikerülhetett ez a bortúra a
vidékünkön, mert Tapolcáról, Batsányi
szülõvárosáról és a Malom-tóról néhány esz-
tendõ múlva is nagy szeretettel mesélt Mátyás
Ferenc: Batsányi szülõhelyén járok. Ez a
Veszprém megyei város, Tapolca… Borszagú
bazalthegyek vigyázzák romkoronájukkal. Ha
szél fú, megszólalnak a Szent György-hegyi
kõorgonák… Egét jegenyék tartják… Mátyás
Ferenc ilyen, s hasonló sorokat írt a
városkáról, amelyek szinte versbe kívánkoz-
nak. 

A költõnek 1947-tõl nem jelenhettek meg
írásai, ám a hatvanas évektõl kezdve újra pub-
likálhatott. Újabb és felszabadultabb
élményeit írja meg úti jegyzeteiben az 1963-

as tapolcai Batsányi-bicentenárium alkal-
mából. Ezek a Tapolcáról adresszált beszá-
molói jelezték, hogy visszaállítható tán még
az elveszített egyensúly is, csak alkotni kell.
Mintha csak erre figyelmeztette volna a haj-
dan volt forradalmár költõ ünnepe és a szép
környezet: Sokan sétálnak a Malom-tó
partján, amelyet a magyar szakértõk és külföl-
di látogatók egyaránt Közép-Európa legszebb
tavának tartanak. Itt is Batsányi bronzba
öntött szobrát láthatják s azt a kerekes mal-
mot, amely már a költõ gyermekkorában
õrölt, s még ma is jár. Igaz nem sokáig… Nem
sokára szállót építenek belõle. 

Így is lett minden. Több önálló és míves
kötet után 1990-ben Mátyás Ferencnek végre
válogatott verseit is kezébe vehette az olvasó.
Gyötrõdéseit és csodáit egyaránt a líra pom-
pás formájú poharaiba sajtolta.

1991-ben, 80 esztendõsen ment el szerettei

és a költészet szerelmesei közül. Várta egy víg
asztaltársaság a magasban, amelynek tagjai a
tapolcai Malom-tó mellett is együtt ültek haj-
danán: Marton László helytörténész és Berda
József, a magyari Villon vagy Gargantua… 

A Szent György-hegyen akkor már Kiss
Benedek és Utassy József ízlelgette a bort és
verset. Utóbbi nem is búcsúzott Mátyás
Ferenctõl, hanem egyenesen csak utána kiál-
tott: Kipusztulni az irodalomból?! No, nem, /
ehhez nekem semmi, de semmi kedvem! /
Borok vén Bacchusa, gondoltad volna-e, /
hogy a rizling túléli verseid?! Nem?! // Ó, én
szólhattam volna néked: menj, kapálj, / ka-
csold a szõlõt, permetezz! Ez illet. / Ám egy-
szer kivillant szemedbõl a halál, // hiszen csak
hálni járt beléd az ihlet…

A feledés ellen verssorokkal legalább eny-
nyit tudott? tud mindig!? tenni: költõért a
költõ.                              Németh István Péter

Megszületett decemberben
Én most nem a kis Jézusról akarok cseveg-
ni. Õ kétezer év óta minden decemberben
megszületik. Olyan születés a témám, ami-
lyen egy város életében  csak kivételes
kegyelem esetén  születik meg, és évszáza-
donként legfeljebb néhányszor. Azonban
csak sorjában.

December 20-án, immáron hagyomá-
nyosan megtartotta a tapolcai Járdányi Pál
Zeneiskola karácsonyi hangversenyét.
Diákok, tanárok szólistaként, kísérettel, kis
zenekar, tehát minden, amit az év folyamán
tanultak, bemutatásra került. Szép mûsor
volt, de nem ezért lelkendezek. Ami felejt-
hetetlen számomra, két konkrét esemény. 

Egy kisfiú, ifj. Román Iván kijött egy
majdnem nagyobb hegedûvel, mint õ maga.
Elfogódottság, látható lámpaláz nélkül
elõadott egy felnõttnek való hegedûverseny-
tételt. Cáfolnom kell elõbbeni magamat, nem

lejátszott, nemcsak elõadott, e kisfiú zenélt. A
hegedûbõl a zene lelkét csalta elõ. Figyeltem
arcát, nem erõlködött, nem görcsölt, nem
vágott grimaszokat a nehezebb helyeknél.
Könnyedén, saját teljesítményében elmé-
lyülve, simulékony hegedûhangon közölte a
hallgatókkal, mit tartalmaz számára az, amit
játszik. Zenélt és közölt. Talán ez a teljesít-
mény titka? "E fiúból pap lesz, akárki
meglássa!" Pap, a zenemûvészet felkent
papja. Volt még dicséretes teljesítmény: oboa,
klarinét, vadászkürt. Sok oldalra lenne mél-
tatásukhoz szükségem. Aztán kaptam a
meglepetést. 

A zeneiskolában tanuló fúvósokból alakult
zenekar szilveszteri mûsora Péni Béla kar-
nagy vezetésével a magasabb rendû
szórakoztató zene maradandó élvezetével
ajándékozza meg a közönséget. Évekkel
ezelõtt beszélgettünk egy szimfonikus

kiszenekarról Kendeh Gusztáv igazgató úrral.
Hogy ki lehetne egészíteni a kitûnõ fúvósokat
vonósokkal. Még nincsenek meg a feltételek
ehhez, volt a véleménye. Most, decemberben,
számára is meglepetésként pódiumra lépett a
tapolcai szimfonikusok újszülöttje. Egy kis
zenekar, amelyik azonban már elõadni képes
megítélésem szerint korai Mozartot is, ami-
hez nem kell nagy zenekari apparátus. Hogy
ez mekkora lépés elõre, azt elsõsorban
zenészek tudhatják. Elõttük mostantól
kitárulhat a világ. 

Az a zenei világ, amelynek mozarti,
haydn-i beethoveni csúcspontjai telt házakat
vonzanak a hangversenytermekbe. Szögez-
zük le: a klasszikusok már közkinccsé váltak. 

Számomra csak egy a szomorú. Valószínû,
hogy mûvészi kiteljesedésükre már nem
tudok majd odafigyelni.                  

Dr. Sáry Gyula

Zenés, irodalmi ünnep

A szeretet ünnepén
Az ünnepi fényben ragyogó Városháza
elõtt, a mindenki karácsonyfája alatt
gyûltek össze a tapolcaiak december 22-
én, hogy együtt készüljenek a feltétlen
szeretet hirdetõ ünnep eljövetelére. 

Az ünnepvárókat Szatmári Jánosné
önkormányzati képviselõ köszöntötte, arra
figyelmeztetve, hogy az ekkor gyújtott sze-
retetlángból kell, hogy jusson az év min-
dennapjaira is, hiszen óriási szüksége van
mindannyiunknak arra, hogy szeressenek
bennünket, hogy ránk figyeljenek. Hogy
támaszt kapjanak mindazok, akik mások
segítsége nélkül nem tudnak boldogulni. 

A meleg hangú szavak után a Kertvárosi

Óvoda nagycsoportosainak betlehemi
játékát tekintették meg a jelenlevõk, majd a
történelmi egyházak képviselõi: Nagyné
Szeker Éva evangélikus- és Szabó Emõke
református lelkész, valamint Csere Sándor

kanonok szólt az adventi várakozás jelen-
tõségérõl. Arról, hogy a Jézus által köz-
vetített szeretet nélkül elveszettek vagyunk
mindannyian. 

Az ünnepségen résztvevõket a szervezõk
jó szívvel látták szeretetvendégségben: for-
ralt borral, teával és kaláccsal kínálták õket.
A Mindenki karácsonyát a Batsányi Tánc-
együttes mûsora zárta. 

NHE

Sáry Adrienn

Tél
Csontoz zabáló sikító szél
Mintha arcunkba vágna az él.
Halkan szisszenünk, mindenünk fáj
Ezernyi cserepes, remegõ száj.

Lila kõkezek és kéklõ orr
A szilánkos por az arcunkra forr.
Megcibált hajunkban falevél.
- Húzd össze kabátod: itt van a Tél.

Az óvodások elõadása nyomán megelevenedett a betlehemi éjszaka

Játssz velünk!

Fotó: Parapatics



Ilyen címen jelent meg 1935-ben Pécs
Gyuláné Beszedits Margit visszaemlékezõ írása
könyv alakban. Elõzõleg több részletben, a
Tapolczai Lapokban. Akkor nem olvastam,
mert abban az idõben voltam prepa a szegedi
tanítóképzõben. Csak jóval késõbb, amikor
behelyeztek az akkori leány általános iskolához,
és ezután Vigh Miklós barátom kölcsönözte a
könyvet, mert szülei annak idején megvették.
Ebben az írónõ- visszaemlékezve fiatal éveire -
írta meg a kedves történeteket, melyet most ter-
vez reprint kiadásban megjelentetni a Város-
szépítõ Egyesület, a várossal közösen. 

Ebbõl az írásból közölt az újságunk egy kis
részt, és mellékelt hozzá egy igen érdekes, szá-
momra már ismert régi képeslapot, melyen
látható, a lapot feladó úr által írt évszám: 1905.

A kép alatti írás: Így nézett ki 100 évvel ezelõtt
Tapolca fõutcája.

Miután elég sokat foglalkoztam Tapolca
múltjával, különösen az elõzõ századforduló
körüli idõkkel, néhány adalékot fûznék a
képhez és a leírtakhoz. 

Afénykép közepén a Harangozó-család régi,
földszintes háza látható Ezt 1904-ben bontották
le, de a következõ évben már állt, az idõsebb
korosztály által ismert, és a képeslapokon
gyakran szereplõ szép, tornyos, Harangozó-
"palota". Vele átellenben a Kossuth Lajos utca
elején szintén még csak egy földszintes ház
látható. Ez a Dávid-családé volt, de a családfõ
halála után eladták. A Tapolczai Lapok 1902.
március 30-i számából tudjuk, hogy március
23-án (Purim estélyen) avatták fel Kardos Mór
tapolcai kereskedõ Fõ utcán épült szép,
emeletes házát ünnepség keretében. Ez lett
késõbb a Güns-kereskedõ háza. A képeslap
írásakor tehát már ezeket a házakat láthatta
1905-ben, a képeslapot feladó úr.

A közölt szövegben írt boltokról néhány szó.
ACséby bácsié a saját házában volt, a képen jobb

oldalt látható tízablakos ház földszintjén. A ház
eleje megõrizte eredeti formáját. Ennek emeletén
lakott dr. Beszedits Ede járásorvos és családja. A
házat valamikor az 1820-as években a püspök
építtette az itteni birtokait vezetõ kasznárai
számára. Ebben lakott 1848-ban anyjával
Terplán Eleonóra, akinek tragikus halálát a
könyve legelsõ történeteként írta meg az írónõ. 

A Koblenczer fûszerüzlet a kép baloldalán az
elsõ házban volt, mely késõbb a Kaszás Somáé
lett. A fényképen nehezen kivehetõ a mai 11-es
ház helyén álló, régi oromfalas földszintes ház,
mely helyén késõbb épült házat a második világ-
háború után átépítettek, majd 1999-ben eredeti
formájában építették újjá. A kép jobb szélén lát-
ható a hajdani Mojzer- késõbb Balaton-vendég-
lõ. Helyén áll az OTP székháza. Továbbá a
Szentháromság szobor, és mögötte a földszintes
Wolf kávéház, melyet 1911-ben épített emele-
tesre a tulajdonos Frisch család, s lett Pannónia
étterem. 

A fénykép készítésekor Beszedits Margit 16
éves volt. Talán akkor lehetett elsõ bálos, amirõl
szintén ír a könyvében.                   Tóth József

Vízszintes:
1. Védett halfajta I. (zártb: Í)
7. A szobán belül, a lakásokban mérhetõ
távolság. (zártb: L, Á)
11. Megver, jól … pángol.
12. Fél gyümölcs!
14. Védett halfajta II. (zártb: I.)
17. Petõfi: Nemzeti dal 2. v.sz. "Rabok
voltunk mostanáig, kárhozottak …!"
21. Minden galiba így kezdõdik!
22. Az óra egyik hangja. 
23. Gyakori tehénnév.
24. Védett halfajta III. (zártb: B)
26. Páratlanul elkukul!
28. Terézia egyik becézett alakja.
29. Hangtalanul síkos!
30. Inge üdül, részben! (egy német nõi
név)
31. Védett halfajta IV. (zártb: G)
33. Atlétikai Club (… Milán)
34. Legfontosabb, életben tartó
szervünk. 
35. Páratlan része!
36. Irtó fás, szinte ehetetlen, páratlanul.
(karalábé)
38. Párosan porosz!
39. Ra…, egy férfi keresztnév vége!
40. Mária asszony, eleme!
44. Csendes kuka!
45. Gazdaság az USA-ban.
47. Fosztóképzõ.
49. Néma arab!

50. A kimonó öve.
52. Végtelenül némber!
55. Egy szép nõi név becézve.
56. Egyik fiatal magyar színészünk. 
58. Minden árunak van.
59. Hascsikarásod, gyomorgörcsöd.
60. Zala - megye keszthelyi járásában,
Hévíz közelében fekvõ település.
63. Védett halfajta V. (zártb: A, Õ)
Függõleges:
1. Vajon nem marad fenn? 
2. Védett halfajta VI.
3. Páratlan ponty!
4. Sziám vége!
5. Argóval ember, keverve!
6. Cegléd eleje, közepe és vége!
7. Fokozottan védett halfajta VII.
8. Ecuadori településre való, Quitótól
délre. 
9. Telefonérme volt, régiesen írva.
10. Védett halfajta VIII. (zártb: A, K)
13. Jugoszláv gépkocsik betûjei.
14. Védett halfajta IX. (zártb: T)
15. Hangtalanul a sinen!
16. Latin neve: Achillea
18. Csendes pokol!
19. A szoros ABC elsõ két betûje, fordít-
va!
20. Tizennégy óra helytelenül!
25. Török jelkép, a félhold van ezeken.
27. Legnagyobb közlekedési vállalatunk
már Rt.

31. Védett halfajta nem is kicsi.
(zártb: Z)
32. A fúrás helyének beütésére szolgál-
nak, németbõl átvéve!
37. A személyes névmás.
38/a. Vajon elõidézõ? 
39. Földmûvelésügyi Minisztérium.
45. Idegen férfinév (olaszhoz hasonló)
46. A rémálom kezdete!
48. "A" külszínrõl nyitott vágat. 
51. Labda, németül.
53. Kiváló, tapolcai olimpiai
bajnoknõnk, sajnos keveset hallottunk
róla. (Ildikó)
54. Útonálló, rabló, … iganti!
57. Személyre vonatkozó névmás. 
59. Korlátolt felelõsségû, de nem tár-
saság.
61. Lokomotív …, zenekar volt. 
62.  Fordított kettõsbetûk.

Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!

A decemberi helyes megfejtés: Vízsz.:
1. Skalpvadászok, 31. Kockás sapka, 58.
Szinitanoda. Függ.: 2. Kirakodóvásár,
24. Kakasviadal, 28. Palacsinta.
Nyertesünk: Zsigmond Sándor, 8300
Tapolca, Lesence u. 10. 1/1.
A megfejtést a szerkesztõség címére
kérjük.  A nyertes a Fõtéri Könyves-
boltban veheti át a könyvjutalmat. 

Szólj, síp, szólj ! . . .
“Nem Messiás-e minden újszülött, //

Fénylõ csillag, mely feltûnt a családnak. //
S csak késõbben fejlik szokott pimasszá.”

(Madách)

A boldog reménységgel várt és
megszületett gyermek záloga a család
örömének; értelmet ad az életnek, a min-
dennapok áldozatainak. 

Az új esztendõ is a végtelen Idõ
újszülöttje. 

Megváltó? fénylõ csillag? új remény? 
Mivé fejlik a gyermek? az Idõ? 
Pimasz lesz? Csalódást hoz?

Szenvedést? 
Erre is föl kell készülni. - A bántás,

ellenállás gyermekünktõl a legfájóbb. A
reményeinkben csalódás letör, de a
zivatarhoz hasonlóan félelmetes - fájdal-
mas tisztulást, jobbítást szolgálhat.

Jobbító, áldott - hasznos új esztendõt!
Dr. G.T.G.
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4. Santiago de Compostella
A több lehetõség közül én a klasszikus"

Camino Frances-t", a francia  útvonalat
választottam, mely a Pireneusok francia
oldaláról Sant Jean  Piet - de Port-ból indul,
és Ronsesvalles-ban ér elõször spanyol
földet. Ez volt számomra az egyik
legkeményebb és legnehezebb  szakasz.
Navarra- La Rioja - Kasztília és Leon-
Galícia- e négy  tartományon át vezet az út,
melynek mentén egyszerû román  temp-
lomok, középkori hidak, keresztek és
emlékoszlopok ejtik  ámulatba a zarán-
dokokat. Az út több nagyvároson áthalad:
Estella-t  "Észak Toledójának" is hívják,
Burgos Kasztília királyi székhelye, és  itt
nyugszik El Cid-a Hõs. Leon Augustus
császár VII. légiójának  táboraként jött létre
910 és 1230 között. Silas és Samos bencés
monostorai, Astorga Gaudi palotája,
Pamplona, Burgos, Leon  katedrálisai, mind-
mind megállásra késztetik a vándort.

Úgy terveztem, hogy 40 napig, napi 20
km-t gyalogolok, hogy Szent  Jakab napján
(július 25-én) érkezzek meg Santiago de
Compostellaba. Öt évenként ez a nap vasár-
napra esik, s a "Szent évben" még  többen jár-

nak az úton, mely több mint ezer éves, és
napjainkban kb.  70 000 zarándok megy rajta
évente ( közöttük kb. 40-50 magyar).

Hogy útközben mi vár ránk? TITOK.
Induláskor csak a várakozás tölti  el az
embert, s az izgalom, hogy meg tudom-e
csinálni?Az úton átélt  testi, lelki fáradtságot
elképzelni sem lehet! Kiderült, hogy minden
kilométer megtételéhez mélységes alázatra
van szükség!

A körülmények úgy alakultak, hogy július
23-án szombaton délelõtt  10 órakor, 37 nap
gyaloglás után, ott álltam a csodás katedrális
fõkapuja elõtt. Majd negyven nap után eljött
a várva-várt pillanat.  Hazagondoltam. Éppen
a férjem születésnapján értem célba... Bol-
dogan  hívtam, hogy megtörtént a CSODA,
megérkeztem, megcsináltam! Az  utam neki
szántam ajándékul. Érte, a fiamért és a
szeretteimért is zarándokoltam!

A katedrális fõkapuján Szent Jakab szobra
áll. Fölötte Jézus Krisztusé,  körülöttük az Ó-
és Újszövetség számos alakja, megközelítõ-
leg 200  szobor. A kapun belépve ott áll az
oszlop, mely az Apostol szobrát  tartja. Az
aranyozott barokk fõoltár ereklyéi elõtt
mondják el imáikat, köszöneteiket a 800 km

után megérkezõ fáradt és boldog vándorok. A
templomban minden nap, a déli zarándok-
misén, országok szerint  felolvassák az aznap
megérkezõk névsorát. Itt található a világ
legnagyobb tömjénezõje (1 m ), melyet 6
férfi egy hatalmas vastag  kötélen mozgat a
kupolában faltól-falig, megáldva vele a
zarándokokat.

Szent Jakab ezüst ereklyetartója elõtt én is
megrendülten imádkoztam,  hiszen õ egyike
azoknak, akik személyesen ismerték Jézust.
Compostella-tól még 80 km az út az óceánig
- Finisterra-ig. Ide, a világ  végéig hozta az
Apostol az örömhírt. Útitársammal - Mayer
Józsefnével - mi ezt az utat busszal tettük
meg, hogy láthassuk, hol és  hogy ér véget
minden zarándok útja, s ahol összeér a Föld a
végtelennel. Itt a parton - szokás szerint- van-
nak, akik elégetik ruháikat  annak jeleként,
hogy az útnak vége, az óember meghalt és új
született.  Kíváncsi voltam, és alig vártam az
út végét, aztán mintha azt akartam  volna,
hogy ne legyen vége. Megtanultam: ha az
ember cipeli terheit,  csak az életét nehezíti.
Minél inkább le tudod tenni ezeket a terheket,
annál könnyebb lesz az UTAD!   /Folytatjuk/  

K. Lelkes Katalin

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

A fenti kötetben mindazok találnak
kedvükre való írást, verset, akiket a ter-
mészet szépsége fogva tart.

Diárium latin szó. Elsõ jelentése napló,
a második: iskolai füzet. A kötet minde-
gyik kategóriába belefér, hiszen a mû-
fordítások éppúgy, mint a költõ által írt
versek valójában vallomások. A virágok, a
fák, azaz a növényvilág elkötelezett cso-
dálójának a vallomásai. 

Hermann Hesse A fákról címû írásának
utolsó sorain keresztül a fordító Németh
István Péter önmagáról is üzen az olvasó-
nak: 

"Aki ért a fák nyelvén, már nem is akar
mást, csak hogy fává válhasson maga is.
Semmi más nem akar lenni, csak az, ami
volt. Szülõföld. És öröm!"                NHE

Régi emlékek, régi emberek

Németh István Péter

Versliget



2006. február 18-án ismét Tapolcára
érkezik a Félix-Promotion és a TV2
utazó bokszcirkusza. 

Az év elsõ profi ökölvívó gálájának
helyszíne immár harmadik alkalommal a
tapolcai rendezvénycsarnok. Ezen az estén
szorítóba lép dr. Csábi Bettina boxherceg-
nõ, Miló Viktória, valamint két cím-
mérkõzésre is sor kerül, ahol Nagy "Hó-
hér" József  Pierre Moreno ellen és Kovács

"Vipera" Attila Ahmed Mustafával szem-
ben küzd a különbözõ profi boxvilág-
szervezetek öveiért. 

Összesen 7-8 mérkõzés szórakoztatja
majd a gálára kilátogató közönséget.

Az izgalmasnak ígérkezõ mérkõzések
között várhatóan tapolcai fellépõk produkciói
is színesítik a programot. Jegyek elõvételben
február elsõ hetétõl vásárolhatóak. További in-
formáció: www.tapolcacsarnok.hu honlapon.

Új sorozatunkban a szakosztályokban folyó
utánpótlás nevelõ munkát mutatjuk be. A
kézilabdázókról Pupos Csaba szakosztály-
vezetõt kérdeztük. 
- Beszéljünk elõször a nõkrõl!
- Az NB II-es csapat edzõje Kordik Csaba.
Az ifjúsági játékosok közel három éve Antal
Edit edzõvel dolgoznak. A keretet a 15-18
éves korosztály alkotja, és közel 20-an jár-
nak edzésre. Az edzõ munkáját dicséri, hogy
a csapat a tavalyi ifjúsági bajnokságban a
harmadik helyen végzett, és az õszi szezon
befejeztével jelenleg az elsõ helyen állnak.
Az elmúlt években a lányok technikailag és
taktikailag is sokat fejlõdtek. A remek neve-
lõmunka bizonyítéka, hogy a csapatból már
többen - Horváth Lídia, Zalatnai Eszter,
Berecz Nikoletta és Rudolf Krisztina is egyre
több szerepet kap a felnõtt együttes
mérkõzésein. Az általános iskola 7-8. osztá-
lyos tanulóiból álló serdülõ csapatot (15-20
fõ) Somogyi Andrea testnevelõ tanár edzi, és
a sportiskola keretein belül készülnek. Idei
terveink között szerepel, hogy ezt a csapatot
is bevonjuk a szakosztály munkájába.
Legjobb eredményük: a serdülõ országos
"Adidas kupán" Debrecenben bejutottak a
legjobb hat csapat közé. Tovább akarunk
építkezni, így az 5-6. osztályos lányok és

fiúk részére is szeretnénk edzés lehetõséget
biztosítani. A gyerekek egyelõre közösen
edzenének (körülbelül 20-an) Dancs
Norbert vezetésével. 
- Nézzük a fiúkat! 
- A felnõtt csapat tavasszal Németh László
edzõvel folytatja a munkát. Az ifjúsági csa-
pat (15-18 évesek) edzõje is Németh László.
Nagy sikernek tartom, hogy az alig egy éve
együtt dolgozó fiúk jelenleg a negyedik
helyen állnak az ifjúsági bajnokságban, és
Csipszer Péter harmadik a góllövõ listán. Ez
a csapat még egy-két évig együtt játszik és
bízom benne, hogy sok örömet fog szerezni
a továbbiakban is. Csipszer Péter, Sipos
Áron, Ángyán Ádám, John András, már az
elsõ keret tagja. A serdülõket Kordik Csaba
edzi (7-8. osztály) keretük 20-25 fõs. Sok
tehetséges fiú van köztük. Õk a dunántúli
serdülõ bajnokság küzdelmeiben tavaly a
harmadik helyen végeztek. Összegzésként
elmondhatom, hogy a két szakosztályban az
edzõk körülbelül 100 fõvel dolgoznak,
közöttük több tehetséges játékossal. Az
edzések január 23-án kezdõdnek. Szeretnénk
egy-két tornát is rendezni, hogy a március 5-
ei bajnokság kezdetére minden csapatunk
megfelelõ formába kerüljön.
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Körkép a városi utánpótlásról

Harmadszor is profi bokszgála a rendezvénycsarnokban

2005. december 31-én délelõtt a Városi
Rendezvénycsarnokban tartotta értékelõ
évzáróját a Tapolca Városi Sportegyesület
Sakk Szakosztálya. 

A szakosztály legutolsó szép eredménye
Harkányban született 2005. december 27-30.
között, ahol az Országos Ifjúsági Sakk csa-
patbajnokság döntõje zajlott. 74 csapatból a
tapolcaiak 7. helyezést értek el. 

Csapattagok: Toronyi Dávid 6-2 pont,
Gyarmati János 6-4 p., Szabó Ádám 6-4,5 p.,

Samu Ferenc 6-4,5 p., Jáchim Dorina 6-5 p.,
VI. táblán Bakos Andrea 6-6 pontot szerzett.

Jelenleg a szakosztály NBI/B-s csapata az
õszi forduló után az 5. helyen áll, az NB II-s
csapat a IV. helyen zárta a szezont.

A szakmai beszámoló után meglepe-
tésként a Rendezvénycsarnok dolgozóitól
egy nagy méretû (2,5X2,5m) sakktáblán
mérhette össze tudását az évet eredményesen
záró szakosztály vezetõsége. 

Gerencsér Barbara

Sakkévzáró a Csarnokban
2006. január 11. napján levélben értesült
városunk a Celldömölkön hagyomány-
teremtõ céllal megrendezésre kerülõ I.
Bajnokok Tornája Kupa elnevezésû
sportrendezvényrõl. A meghívót Fehér
László, Celldömölk polgármestere írta
alá.

A torna célja a meghívott települések
helyi, kispályás labdarúgó-bajnokcsapatai
számára megmérettetés biztosítása, egyben
vándorserleg alapítása, mely évenként, vál-
tozó helyszínen talál majd gazdára.

Tapolca város csapata a végelszámolásnál
az elõkelõ harmadik helyet szerezte meg
Pápa és Ajka mögött. Csapattagok: Nagy

János (kapus), Rui Extreia, Bogdán Tamás,
Varga Ferenc, Töreki Ferenc, Fritz István,
Domonkos Zoltán, Starcsevics László,
Starcsevics Péter, Kovács Norbert. Kísérõk:
Sabján Géza, Molnár Béla.

Az eredményhirdetésre Ács János, Tapol-
ca polgármestere különdíjat ajánlott fel,
melyet Nádasd csapata vehetett át. 

A díjátadáskor, valamint a zárófogadáson
elhangzott, hogy 2007-ben Tapolca rendezé-
sében kerülhet sor a II. Bajnokok Tornája
Kupára, melynek elõkészületeire a meg-
felelõ egyeztetések a közeljövõben
megkezdõdnek.

Kovács Norbert

I. Bajnokok Tornája Kupa

Megalakul 
a Hegymászó Szakosztály

Elõzõ lapszámunkban Hétköznapi vi-
lágcsúcsok címmel riportot készítet-
tünk Kalmár Györggyel, aki néhány
éve a hegymászás szép és semmihez
sem hasonlítható szenvedélyének
hódol. 

Riportalanyunk akkor azt is elmondta,
hogy a Tapolcai Sportegyesület kere-
tében szeretne egy Hegymászó Szak-
osztályt létrehozni. Az egyesület veze-
tõsége örömmel üdvözölte a szándékát. 

Az alakuló ülésre február 24-én 17
órakor a Városi Mûvelõdési Központban
kerül sor. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
Kedvcsinálónak a rendezõ-operatõr,
hegymászó levetíti az eddigi túráiról
készített filmeket is.                                

NHE

A Tapolca Városi Rendezvénycsarnok
januári programjai között kiemelt helyen
szerepelt a Rekord Sportbolt támogatásá-
val lebonyolított teremlabdarúgó-sorozat,
mely a január 8-i nõi (leány) és öregfiú
csapatok tornájával kezdõdött és a január
21-22-i hétvégén lezajlott felnõtt csapatok
küzdelmeivel zárult.

Küzdelmes és színvonalas összecsapá-
sokon szurkolhattak a rendezvénycsarnokba
látogató nézõk, szurkolók. A csapatok pedig
igényes és érdemeikhez illõ díjakkal távozhat-
tak az eredményhirdetéseket követõen a fõ
támogató Rekord Sportbolt, valamint a
Tapolca Városi Rendezvénycsarnok jóvol-
tából.

Összességében a két hétvégi idõpont alkal-
mával a sportolni, illetve szurkolni vágyó
közönség 39 csapat 80 mérkõzésén született
442 gól élményével lehetett gazdagabb.

Rekord Teremlabdarúgó
Torna

LABDARÚGÁS
A téli hónapok (január - február) a terem-

tornák idõszaka, melyeken ebben az évben
is szárnyalnak a "Tapolcai Sasok". A '98-as
korú csapat Ajkán és Veszprémben is 2. lett.
Ez utóbbi torna legjobb védõjének Szabó
Leventét választották. 

Bemutatkoztak a legkisebbek is. a '99-
2000-ben születettek, Szombathelyen szere-
peltek várakozás felett. A 8 csapatos tornán
negyedikek lettek. Gratulálunk!

A rendezvénycsarnokban is zajlanak a
versenyek. Az elsõ héten a nõk és öregfiúk
versenyeztek, utána három napon át 20
csapat küzdött a TOP-CAR kupáért, melyet
Szombathelyen nyertek meg. 
SAKK

A városi "Szünidei kupán" 3 korcsoport-
ban 50-en ültek asztalhoz. A gyõztesek: Illés
Attila, Sápi Máté és Bak Benjamin lettek. 

Megyei I. oszt. csapatbajnokság (3 for-
duló): HEMO Veszprém II. - Tapolca VSE
III. Kölcsey nyomda 8,5:3,5. 

Az ifjúságiak mérkõzését 7,5:4,5-re a
tapolcaiak nyerték.        

VÍVÁS
Január 21-én Miskolcon kadett válogató

férfi párbajtõrversenyen III. helyezést ért el
Hanczvikkel Márk és 7. helyezett lett File
Mátyás.

KÉZILABDA
A kézilabda rajongók ismét örülhettek. A

Rendezvénycsarnokban az MKB Veszprém
KC férfi kézilabda csapata nemzetközi
barátságos mérkõzést játszott a Tatran
Presov - val. A mérkõzésre kilátogató
szurkolók most sem csalódtak. A kiváló
veszprémi játékosok a szebbnél - szebb
támadásokat vezetve nyertek a jó erõbõl álló
ellenfél ellen.                     K. Lelkes Katalin

Eredmények

Lasztovicza Jenõ a Batsányi János
Gimnázium 16 éves jó tanulmányi ered-
ményû tanulója. Két testvére van. Dóra
végzõs gimnazista, Máté harmadikos,
általános iskolás. Mindketten karatéznak.
Dórának zöld öve van, Máténak pedig cit-
romsárga. Jenõ 7 éves kora óta a TVSE táj-
futó szakosztályának tagja. Edzõje Domán
Gábor. A tájfutás mellett a hosszú távú futó-
versenyeket kedveli. Félmaratoni távon

1:40,00 perc a legjobb ideje. Azért szeret
futni, mert a táj, az erdõ mindig megnyug-
tatja és ilyen környezetben. szívesen rója a
kilométereket.

Kedvenc tantárgyai a biológia, a fizika
és testnevelés. Sportolói a gyorsasági
motoros világbajnoki futamok élverseny-
zõi: Talmácsi Gábor és Valentino Rossi.
Ebbõl adódóan a hobbija a mountain bike, a
motorozás,a motorszerelés és természete-
sen a futás. A különbözõ versenyeken nyert
érmei, oklevelei, kupái szobája megbecsült
tartozékai, melyekre joggal büszke Õ és az
egész családja. 

A legnagyobb nyári élménye a Bécs -
Budapest Szupermaraton verseny volt,
melyet csapattársaival sikeresen teljesített. 

Céljai és álmai már vannak, melyeket
azonban még nem akar hangosan megfo-
galmazni. Mi pedig azt kívánjuk, hogy tudd
és merd valóra váltani õket!

K. Lelkes Katalin

Tehetségeink

K. Lelkes Katalin

SPORT

Dr. Zsiray Ferenc, a TVSE Sakk Szakosztályának tiszteletbeli elnöke és
Czingler Sándor, a Megyei Sakk Szövetség fõtitkára avatta fel az új táblát. A
játszma döntetlennel zárult

Fotó: Rédli



Májusra elkészül a Városi Kórház
területén épülõ, összevont háziorvosi
ügyeleti rendelõ. 

A térségi összefogással megvalósuló
beruházás 35  millió forintos állami tá-
mogatással és 15  millió forintos ön-

részbõl épül fel. 
Az épületben már a belsõ munkálatok

folynak. Amint az idõjárás lehetõvé teszi,
a kinti feladatok végzését is folytatni
fogja a kivitelezõ, megkezdi a külsõ
burkolatok kialakítását is.  NHE

A Városzépítõ Egyesület kezdeménye-
zésére hamarosan szép kivitelû, egy-
séges fémtábla kerül azokra a házakra,
amelyek helyi védelem alatt állnak. 

Dr. Zsiray Ferenc, az egyesület elnöke
érdeklõdésünkre elmondta, hogy nagyon
komoly elõkészítõ munkára volt szükség
ahhoz, hogy a közel hetven tábla fel-

kerülhessen az adott épületekre, hiszen a
tulajdonos hozzájárulása nélkül ez nem
történhet meg. 

- A táblák kihelyezéséhez a pályázaton
nyert összeghez az Önkormányzat biz-
tosította az önrészt, de saját forrás is ren-
delkezésre állt - hangsúlyozta az elnök.  

NHE

A helyi védelemrõl szóló elsõ rendelet 1998-ban készült el, ezt 2004-ben
módosították

Új magyar parnasszus - karikatúrában elbeszélve

TVSE Természetjáró Szakosztály

február havi túrája

4-én Révfülöp - Kõvágóörs - Salföld Nyílt
túra
11-én Balatonudvari - Vászoly -
Nagyvázsony Nyílt túra
18-án Balatonhenye - Kapolcs. Nyílt túra
25-én Badacsonytördemic - Tóti - hegy -
Diszel Nyílt túra
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Helyi értékek - helyi védelem

Mozi: Csütörtöki kedvezmény:  minden
elõadás 400 Ft. Egyéb napokon családi
kedvezmény: 4 fõ esetén az egyik jegy
ajándék! Nyugdíjas jegy: 50% ked-
vezmény (csütörtök kivételével).
NET.POINT Teleház: Használati díj:
300Ft/óra. 30 napos Internet-bérlet ára:
2500 Ft. Nyitva: hétfõ-péntek 10-20
óráig, szombat: 9-12 és 18-20 óráig.

Már állnak a válaszfalak, vakolnak a kõmûvesek

Tervszerûen halad az építkezés

Gyerünk a moziba be!

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi  Egyetem Gépészmérnöki Kar
Zalaegerszegi Képzése felvételt hirdet a
2006/2007-es tanévre, nappali tagozatra
BSc szintû MECHATRONIKAI MÉR-
NÖKI szakra zalaegerszegi helyszínen.

7 féléves képzés, 40 államilag finanszíro-
zott és 20 költségtérítéses hely. Szak-
irányok: gyártástechnológia, mechatronikai
eszközök

További információk: - 2006-os felvételi
tájékoztató (BME GÉK, 229-231. oldal);
Honlap: www.felvi.hu;  Hallgatói ügyin-
tézés: Dékányné Boros Magdolna, E-mail:
zalagepesz@mail. bme.hu Telefon: 92/596-
490, Fax: 92/596-489 

Felvételi ügyekben tájékoztatást ad:
Kustánné Fitos Amália oktatásszervezõ
(kustan.fitos@pszfz.bgf.hu, Telefon: (92)
509-900); Honlap: www.gepesz,bme.hu; 

dr. Németh Árpád képzésvezetõ, egyete-
mi adjunktus (arpinem@eik.bme.hu, Tele-
fon: 1/463-1386, 92/596-490).

Fotó: N. Horváth

A Városi Könyvtár elõcsarnokában
Rózsahegyi György karikatúráiból ösz-
szeállított kiállítás fogadja az érkezõket. 

A szerzõ elsõ önálló karikatúra-albuma
a Maszk nélkül színészkritikát, az Új ma-

gyar parnasszus pedig író-költõ kari-
katúrákat mutat be. 

Eddig 35 egyéni és számtalan csoportos
kiállítása volt itthon is és külföldön is a
mûvésznek.  NHE

Karikatúrák a könyvtárban

Kedves meglepetéssel szolgált a polgár-
mesteri hivatal nyugdíjas dolgozóinak az
Önkormányzat december 22-én. 

Míg az önkormányzatiság 15. évforduló-
ja alkalmából azokat látták vendégül, akik
1990-tõl képviselõk voltak, addig most a
hivatal volt dolgozóit köszöntötték. 

A meghívást sokan fogadták el. A
vendégeket Császár László alpolgármester
köszöntötte, majd közösen megtekintették
az átalakított, korszerûsített épületet is. 

A délután meleg hangú baráti beszél-
getéssel és - nem utolsó sorban - visszaem-
lékezéssel telt el.                               NHE

A hagyományteremtõ szándékkal létrehozott találkozón az ajándékozás
sem maradt el

Köszöntötték a nyugdíjas köztisztviselõket

Fotó: N. Horváth

Felvételi tájékoztató

Az ausztriai Weinebene ötödik alkalom-
mal adott otthont a Veszprémi Síbaj-
nokságnak. 

A nagyszerû idõjárási viszonyok között,
szikrázó napsütésben megtartott verse-
nyen kilenc kategóriában mérték össze

gyorsaságukat és ügyességüket a hófehér
pálya szerelmesei. 

A versenyen szép tapolcai eredmény is
született. Ifj. Nové János a III. kategóri-
ában (1985-1992. között. sz.) a II. lett.
Gratulálunk mi is.

A legjobbak között


