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Trianon nemcsak az emlékezetben él
Az 1920. június 4-én megkötött Trianoni békediktátum 86. évfordulójára
emlékeztek a város polgárai.
- A Trianon szó mára szomorú, magyar
szimbólummá vált: a mindenkori veszteségé - amely a magyarságot fenyegeti -, a területi, gazdasági és erkölcsi
csonkításé, akár kívülrõl, akár belülrõl

2006. június

A gyönyörûséges feladat

ered - mondta megemlékezõ beszédében
a nemzeti gyásznap évfordulóján megtartott ünnepségen Vitéz Györffy-Villám
András június 2-án a Városi Mûvelõdési
Központban.
/Írásunk a 3. oldalon Szomorú, magyar szimbólum: Trianon címmel./

Fotó: N. Horváth

Tihanyiné Orosz Sarolta Császár László alpolgármestertõl vette át a kitüntetést

Fotó: N. Horváth

A Trianon utáni állva maradáshoz a hit, az emberség és tisztesség adta az erõt

Kinyílik a tér
A Fõ téren bekövetkezõ forgalmirendváltozások fontos célja, hogy - a szó
igazi értelmében - a város fõ terévé,
nyitottá váljon a Belvárosnak ez a
központi része - tudtuk meg Hársfalvi
Józseftõl, a Vagyongazdálkodási és
Mûszaki Iroda vezetõjétõl.

Az oktatási intézményekben dolgozókat
ünnepelte a város június 6-án a Városi
Mûvelõdési Központban.
A pedagógusnapi köszöntõn Marton József önkormányzati képviselõ a város nevében mondott elismerõ szavakat. - Legalább az ilyen pillanatokban gondoljuk
végig, milyen felelõsségteljes, sokszor két-

A Széchenyi-terv ékköve, dísze: Tapolca
A Széchenyi-terv ékköve, dísze Tapolca - mondta dr. Matolcsy György volt gazdasági miniszter, a Neveléskutató Intézet igazgatója a Széchenyi-terv Gazdaságfejlesztõ Társaság konferenciáján és közgyûlésén május 26-án a Hotel
Pelionban, bizonyítva azt, hogy a város milyen nagyszerûen tudott élni a
fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapott állami támogatásokkal.
/Írásunk a 3. oldalon Klub a hatékony gazdaságfejlesztésért címmel./

ségbeejtõ és mégis milyen gyönyörûséges
feladat az oktatás-nevelés. Milyen csoda
az, amikor írni-olvasni tanul a gyermek,
amikor rádöbben, hogy milyen magától értetõdõ logikája van egy egyenlet megoldásának, amikor visszatekinthet a múltba.
/Összeállításunk a 6. oldalon Szeretem
szép mesterségemet címmel./

A szeretet soha el nem múlik
Június 11-én a tapolcai római katolikus templomban tartotta aranymiséjét Csere Sándor kanonok.

Évente rendeznek babatalálkozót

Fotó: Dancs

Fotó: N. Horváth
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A buszmegálló az OTP elé került

A rekonstrukció fõbb elemeirõl, a
városban folyó csatornázási munkálatok
készültségének fokáról, a parlagfû elleni
védekezés módjáról is olvashatnak a vele
készített riportban.
/A riport az 5. oldalon található A víz
alatti díszkivilágítás kérdése... címmel./

Kell ennél szebb látvány?
6 évvel ezelõtt nagyot mert álmodni dr.
Corradi Gyula, és ennek az álomnak a
megvalósításához megnyerve a város vezetését jött létre a Pannon Reprodukciós
Intézet.
Az itt folyó magas színvonalú lombik-

bébi-programnak köszönhetõen ma már
közel 500 kisgyermekben lelhetik örömüket
a boldog szülõk, aki szívesen jönnek az
évente megrendezett babatalálkozóra.
/Írásunk a 6. oldalon Ötödik alkalommal
találkoztak babák címmel./

Az aranymisés kanonok-plébánost
Ács János polgármester köszöntötte

50 évvel ezelõtt, 1956. június 1-jén
szentelték pappá, azóta áll Isten és az
egyház szolgálatában. Tapolcán másfél
évtizede látja el felelõsségteljes, szeretettel végzett feladatát.
/Írásunk a 6. oldalon Csere Sándor
atya aranymiséje címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Megkezdõdhet a csatornaépítés
Tapolca-Diszelben is

Ács János polgármestert arra kértük, hogy
a várost érintõ legfontosabb kérdésekrõl
tájékoztassa az Új Tapolca Újság olvasóit.

Reményeink szerint a közbeszerzési
eljárás szeptemberben befejezõdik,
és utána azonnal indulhat a csatornázás.
- Örömmel tájékoztatom Tapolca-Diszel
lakosságát, hogy jól sikerült az állami céltámogatási pályázatunk, így a 404 millió
forint összköltségû pályázat 75 %-át, azaz
303 millió forintot elnyertük. Most folyik a
költségvetés véglegesítése, az ajánlattételfelhívás készítése, illetve a közbeszerzési
eljárás folyamata. Ezt a beruházást még
ebben az évben el kell kezdeni. Reményeink szerint a közbeszerzési eljárás
szeptemberben befejezõdik, és utána azonnal indulhat a csatornázás. Úgy gondolom,
hogy a településrész mélyebben fekvõ területein - Berek utca, Balassi utca - lesz célszerû elkezdeni a munkálatokat, hogy még a
tél beállta elõtt az ideiglenes helyreállítás is
megtörténhessen.
- Hol tart a volt laktanya birtokbavétele?
- Minden olyan akadály elhárult a honvédségi ingatlanegyüttes birtokbavétele elõl,
amit a Kincstári Vagyonigazgatóság és a
Nemzeti Sporthivatal támasztott felénk.
Minden olyan határozatot, rendeletet elfogadott a Képviselõ-testület, amely a
szerzõdéskötéshez szükséges. Jelen pillanatban arra várunk, hogy megkapjuk a
szerzõdéstervezetet. Ezt megismerve, aláírjuk, és ezt követõen - remélhetõen minél
hamarabb - egy fejlesztési koncepciót is el
tudunk fogadni a laktanyára. Ehhez várunk
befektetési, hasznosítási javaslatokat.
- Az elõzõ lapszámban készített riportban az
Alsómalom befejezetlen épületénél uralkodó áldatlan állapotról is szó volt.
Történt-e változás ezzel kapcsolatban?
- Vagy az újság kapcsán, vagy más fórumokon keresztül, de eljutott a tulajdonosokhoz
a várható intézkedésekrõl szóló hír. Õk
ígéretet tettek arra, hogy rendbe teszik a
területet. Amennyiben ez nem történik meg,
továbbra is fenntartom, hogy minden
törvényes eszközzel élni kíván a város
annak érdekében, hogy a terület rendezetté
váljon.
- Sikeresek voltak azok a pályázatok, amelyek elbírálására a közelmúltban került
sor?
- Igen. A Balaton Fejlesztési Tanácshoz
benyújtott pályázaton 10 millió forintot
nyertünk. Ennek segítségével történik majd
meg a déli városrész arculatának javítása,

benne a Petõfi és a Zrínyi utca teljes körû
aszfaltburkolása, illetve a Zrínyi utca parkfejlesztése. A munkálatok 2 ütemben, 2 év
alatt - 2006-2007-ben - történnek meg. A
Bárdos-iskola felújítását saját erõbõl kezdte
az önkormányzat 2005-ben. Ez a felújítás szerencsére - pályázati forrásokból folytatódhat tovább. Lezajlott a közbeszerzési
eljárás, megtörtént a munkaterület átadása.
A felújítás keretében az elavult és tönkrement fa nyílászárókat mûanyag, korszerû
szigetelésûre cserélik, a homlokzat is
hõszigetelõ vakolatot kap. A befejezési
határidõ a szeptemberi tanévkezdés. Itt
említem meg, hogy a Köztársaság tér mindannyiunk örömére megszépült, a rekonstrukció I. üteme befejezõdött. További
pályázati forrás hiányában nem tudjuk folytatni a munkálatokat, de nagyon szeretnénk
a megrongálódott kerítést kijavítani, a játszótér és a szálloda felõli részére ülõfelületet kialakítani, bízva abban, hogy így
még ennél is többen fogják látogatni ezt a
teret. Többen észrevették, volt, aki a köszönetét is kifejezte azért, hogy a
buszmegálló visszakerült a régi helyére. Így
nemcsak a fel- és leszállás lett könnyebb,
de a Kisfaludy utca felõl nézve a tér is nyitottabbá vált.
- A legutóbbi Testületi ülés döntött arról,
hogy a Városi Mûvelõdési Központ Tamási
Áron, a Városi Könyvtár és Múzeum pedig
Wass Albert nevét vegye fel. Miért rájuk
esett a választás?
- A névadás igénye már régebben megfogalmazódott, sõt bizonyára többen
emlékeznek arra, hogy pályázatot írtunk ki,
hogy együttgondolkodás eredményeként
történjen meg a névadás. Mivel érdemi
javaslat nem érkezett, így a névadás napjaink feladata lett. Jó példaként járt elõl a
gazdasági társasággá átalakult Városi
Kórház, amelynek kollektívája maga kérte,
hogy a kórház elsõ igazgatójának, dr. Deák
Jenõnek -, akinek a hálás tapolcaiak még
életében emlékmûvet emeltek az intézmény
udvarán, a fõbejárattal szemben - a nevét
vehessék fel. Természetesen örömmel tett
eleget a Testület a kérésnek. A mostani
névválasztást is az motiválta, hogy a
névadó ne csak az intézményben folyó
tevékenységet reprezentálja méltóképpen,
de cselekedeteinek, gondolatainak hatósugara is messzire mutasson. Így esett a
választás a Városi Mûvelõdési Központ
esetében Tamási Áronra, míg a Városi
Könyvtár és Múzeum névadója az a Wass
Albert lett, aki a XX. századi magyar irodalom egyik legnagyobb alkotójaként a
magasrendû erkölcsiséget nemcsak hirdette, de meg is élte, és a hazaszeretetre
örök példát és mintát adott.

3 év alatt a Hotel Pelion 176 millió
forint bevételt eredményezett a
városnak a különbözõ adónemekbõl.

- Milyen idegenforgalmat erõsítõ és növelõ
intézkedések történtek a közelmúltban?
- Két gazdasági társaság, a Cape Clear
Aviation Kft. és a Hunguest Hotels Zrt.
Hotel Pelion azzal keresett meg bennünket,
hogy kölcsönös elõnyök biztosítása mellett,
marketingszerzõdési keretek között a turizmust elõsegítsék. A június 16-ai nyilvános
Képviselõ-testületi ülésen tárgyaltunk errõl.
A döntést követõen sor kerülhet a szerzõdés
aláírására. A megállapodás értelmében hozzájárulunk annak a repülõjáratnak a költségeihez, amely Sármellék és London
között közlekedik. Ebben olyan, egzakt
módon megfogalmazható elõnyt látunk a
város számára, amelybõl egyértelmûen
kitûnik, hogy vendégszám-növekedés
történik a településen. Ennek következtében több vásárló lesz az üzletekben és
fogyasztó a vendéglátóhelyeken. Nem utolsó sorban Tapolcának az építményadóból,
az idegenforgalmi adóból és az üdülési
adóból származó jövedelme is növekedni
fog. A testületi ülésen elhangzott az is, hogy
a nyitás óta eltelt 3 év alatt a Hotel Pelion
176 millió forint bevételt eredményezett a
városnak a különbözõ adónemekbõl. Úgy
gondolom, hogy ez egy olyan kisváros
esetében, mint amilyen Tapolca, nem kis
szám, ugyanakkor a szálloda jelenléte a
minõségi turizmus erõsödését is magával
hozta. A fenti társaságokkal megkötött marketing megállapodás is ezt célozza meg.
Kötõdik Tapolca idegenforgalmához az a
szép és tartalmas könyv is, amely nemrég
jelent meg. Személy szerint is nagy
örömömre szolgál, hogy a második ciklus
végére elkészült ez a Tapolcát bemutató
kiadvány. Kérem a tapolcaiakat, hogy
ajándékozzák ezt a könyvet a városunkba
látogatóknak, használják fel városunk népszerûsítésére. Köszönet a szerkesztõnek, a
fotósoknak, a fordítóknak és minden
közremûködõnek.

A jó ügy közös akarattal nagyszerû
eredményeket tud felmutatni.
- Elkészült a háziorvosi központi ügyelet,
már a parkosítás is megtörtént. Mikor lesz
az ünnepélyes átadás?
- A Regionális Fejlesztési Tanács, a tapolcai
Önkormányzat és a 34 települést tömörítõ
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás támogatásával épült korszerû,
központi háziorvosi ügyelet ünnepélyes
átadására a Semmelweis Napon, június 30án 17 órakor kerül sor. Ezt követõen 18
órakor a Városi Mûvelõdési Központban
köszöntjük az egészségügyben dolgozókat.
Az orvosi ügyelet már ezen az esten az
újonnan átadott épületben fog mûködni,
bizonyítva azt, hogy a jó ügy közös akarattal nagyszerû eredményeket tud felmutatni.

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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N. Horváth Erzsébet

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 912 óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Ács János polgármester
Minden hónap elsõ hétfõ: 13-16 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164
Horváthné Szalay Gyöngyi alpolg. mester
Minden hónap harmadik hétfõ: 13-16-ig.
Császár László alpolgármester
Minden hónap második hétfõ: 13-16-ig.
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164
A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 816; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal „A”
épület I. emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport
511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda
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 1314-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ
8300
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: Szerda: 7.30-9.00, 13.3015.30
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

AKTUÁLIS

A FIDESZ gazdaságélénkítõ javaslatait az élet fogja igazolni
Már a harmadik ciklusban képviseli a 4.
számú választókerület polgárait Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ a Parlamentben. A FIDESZ gazdaságpolitikájáról, a
kormány intézkedéseirõl és azok hatásairól
is kérdeztük a politikust.
- A FIDESZ azért nem nyert, mert sokat ígért,
az MSZP pedig becsapta a választókat, és
azzal nyert - mondta Dávid Ibolya. Önnek mi
a véleménye errõl a kijelentésrõl?
- A megállapítás második részével maximálisan egyetértek, de az elsõvel nem. A
FIDESZ nem ígért sokat, megpróbált a realitás
talaján maradni. Bár a kormánypártok folyamatosan azt mondják, hogy a FIDESZ-nek
nincsenek gazdaságélénkítõ javaslatai, gazdasági programja, arra emlékeztetnék, hogy
már tavaly februárban benyújtottunk egy
tizenhat pontból álló, adómódosító javaslatot,
amely a vállalatok és a magánszemélyek
adómérséklésérõl szólt, illetve a választási
kampány egyik eleme is az volt, ha a FIDESZ
kerül kormányra, nagymértékben csökkenti a
járulékterheket. Majd az élet igazolni fogja,
hogy ezek helyes gondolatok voltak. A kormánypártok ilyen ígéreteket nem tettek a kampány során, de most már kiderült, hogy még
nagyobb igát, még nagyobb terheket raknak
úgy a magánszemélyek és a vállalkozók
„nyakába”. Az elemzõ cégek és különbözõ
szervezetek is arról írnak, hogy nagymértékben fog csökkenni a foglalkoztatottak száma,
az intézkedések kisebb-nagyobb vállalkozások tömeges csõdjét fogják hozni, és sok vállalat ki fog vonulni az országból. Ezek
együttese pedig azt fogja eredményezni, hogy
nõni fog a munkanélküliség, kevesebb lesz
azok száma, aki adót és járulékot fog fizetni,
sokkal többen mennek segélyért az önkormányzatokhoz, vagy egyéb szervezetekhez.
Tehát az állam kiadása nagyobb lesz, a

bevétele pedig kisebb. Éppen ezért azt kellett
volna erõsíteni, amit mi javasoltunk, hogy
csökkenteni kell az adó- és járulékterheket,
hogy növekedjen a foglalkoztatottak száma, a
vállalkozások erõsödjenek és szaporodjanak.
A rossz gazdaságpolitikához még az is hozzájárul, hogy a kormány az elmúlt 4 évben a
külföldieket helyezte elõtérbe, ha komoly beruházások voltak, mint például az autópályaépítés. Ezeknél a beruházásoknál a magyarok csak mint alvállalkozók vehettek részt,
az extra profitot kivitték az országból.
- Vannak olyan elemzõk, akik azt mondják,
hogy sok új FIDESZ-es képviselõ van a
Parlamentben, akinek nincs szakmai gyakorlata, így nem is tudja erõsíteni a párt gazdaságpolitikai programját.
- Ezt nem így érzem. Valóban sok új képviselõ
jött, de szükség is van arra, hogy például a
MAGOSZ részérõl bekerült agrárszakemberek, tanító professzorok is segítsék megvilágítani a vidék helyzetét. Vagy az egészségügyi kérdések vonatkozásában Mikola
Istvánnak vannak olyan pozitív gondolatai,
amelyek nagyon is hasznosak lehetnek, csak
eddig nem tudott kiteljesedni, mert nem volt rá
lehetõsége. Az biztos, hogy más irányt
képvisel, mint a mostani kormányzat, amely
egyenlõséget hirdet - minden magyar állampolgár egyenlõ és mindenkinek ugyanazt a
szolgáltatást kell biztosítani - a kormányprogramban, de két bekezdéssel lejjebb már
megkülönbözteti a gazdagokat és a szegényeket. A kormányprogramban ezen kívül még
nagyon sok ellentmondás van, ami miatt én azt
mondom, hogy nagy hazugság, becsapása a
parlamenti képviselõknek és az egész országnak. Ezen nem is kell csodálkozni, hiszen
Gyurcsányék - a hatalom megszerzése érdekében - képesek voltak olyan hazugságokba
belemenni, amelyek miatt, miután kiderült az

igazság, a szakmai hozzáértésüket is meg kell
kérdõjelezni. A miniszterelnök és a pénzügyminiszter is azt mondta a választás elõtti
napokban, hogy minden rendben van,
„dübörög a gazdaság”, minket irigyelnek
Európában. Miután megszerezték a mandátumot, rá két napra már azt hangsúlyozták, hogy
megszorításokra van szükség, mert nagy a baj.
Önmagában azért a hazugságsorozatért, amit a
magyar néppel mûveltek, le kellene õket váltani, egy igazi demokráciában ennek kellene
történnie. Ha belegondolunk, hogy kinek is jó,
hogy az ország gazdasági helyzete ilyen, akkor
azt mondhatjuk, hogy az importõröknek, akik
Magyarországon állíttatnak elõ valamilyen
terméket, majd innen kiviszik. A magyar
lakosságot pedig ki fogják „véreztetni”, a
hatalmas államadósságot ki kell fizetni, az
árak, a terhek nõnek. Már egy évvel ezelõtt is
elmondtam, hogy nem marad más hátra, mint
az, hogy jön az adóvégrehajtó, kilakoltatják a
családokat. Ezek a tragikus helyzetek nem
most, hanem 4-5 éven belül fognak bekövetkezni.
- Az adók, a járulékok emelésének megszavazásához nem kell 2/3-os többség, de az
önkormányzati törvény módosításához igen.
- A módosítás során olyan elemeket akarnak
keresztül vinni, amelyek számunkra elfogadhatatlanok. Köztük van a megyerendszer teljes megszüntetése. Akkor a kis háttér
települések polgárai hová fognak menni
ügyeket intézni? Nálunk a megyerendszernek
1000 éves hagyománya van, és nem is
mûködik rosszul. Miért kell tönkretenni a
bevált struktúrát? Csak azért, mert az
Unióban régiók vannak? Szerintem a jelenlegi kormányzat tudatosan teszi ezt, azt akarva,
hogy a kistelepüléseknek ne legyen vezetõje,
polgármestere, és ha azokban megszûnik a
hivatal, elõbb vagy utóbb a települések is fel-

morzsolódnak. Medgyessy Péter 3-4 évvel
ezelõtt „életképes” településekrõl szólt.
Nekik nem számítanak a kis falvak, az ott élõ
emberek, a vidék lakossága. Már megszüntették a postákat, most az iskolákat támadják,
holott mindenkinek alkotmányos joga, hogy
egyenlõ eséllyel élhessen a lehetõségekkel.
Az emberek most még nem szólnak, nem
lázadnak sem ezért, sem a megszorító
intézkedésekért. Hol a határ? Meddig lehet
még így bánni a magyarokkal? Az 500 Ft-os
benzinár, vagy a háromszoros gázszámla
mondat majd csak megálljt?! De mondok
még egyet: a kormányzat még ennél is
messzebbre fog menni. A legfontosabb döntési jogköröket és a pénzek feletti rendelkezéseket kivonja a minisztériumokból.
Ezáltal a Parlament ellenõrzési jogköre is
jelentõsen csorbul. Létrehoztak 3 hivatalt az
uniós pénzek hatékonyabb felhasználása
címszó alatt, miközben a parlamenti kontrollt
akarják megszüntetni, azaz Gyurcsány
Ferenc egyszemélyben fog dönteni a sok-sok
ezermilliárd forint felhasználásáról - legalábbis jelenleg ez így tûnik. Ezt senki sem
engedheti meg magának! Lassan ez a rendszer teljesen diktatórikussá válik. El fog jönni
az az idõ, amikor nagyon komoly elégedetlenségi mozgalmak lesznek, ezeknek
elsõ jele a mostani veszprémi. A vállalkozók
az életükért, a megélhetésükért küzdve vonultak ki az utcára. Ha így folytatódik tovább,
akkor elmondhatjuk, hogy nem fegyverrel,
hanem pénzzel gyarmatosították az országot,
rabszolgák leszünk a saját hazánkban. Sõt,
már azok is vagyunk, hiszen Magyarország
hitelállománya, adóssága úgy nõ, hogy a
személyi jövedelemadó bevételének 900 milliárdja már az adósság kamatterheit sem
fedezi.
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Elnökjelölt: Lasztovicza Jenõ
A FIDESZ június 24-én Budapesten tartotta választmányi ülését.
Az ülést követõ sajtótájékoztatón jelentette be Szijjártó Péter szóvivõ, hogy a
választmány jóváhagyta a megyei listákat

és a megyei közgyûlési elnökjelöltek nagy
részét.
Veszprém megye jelöltje a 4. számú
választóterület országgyûlési képviselõje,
Lasztovicza Jenõ.

Szomorú magyar szimbólum: Trianon
- 1920-ban egy vesztes háború után a
nem-zetközi gyakorlatban példátlan szigorral és igazságtalansággal büntették
meg hazánkat - mondta a Trianoni megemlékezés ünnepi szónoka.
- A diktátum értelmében elvesztettük
területünk 3/4 részét, és határon kívül
rekedt 3,5 millió magyar. Csak rá kell nézni
a térképre, hogy belássuk, egy megcsonkított emberhez hasonlítunk, akinek levágták
mindkét kezét és lábát. Majd a talpraálláshoz erõt adó hitrõl, emberségrõl és
tisztességrõl szólt a megemlékezõ.
- Nézzük csak meg, mivé lettek azok az
országok, amelyek részesültek a tõlünk
elrabolt javakból - tette fel a kérdést Vitéz
Györffy-Villám András, és a választ is õ adta meg. - Hosszú véres, hihetetlenül kegyetlen belháború után Jugoszlávia darabjaira
hullott szét. Csehszlováka szétesett a
történelmi Csehországra és egy etnikai-gazdasági torzóra, a sohasem létezett Szlovákiára. A Szovjetunió létére már csak a szenvedések emlékeztetnek. Románia, amely
készen kapta a kincses Erdélyt, 86 év alatt
sem tudott kilábalni az elmaradottságból, és

bûnbakként rendre az ott élõ magyarokat
teszi.
- A Trianon szó mára már szomorú, magyar szimbólummá vált - hangsúlyozta a
megemlékezõ, és arra figyelmeztetett, hogy
a hazánkban uralkodó viszonyok - az értékek rombolása, a népesség fogyása, a határon túl élõ testvéreink megtagadása önkényes, belsõ Trianonunk, amely ellen
küzdeni kell, nem szabad belenyugodni,
mint ahogy abban sem, hogy az országot
megcsonkították.
A Tapolcai Kamarakórus és Maczkó
Mária lelket és szivet is ébresztõ mûsora, a
történelmi egyházak képviselõinek: Nagyné Szeker Éva evangélikus lelkésznek,
Szabó Emõke református lelkésznek,
valamint a római katolikus egyház képviseletében fellépõ Horváth Nikolettnek a
figyelmeztetõ, az együvétartozást erõsítõ
gondolatai és énekei után a jelenlévõk meggyújtották a kegyelet gyertyáit.
A nemzeti gyásznap katonai pompáját a
M. Kir. I. Ferenc József Jászkun 1. Honvéd
Huszárezred Hagyományõrzõ Egyesület
biztosította.

Klub a hatékony gazdaságfejlesztésért
A hatékony gazdaságfejlesztésért, a jó
programok sikerességéért létrehozott
Széchenyi-terv Gazdaságfejlesztõ Társaság május 26-án a Hotel Pelionban tartotta konferenciáját és közgyûlését. A
vendégeket a Társaság elnöke, Horváth
Tihamér köszöntötte.
A köszöntõ szavak elhangzása után Ács
János polgármester Iparváros és fejlõdõ
minõségi turizmus címmel tartott ismertetõt Tapolca elmúlt 8 évének fejlesztéseirõl, a városkép alakulásáról. A kivetítõn
sorakozó képek segítségével a jelenlévõk
nyomon követhették az elmondottakat.
Pokorádi Sándor, a szálloda igazgatója a
szolgáltatásokról és a hotel országos viszonylatban is elõkelõ helyet betöltõ
szerepérõl és az ehhez szükséges beruházásokról, fejlesztésekrõl adott tájékoztatót.
Papp Zoltán városi fõépítész a Hild-díjhoz
vezetõ utat vázolta fel. Mezõssy Zoltán
helyi vállalkozó a Széchenyi-terv segítségével történt beruházásairól, az idegenforgalom elvárásairól szólt.
Dr. Matolcsy György, a Növekedéskutató
Intézet igazgatója, a Nemzeti Fejlesztési
Terv és az Új Széchenyi-terv kapcsolódási
pontjairól tartott ismertetõt. A közgyûlés
zárása után a nap hozadékáról is kérdeztük.
- A mai nap legfõbb hozadéka, hogy a
Társaság tagsága nagyon határozottan kiállt
amellett, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv
II. változata, amelyet Brüsszel számára
majd év végén kell véglegesíteni, tartalmazza az új Széchenyi-terv elemeit.
Elsõsorban azt a lehetõséget, hogy a ma-
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gyar kis- és középvállalkozások vissza nem
térítendõ tõkéhez juthassanak. A saját
példájuk is erre az állásfoglalásra készteti
õket, hiszen akkor tudtak nagyot alkotni, ha
ezt a fajta támogatást igénybe tudták venni.
A Széchenyi-terv minden eleme itt van
Tapolcán, mondhatnám azt is, hogy Tapolca
a Széchényi-terv fõvárosa. Ez a város
különleges helyet foglal el a többi település
között. A polgármester egy fantasztikus
egyéniség, a város egy mûködõ közösség,
van polgári múlt, vannak hagyományok és
nem utolsó sorban nagyon szép természeti
és városi környezet. Bátran mondhatom,
hogy a Széchenyi-terv egyik dísze, ékköve
Tapolca.
- Azért lettünk tagjai ennek a Társaságnak, mert úgy érezzük, nagyon sokat tudott
a város a Széchenyi-terv segítségével abban
az idõszakban elérni, több milliárd forintos
beruházást megvalósítani. A kormányváltás
után a Széchenyi-tervet megszüntették. A
Nemzeti Fejlesztési Tervbe igenis be kell
építeni azokat az elemeket, amelyek az
önkormányzatokat, vállalkozásokat segítik.
A Széchenyi II. Terv „ugrásra kész” erre a
feladatra. Ma már nagyon fontos tudni azt,
hogy egy gazdaságnak nincs jobb és bal
oldala. Összefogásra van szükség, hiszen a
cél az, hogy a nemzetgazdaság fejlõdjön.
Ezért is fontos, hogy a Széchenyi-terv
Gazdaságfejlesztõ Társaság nyitott legyen
mindenki számára - mondta Ács János polgármester.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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Merjünk büszkék lenni a Hild-díjra!
Az elmúlt évek városépítõ és szépítõ
törekvéseiért, a helyi értékek védelméért,
a régmúlt és a korszerû követelmények
harmonikus megjelenítéséért 2004-ben
Tapolca városa Hild János-díjat kaptt.
A díjátadás évfordulójára emlékezve és
az utókornak üzenve június 9-én emléktáblát avattak a Városháza falán.
- Merjünk büszkék lenni a Hild-díjra mondta avatóbeszédében Papp Zoltán
Tamás, a város fõépítésze. - Az emléktábla
figyelmeztessen mindannyiunkat arra, hogy
vigyázzunk környezetünkre, védjük az
"esztétikai szennyezõdéstõl" is, törekedjünk lakhatóvá, otthonossá tenni. Ha számba vesszük, mi kellett Tapolca Hild-díjához,
megállapíthatjuk, hogy sok összetevõ: jó,
idõtálló koncepció, idõben korszerûsített
fejlesztési elképzelések, erre épülõ fogadókész rugalmas rendezési tervek, idõszerû
projektek, jó döntést hozó beruházók és
önkormányzat, tervek és minõségi kivi-

Az avatásra azok a vállalatok, intézmények is kaptak meghívót, amelyek
jelentõs részt vállaltak a városépítõ munkában
telezés. És mindenek elõtt eltökélt, célratartó városi akarat, vezetõi céltudatosság és

igazi gazdaszerep - tette hozzá a fõépítész.
NHE

Festmények a
hazáról
Kalmár Pál festõ - és üvegmûvész alkotásaiból a fenti címmel nyílt kiállítás június
24-én a Város Mûvelõdési Központban.
A tárlat közönségét Bognár Ferenc, az
intézmény igazgatója köszöntötte, majd
Bencsik András, a Demokrata fõszerkesztõje méltatta a kiállított alkotót és a mûveket.
- A nagyon sok szín mediterrán hangulatot
áraszt - mondta. - Ez nem véletlen, hiszen
Kalmár Pál sokat járt Olaszországban és ott
feltöltõdve szépséggel fedezte fel a magyar
táj semmihez sem fogható és hasonlítható
szépségét is. A képek üzenete egyértelmû:
szép az élet. A mûvész érdeme, hogy ennek
a szép valóságnak a birtokába juthatunk a
mûveken keresztül. Színeket szerkeszt
egymás mellé, és minél messzebb megyünk
a képektõl, annál közelebb kerülünk a
lényeghez, a feltárt igazsághoz.
A festészet legnagyobb varázsának, az
élményadásnak leszünk a részesei akkor,
amikor egy-egy képen ráismerünk azokra a
tájelemekre, hangulatokra, amelyeket már
mi is láttunk és átéltünk, de szavakba önteni
nem tudtunk.

Hej, ha én is, én is köztetek lehetnék…
Június 16-án két kulturális programmal
vette kezdetét a "Tapolcai Történelmi
Napok" rendezvény, immár ötödik alkalommal.
A Városi Mûvelõdési Központban filmvetítés keretében informálódhattak az
érdeklõdõk a huszárokról, valamint ebben a
témakörben nyílt meg Somogyi Gyõzõ

ezredtörténeti kiállítása is.
Idén ünnepi - jubileumi jelleget is öltött a
rendezvény, ugyanis megalakulásának 15.
esztendejét ünnepelte a Balaton-felvidéki
Radetzky Huszár Egyesület.
Délelõtt Diszel utcáin lovagolva toboroztak a huszárok. A délutáni programban a
Csobánc Népdalkör és a Batsányi Tánc-

Fotó: Dancs
A kiképzési bemutatót zászlószentelés követte

együttes szórakoztatta a nagyérdemût. A találkozót a Himnusz hangjai nyitották, ezt
követõen szemle, jelentéstétel, majd Ács
János polgármester ünnepi beszéde következett. Kiemelte, hogy rendkívül fontos és
egyben dicsérendõ az a fajta hagyományõrzés, aminek minden esztendõben
szemtanúi lehetünk. Ily' módon a maga
valóságában láthatja és élheti bele magát a
ma nemzedéke is, milyen is volt a huszárok
élete. Szólt arról is, hogy nem véletlenül
hívták lovasnemzetnek a magyart, látható:
huszár és lova tökéletesen kiegészítették
egymást most is, és akkor is.
A tradicionális szegbeverés után Capáriné Marika zászlóanya kötötte föl a díszes
szalagot, majd Földi István helyettes esperes áldotta meg.
A jubileumi találkozó végén Vitéz
Györffy-Villám András huszárezredes, a
Katonai Hagyományõrzõk Európa Uniójának alelnöke vezetésével díszkörrel zárták
a délutáni programot. Este a falukemencénél huszárbál, közös mulatság vette
kezdetét.
Vasárnap az emlékezés koszorúit helyezték el Tapolca-Diszelben.
Dancs István

Fotó: N. Horváth
Magyar táj, magyar ecsettel
Kalmár Pál sokoldalú mûvész. A kerámiák, a falplasztikák készítése mellett
jelentõsek az üvegbõl megformált képei is.
- Magyarország szép tájainak bemutatásával a magyar lelket kívánom erõsíteni ebben
a keserves és ambivalens korban - mondta
ajánlásában maga a mûvész.
NHE

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Elégedett-e Ön a Desiro-motorvonattal?
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Zabó Ferencné

Tóth Endre

Kovács Alexandra

- Nagyszerû. Csodálatos. Csak jót
tudok mondani errõl a motorvonatról. Nagyon kényelmes,
korszerû, a kényesebb igényeket
is kielégíti, így valóban öröm az
utazás. Jó volna, ha hosszú távon
is megmaradna a MÁV-nál ez a
minõség, mert ily' módon is viszsza lehet csalogatni az utasokat.

- Mint nyugdíjas vasutas, örömmel
vettem ezt a fajta arculatváltást. Ezek
a Desiro-szerelvények már megfelelnek a kor technikai követelményeinek: gyorsak, kényelmesek, biztonságosak és nem utolsósorban formatervezettek. Szeretném, ha nem csak a
nyári idegenforgalmi szezonra maradnának, ugyanis igény van rájuk
errefelé is.

- Igazi élmény volt elõször meglátni, majd utazni ebben a csodálatos
vonatban. Tetszik a színe és formája, de nagyon szép és tágas belülrõl
is. Remélem, hogy több alkalommal is igénybe tudjuk majd venni a
jövõben. Kényelmes, sokkal jobban érzem magam a Desiro-ban,
mint a többi vonatban.
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A víz alatti díszkivilágítás kérdése a Tavasbarlangban is középpontba került
Sajnos, nem sokáig gyönyörködhettünk a
Malomtó víz alatti díszkivilágításának. Az
üzemeltetés során felmerült problémákról
és az intézkedésekrõl már többször is
írtunk. Arról, hogy mikor kerül megnyugtatóan pont az ügy végére, mikor lesz újra
világítás, Hársfalvi Józsefet, a Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda vezetõjét
kérdeztük.
- Valóban rövid ideig mûködött csak a
díszkivilágítás. A kivitelezõ és az alvállalkozó
között voltak viták a lámpák minõségét
illetõen. Itt az önkormányzat csak mint
elégedetlen megrendelõ töltött be szerepet.
Örömmel mondhatom, hogy néhány nap
múlva megtörténik a lámpák elvárásoknak
megfelelõ cseréje. A víz alatti díszkivilágítás
kérdése a Tavasbarlangban is középpontba
került. Az üzemeltetõ Balaton-felvidéki
Nemzeti Park, hogy a csónakázók kényelmesebben tehessék meg az utat, a víz szintjét lejjebb engedte. Ezzel viszont a vízben lévõ lámpatestek hûtése került veszélybe. Ezt a konfliktust fel kell oldani, mert ellenkezõ esetben a
díszkivilágítás nem mûködhet.
- Hol tart a szennyvízcsatornázás I-II. üteme?
- Lassan a befejezéshez közeledik, minden

érintett tulajdonos ráköthet. Volt azonban a
Pacsirta utcában egy olyan szakasz, ahol csak
kézi erõvel lehetett megoldani a munkálatokat,
köztük a tömörítést is. Itt elsõsorban a természetre kellett hagyatkozni, de nem tudtuk
kivárni az idõt, mert a határidõk szorítanak.
Elképzelhetõ, hogy a burkolat fél, egy éven
belül itt meg fog süllyedni. A kivitelezõ feladata lesz, hogy a szavatosság és a garancia
fejében kijavítsa.
- Mi a helyzet a III. ütemmel?
- Ennek a kivitelezése is folyamatban van. Az
ütemterv szerint haladnak a munkák. Az érintett területek 50 %-án elvégezték a
kamerázást, a terhelési próbákat és a tömörségi vizsgálatokat. A lakosság egy része már rá is
kötött. A Halápi út vonatkozásában - ahol nagy
a forgalom - már a teljes helyreállítás is
megtörtént, a többi utcában a sávos helyreállítás zajlik. A végsõ határidõ 2007. árpilis 30.
- Napjaink veszedelme a parlagfû. A parlagfû
okozta allergiás megbetegedések száma
rohamosan növekszik. Miként védekezik a parlagfû ellen a város? Bünteti a gondozatlan
ingatlanok tulajdonosait?
- Mindig gondot okozott a városban terjedõ
parlagfû. Jegyzõi utasításra, ütemterv szerint

végzi az irodánk az ellenõrzést, és teszi meg a
szükséges intézkedéseket az elhanyagolt
területek gazdáival szemben, legyenek azok
magánszemélyek, vagy gazdasági társaságok.
Nem az a cél, hogy büntetéseket rójunk ki,
hanem hogy a parlagfû kártevését, terjedését
megállítsuk. Elsõ esetben mindenképpen
pénzbüntetés nélküli figyelmezetést küldünk
az érintetteknek, a szankció a védekezés, a
gyomtalanítás meg nem történte után következik.
- Végre itt a régen várt nyár. Rekkenõ a
hõség, porosodnak az utak. Locsoló autók,
illetve söprõautók járják-e a várost?
- Igen. Az OTTO Kft-tõl béreljük ezeket a
nem nagy teljesítményû gépeket. A locsolássöprés csak a városi utakon történik, az Állami Közútkezelõ útjain - Déli elkerülõ út, a
Május 1 utca, a Juhász Gyula utca és a
Sümegi út Május 1 utca utáni szakasza - nem,
holott a vállalat is bérelhetné ezeket, hogy az
általa kezelt utakon is rend legyen.
- Tapolca 2004-ben a Regionális Operatív
Program keretében pályázatot nyújtott be a
belváros rehabilitációjára. Történt-e elmozdulás ezzel kapcsolatban?
- Nem. A pályázat jó volt, de fedezet

A túlvilágon megszûnik mindenféle ellenségeskedés…
A Hõsök és Áldozatok Napja alkalmából
tartottak katonai tiszteletadással egybekötött kegyeleti megemlékezést május 26án a II. világháborús Katonai Emlékparkban és a régi temetõben.
A rendezvény ezúttal is a négy nemzet himnuszával vette kezdetét, majd dr. Ravasz
István hadtörténész alezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhelyettese
tartotta meg emlékezõ beszédét.
Múltidézõ gondolataiban szólt a háborúban
hazájukért küzdõ, ugyanakkor csak parancsot
teljesítõ katonákról, akik számolatlanul estek
áldozatul egy értelmetlen öldöklésben, végül
kiemelte a hely és a nap jelentõségét is. - Ezek
a hõsök behívót kaptak, majd hazájukért
küzdöttek. Nem gyûlöltek, és nem haragudtak
a szemben állókra, mégis harcoltak ellenük.

Amikor a hõsi halál elérte ezeket a katonákat,
mindnyájan egyenlõk lettek a másikkal.
A koszorúzást követõen a történelmi egyházak képviseletében Csere Sándor kanonokplébános idézte föl háborús emlékeit, és
emlékeztetett az elmúlásra is. A kegyeleti
megemlékezés az Il Silencio hangjaival zárult.
A Városi Könyvtárban került sor dr. Ravasz
István hadtörténész alezredes - … és újfent
hadiidõk! címû emlékkönyvének bemutatójára. A szerzõ elmondta, hogy a mû az
1939-45 közötti totális háborút mutatja be,
csak úgy, mint az elõzõ könyvében, olvasmányos, ismeretterjesztõ, ugyanakkor
tényeket és adatokat közlõ formában,
gazdagon illusztrálva fotó, térkép és grafikai
anyaggal.
Dancs István

hiányában tartalékba helyezték. A város a
pályázathoz kapcsolódó munkafázisokat
elindította. Ennek elsõ eleme a Fõ tér rekonstrukciója. Ennek során megszüntetjük a
most már használatra alkalmatlan nyilvános
illemhelyet, új helyet keresve a létesítménynek. Új helyre került az újságos pavilon
és hamarosan a telefonfülke is. Forgalmirend-változás történt a téren. Ezt elsõsorban a Fõ tér igazi, szabad térré tétele is
motiválta. A buszmegálló az OTP elé került.
Az új útburkolati jelek is jelzik, hogy a tér
északi oldalán 16 parkoló és a biztonságos kibeszállást biztosító szervizút lett. A déli
oldalon pedig kétirányú forgalom folyik. Az
üzletek áruellátását azzal tudjuk segíteni,
hogy a Malomtó felé levezetõ lejáratot
kiszélesítjük, hogy teherautó is be tudjon oda
állni. A Fõ téren lévõ épületek rehabilitációjáról sem feledkeztünk meg. Korábban
pályázatot nyújtottunk be a 12-es számú
épület rehabilitációjára. Ezt a pályázatunkat
forráshiány miatt nem támogatták, de tartalmilag jó volt. Most a lakóközösséggel
együtt, saját erõbõl igyekszünk fedezetet biztosítani a felújításra.
N. Horváth Erzsébet

Kiállítás a tiszaeszlári perrõl
Dr. Nagy Károly nyugalmazott ügyész,
jogtörténész dokumentumgyûjtõ munkájának köszönhetõen május 30-án Eötvös Károly, Kozma Sándor és a tiszaeszlári per címmel vándorkiállítás nyílt a
Városi Mûvelõdési Központban.
A kiállítás közönségét dr. Zsiray Ferenc,
a Tapolcai Városszépítõ Egyesület elnöke
köszöntötte, felvázolva a kiállítás anyagának Tapolcára kerülését is. Ezt követõen
Császár László alpolgármester megnyitójában Eötvös Károly és Veszprém megye
kapcsolatáról szólt, kiemelve nemcsak
ügyvédi munkásságát, de szerkesztõi
tevékenységét is, amellyel elindította a
Veszprém címû modern politikai hetilapot.

Nemzeti Szalon
Kalmár Pál Festmények a hazáról címû
kiállításának megnyitóját követõen a
Nemzeti Szalon együttgondolkodásra
hívta a jelenlévõket.
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ
a FIDESZ választási eredménytelenségének
okai között a vidéki választók érdektelenségét és a média egyoldalú tájékoztatását is
felsorolta. Vitéz Györffy-Villám András a
hagyományõrzõ huszáregyesület történetét
vázolta fel a hallgatóság elõtt. Bencsik
András a jelen helyzet emberpróbáló
körülményeirõl, a hatalom visszaéléseirõl is
beszélt. Ferenczy Csongor színmûvész
Wass Albert gondolatait tolmácsolta magas
szintû elõadásában.
NHE

- Az Utazás a Balaton körül címû munkája hozta meg számára az írói elismerést és
lett írói munkásságának csúcsa. Nekünk,
Veszprém megyeieknek különösen élvezetes olvasmány a balatoni fürdõkultúra
kialakulásának rajza, szívet melengetõek a
Tapolcai-medencérõl írt gondolatai - mondta az alpolgármester.
A megnyitót követõen dr. Nagy Károly az
Eötvös Károly Emlékbizottság elnökeként
is méltatta a névadó érdemeit, különös tekintettel a tiszaeszlári vérvád perben
betöltött védõ szerepét. Eötvös eredményének tekinthetõ, hogy a vádlottak felmentésével a magyar nép elkerülte a szégyenteljes nemzetközi elítélést.
NHE

Házasságot
kötöttek:
Bakos Norbert és Barka Bernadett
Bogdán Imre és Farkas Edina
Bogdán Róbert és Tirpák Nikoletta
Lasancz Tamás és Gimesi Tímea
Lédeczi Gábor és Sólyomvári Erika
Mayer Csaba és Rédl Orsolya
Nádasdi Tamás és Végh Adrienn
Nagy Tamás Gyula és Szentgyörgyi Adrienn
Papp Csaba és Czilli Orsolya
Sali Péter és Korándi Lídia
Szabó Attila és Lakosy Csilla
Gratulálunk!

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
- Egy olyan téren állunk, ahol más nemzetek fiainak tiszteletére állított emlékoszlopok vesznek körül bennünket… és ez így van rendjén - mondta dr. Ravasz István

RENDÕRSÉGI HÍREK
- A TESCO Áruház éttermi asztalról alkalmi
lopás módszerével eltulajdonítottak egy pénztárcát a benne lévõ 106.000 Ft-tal, aranyszínû
horoszkópos medállal, METRO üzletlánc vásárlói kártyával.
- Egy Deák Ferenc úti ajándékboltban a

pénztárgép mellõl eltulajdonítottak 1 db pénztárcát 40.000 Ft-tal.
- Egy Gyulakeszi úton lévõ telephelyen eredetvizsgálat során megállapítást nyert, hogy egy
LIAZ 050 típusú jármû alvázszáma jogtalan
beavatkozás következményeként nem eredeti.

Gelencsér Csaba és Németh Orsolya
Haág János és Szõke Melinda
Kocsis Zoltán és Heindl Fédra
Kulcsár Zoltán és Horváth Andrea
Léman Tamás és Csertán Lilla
Lendvai Roland és Lõrincz Edina
Németh Tamás József és Lakos Csilla
Szabó Adrián és Kovács Katalin
Szántó Zsolt és Cseh Judit
Zengõi Attila és Török Csilla

Új Tapolcai Újság

gyermekük: Gergõ
gyermekük: Noémi
gyermekük: Nadin
gyermekük: Dorottya
gyermekük: Gergõ
gyermekük: Ramóna
gyermekük: Márk
gyermekük: Gréta
gyermekük: Bálint Zsolt
gyermekük: Roland
Gratulálunk!
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Hit, segítség - véradás

Szeretem szép mesterségemet
Reich Károly hitvallásával hívta az Önkormányzat nevében a pedagógusnapi ünnepségre az oktatásban dolgozókat Ács János
polgármester június 6-án a Városi Mûvelõdési Központba, ahol Marton József
önkormányzati képviselõ, az Oktatási
Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket.
- Nanga Parbat: az emberevõ. Ezt a
beszédes nevet kapta a Himalája egyik legmagasabb csúcsa Pakisztánban - mondta az
ünnepi szónok. - Hegymászók százai próbálkoztak vele, hiába. Ám végül az ember ezt a
csúcsot is meghódította. Ilyen nehezen, de
elérhetõ „hegycsúcs” a diáksereg is. Mivel
mi sok gyereket tanítunk, a felületes szemlélõ
azt gondolhatná: a pedagógus a mennyiségek
embere. De mi tudjuk, hogy ebben a szakmában is csak a minõség számít. Cseppet sem
lényegtelen a „hogyan” a tanításban!
Nekünk azt a célt kell szem elõtt tartani, hogy
ne csak a többre, hanem a jobbra is törekedhessünk. A mi oktatásunk jelszava: ne csak
oktassunk, neveljünk is! Mert oktatni lehet
többre, de nevelni csak jobbra lehet.

Majd a maga diákkori emlékeit, a példát
adó tanítók, tanárok képeit megidézve állított
emléket mindazoknak a pedagógusoknak,
akik vállalták az oktatás-nevelés gyönyörûséges feladatát. - Az az oktatáspolitika,
amely az iskolai munkából el akarja távolítani a kötelesség és a fegyelem szót, amely
oktatáspolitikának sikerült elérni, hogy ma
már pironkodás nélkül ki meri mondani azt,
hogy az általános iskolából funkcionális analfabéták kerülnek ki, és a szakiskolák új feladatává teszi az értõ olvasást, vagy például a
mértékváltás tanítását - az nem gyerekközpontú - hangsúlyozta Marton József. - A
jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész,
filozófus, esztétikus, lélekbúvár, mûvész és
mesterember egy személyben.
A köszöntõ szavak után kitüntetések
átadására került sor. Aranydiplomát vett át
Ecker Péter, Mészáros Györgyné, Mészáros
György, Fekete Lajos, Szalay Imre, Kis
Horváth Domonkosné és Hegyi Gyuláné.
Tapolca Város Közmûvelõdéséért kitüntetésben részesült Tihanyiné Orosz Sarolta,
Tapolca Város Nevelésügyéért Anda Lajos és

Szõke Margit kapott elismerést. Bõczén
Jenõnét, Zengõi Attilánét, Tóth Lászlónét,
Solymosiné Kajtár Mártát és Kendeh
Gusztávot a nyugdíjba vonulásuk alkalmából
köszöntötték. Keszler József a pályán eltöltött
harminc évért részesült elismerésben. A
pályakezdõ Horváth Eszternek és Bölcsföldi
Szilviának is jutott az elismerésbõl.
A köszöntöttek nevében Szõke Margit, a
Diákotthon vezetõje szólt. - Szeretem szép
mesterségemet, a nekem mindig örömet adót,
mely élteti a hitet bennem, hogy kapott
képességemmel jó ügyet szolgálok - idézte õ
is a grafikusmûvész, Reich Károly szavait,
majd a diplomaszerzéstõl a máig tartó
pedagógiai útját felvázolva arról szólt, hogy
miként szerette meg a kollégiumi nevelõi
munkát, kik segítették a maradásban, és hálát
adott Istennek és a sorsnak, hogy idevezérelte
Tapolcára, és mindazoknak köszönetet mondott, akik segítik és támogatják ma is a
munkáját, erõsítik a hitét.
N. Horváth Erzsébet

Már hagyományosnak mondható, hogy a
Magyar Vöröskereszt tapolcai szervezete
és a HIT Gyülekezete helyi egyháza
közösen szervez önkéntes véradást.
Legutóbb - 2005. november 5-én - tizennyolcan jelentkeztek. Ezúttal- június 10-én
délelõtt - közel duplájára emelkedett ez a
szám.
- Idén elsõ alkalommal hirdettük meg a
már hagyományosnak mondható önkéntes
véradónapot. Ezúttal is Puskás Zoltánné
(Terike) a Magyar Vöröskereszt helyi
szervezetétõl vállalta a szervezési feladatokat, mi pedig „biztosítottuk” a helyszínt
és a véradókat. Az egészségügyi személyzet, csakúgy mint tavaly, az ajkai Vérellátó
Állomástól érkezett- tájékoztatott Bernáth
Zoltán, a Hit Gyülekezet tapolcai egyházának vezetõségi tagja.
Elmondta, hogy ezúttal 31 ember-férfiak
és hölgyek egyaránt - gondolta úgy, hogy
ily' módon is segít embertársain. Külön
hangsúlyozta, hogy ebbõl a létszámból
nyolcukat új véradóként köszönthették.
Többségében gyülekezeti tagokból kerültek
ki a véradók, de nemcsak tapolcaiak, hanem
a környezõ falvakból is érkeztek.
Dancs István

Csere Sándor atya aranymiséje Ötödik alkalommal találkoztak a babák
Június 11-én a tapolcai római katolikus
templomban köszöntötték Csere Sándor
kanonok urat, akit 50 esztendeje, 1956.
június 1-jén szenteltek pappá, és azóta
Isten és az egyház szolgálatában áll.
A szeretet és megbecsülés õszinte bizonyítékaként az aranymisés Sándor atyát
többek közt Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ, Ács János polgármester, a
Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola és a Batsányi János
Általános Iskola képviselõi, a környék papjai, az Egyházközség és a helyi Karitasz,
valamint ministránsai kedves szavalatokkal
köszöntötték, a virágok és ajándékok mellett méltatták és megköszönték az ünnepelt
eddigi egyházi, a helyi hitéletben végzett
áldozatkész tevékenységét, a folytatáshoz
pedig erõt és egészséget kívántak.
Dr. Márfy Gyula veszprémi érsek Sándor
atyához intézett levelét dr. Barsi Balázs, a

Szûz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány provinciálisa olvasta fel.
A szentmise után minden megjelentet
agapéra hívott a Városi Mûvelõdési Központ aulájába Csere Sándor.
A kanonok a Somogy és Zala megye
határán elterülõ Sand falucskában született1932. 04. 25-én. 1956. június 1-jén Veszprémben szentelték pappá, majd még ebben
az esztendõben Berhidára került káplánnak,
ahonnan 1959-ben Várpalotára távozott.
1960-1965 között Veszprémben hitoktatói
feladatokat lát ott el, ezt követõen a város
Regina Mundi templomának lett a káplánja
egy esztendeig. Ismét Várpalotára szólította
vissza papi kötelessége, és 1966-tól 1972-ig
a település plébánosa volt.
Közel két évtizedig - 1972-1990 - a
megyeszékhely Szent Margit templomában
hirdette isten igéjét, majd 1990-tõl városunk kanonok- plébánosa. Dancs István

Érzések és gondolatok - túl a negyvenen
Érzések és gondolatok címmel jelent meg
Buzási Sándor elsõ verseskötete. Ez alkalomból június 7-én a Városi Mûvelõdési
Központban került sor könyvének bemutatójára.
A hallgatóságot és a szerzõt Horváth
József költõ köszöntötte, majd bevezetõ
gondolataiban kiemelte. - Örülünk, hogy
Tapolca és környéke egy új költõtárssal

Korhatár nélkül
Többéves hagyomány, hogy a Hubertus Szabadidõ Központban tartja a
nyugdíjasok egyesülete a Nagyszülõk
és Unokák Napját.
A tartalmas kikapcsolódásról a sportot
kedvelõknek a tekén és a futballon
keresztül is nyílt lehetõségre. A színes
mûsor pedig mindenkihez szólt. A jó
ebéd és a szórakozás mellé a szerencsésebbek tombolán értékes ajándékokat
is nyerhettek.
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gazdagodott Buzási Sándor személyében.
Talán kevesen tudják róla, hogy már 1977ben publikált. Velünk együtt õ is a múltjából
merített, évtizedek lappangó termése került
be elsõ, bemutatkozó kötetébe. A késõn érõ
típushoz tartozik, így, negyven fölött érett
meg benne is a gondolat és az elhatározás,
hogy ki- és közreadja az átélt szépet, jót,
fájdalmat és örömet.
Dancs István

Humor-morzsa ☺
Cseng a telefon
Cseng a telefon. Kovács urat keresi
kedves felesége. Hívják is azonnal.
Kissé illuminált állapotban van ugyan,
de szó nélkül hallgatja felesége
„fennkölt dicséretét”. Az utolsó 3
mondatot mi is halljuk:
- Szégyeld magad! Este 9 óra van, és
még mindig nem vagy itthon. Biztos
részeg vagy megint.
- De -, de drága jó anyukám - hiszen
nem is én beszélek. /dadogva/
(Dr. Töreky László gyûjtése)

A Pannon Reprodukciós Intézetben folyó
magas színvonalú lombikbébi-program
eredményeképpen ma már közel 500
család ölelheti boldogan magához a gyermekét.
A június 3-án megrendezett ötödik
babatalálkozó alkalmából zsúfolásig megtelt a Városi Rendezvénycsarnok. Az
ország különbözõ pontjairól, de még
külföldrõl is érkeztek boldog és büszke szülõk a gyermekeikkel. Akár ikertalálkozónak
is nevezhetnék ezt a kedves, gyerekseregszemlét, hiszen sok család nem egy,
hanem egyszerre két, sõt három gyerekkel
is gazdagodott az intézet segítségével.
A meghívottakat dr. Török Attila, a PRI
igazgatója köszöntötte, annak az örömének
hangot adva, hogy ismét sokan fogadták el

a meghívást.
A város nevében Barbalics Antal önkormányzati képviselõ kívánt a megjelent
családoknak erõt, egészséget és sok-sok
örömet a csöppségekhez. A sok kis ajándék
mellett kulturális mûsorral is kedveskedtek
a szervezõk.
- Nagyon boldogok vagyunk - mutat
büszkén két szép gyermekére a tapolcai
Albrechtné Lémán Tímea. - Az intézet
segítségének köszönhetjük nemcsak a most
4 éves kislányunkat, de a háromhónapos
kisfiunkat is. Arra a kérdésünkre, hogy az
édesapa milyen részt vállal a gyerekek gondozásában, örömmel mondja a kismama,
hogy a fürdetést, a pelenkázást mindig õ
végzi, ha itthon van, nem engedné át senkinek, sokat segít.
NHE

Gratulálunk!
A Megyei Polgárõr Szövetség éves közgyûlésén dr. Scher József alezredes, tapolcai
rendõrkapitány díszszablyát kapott a rendõrség és a polgárõrség tevékenységének
összehangolásáért, a polgárõrök támogatásáért. Az elismerést jelentõ díjat Kovács Imre,
a megyei szövetség elnöke adta át a kitüntetettnek.
Gratulálunk mi is!

Kórustalálkozó - Bartók Béla emlékére
Ezúttal Tapolca adott otthont annak a
tradicionális kórustalálkozónak, amelyet
Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából tartottak június 10-én a
Batsányi János Mûvelõdési Központban.
A zenei rendezvényen résztvevõ öt kórus
tagjait Zentai Gábor, az intézmény igazgatója köszöntötte, utalva arra a szoros
kapcsolatra, amely az eddigi öt alkalommal
már kialakult az együttesek között.
Dr. Zsiray Ferenc, a Tapolcai Városszépítõ Egyesület elnöke Bartók Béla
életútját és munkásságát hangsúlyozta, de
szólt a kórusok fontos közvetítõ szerepérõl
is. - Az a tudás és hangulat, amelynek segítségével megszólaltatják a nagy zeneszerzõk
különbözõ mûveit, kisugároznak azokra is,
akik mindezeket a csodás dallamokat hallgatják. A kórusok nagy szerepe abban rejlik,
hogy képesek továbbítani a zenében megfogalmazott érzéseket és gondolatokat. Mi,
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magyarok büszkék lehetünk, hogy olyan
zeneszerzõink, zenekutatóink vannak, mint
pl. az idén ünnepelt Bartók Béla, akinek
mûvei átívelnek a határokon kívülre, sõt
bátran mondhatjuk, hogy neve ismerõsen
cseng a világ minden táján.
A megnyitó gondolatok után a Batsányi
Táncegyüttes rövid összeállítással kedveskedett a résztvevõknek, ezt követõen az
öt fellépõ formáció színvonalas mûsora
következett.
A kórustalálkozót a halásziak nyitották
összeállításukkal, utánuk a Nagymegyeri
Bárdos Lajos Kórus lépett színpadra. A
Szombathelyi Haladás Férfi Kórusának is
méltán tapsoltak a „kollégák”, de a balatonedericsi és a tapolcai Batsányi Kórus fellépése is osztatlan sikert aratott, ily' módon
is méltóképpen adózva Bartók Béla
emlékének.
Dancs István

KULTÚRA

Tapolca kikötõ, ahová tartozunk, vagy tartozni szeretnénk
Szép és tartalmas, háromnyelvû kiadványnyal gazdagodott Tapolca kultúrtörténete.
Tapolca Város Önkormányzatának kiadásában megjelent N. Horváth Erzsébet és
Szántó Zoltán új könyve. A bemutatóra a
Városi Könyvtárban került sor június 22-én.

város polgárai büszkék lehetnek magukra, hiszen az értékteremtés közös munka eredménye.
Czuczor Sándor, a Balatonalmádi Kéttannyelvû Gimnázium igazgatója, a város tiszteletbeli polgára könyvismertetõjében Ágh

Fotó: N. Horváth
Képek a könyvbõl
A könyvet méltató Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ arról szólt, hogy az elmúlt
évek alatt bekövetkezett csodálatos változásokat a fotókkal gazdagon illusztrált kötet hûen
adja vissza. Ács János polgármester szerint a

István költõtõl vett idézettel Tapolcát kikötõnek mondta, ahová érdemes megérkezni,
ahonnan el lehet indulni és fõleg élhetõ életet
lehet élni. Egy elegáns hely, ahová tartozunk,
vagy tartozni szeretnénk.

Elsõ Magyar Látványtár ezévi, elõrebocsátom szellemében telitalálatos kiállítását.
Vörösváry Ákos és társa szervezésében,
Szemadám György festõmûvész nyitotta
meg, június 24-én.
Az elhangzott bevezetõben, nagyon sokarcú dokumentumok közlendõit foglalta össze
az elõadó, esztétikai szempontból. Vajon mindehhez a látogató, akit elõször az anyag értéke
és változatossága fogott meg, tehet-e hozzá?
Hivatkozva az eddigi kiállítások gyakran
elmarasztaló kritikáira, ez most kötelesség.
A látvány a személyünk diszletkerete,
melyben mintegy színpadi körülmények
között hurcoljuk életünk örömeit és tragédiáit.
A születés örömteli, néha nemkívánt eseménye azonnal ritualizált körülmények közt zajlik, melynek tárgyi feltételei, személyi fel-

tételei ismertek. A felnövõ gyermek útja a társadalmának befogadó ünnepei között, szintén
megszabott, és tárgyi feltételei is hagyományozottak. Így megy végig egy személy
életútjának állomásain, elõre tudván mikor,
mire számíthat, és mit kíván tõle az a társadalom, melyben ismétlem, ritualizáltan él.
A rítusok általában örömünnepek, kivéve
az utolsót, mely ugyan legünnepélyesebb, de
a hozzátartozóknak a legszomorúbb is. Most
ezen a kiállításon mindaz látható, mely népmûvészeti, akár magasmûvészeti szempontból arra hivatott, hogy az emberélet egyébként
küzdelmes, és ezért megterhelõ útjának
állomásait a legnagyobb adománnyal, a szépséggel tegye örömtelivé. Nem mindegy, hogy
az újszülött pólyája hímzett-e, milyen szobába viszik haza, a bútorok, melyek között életét

- Megjelent egy könyv, egy vallomás, egy
emlékeztetõ. Hatalmas anyag, jó rendszerezés
és biztos ízlés birtokában mi sem könnyebb,
csupán az elõbbiekhez kell motiváció, kitartás
és szépérzék. Ha már könyvrõl van szó, akkor
még egy, de mindennél fontosabb: a mértéktartás! Mindez három nyelven (fordítók:
Radics Szilvia, Lájerné Mészáros Zsuzsanna
és Radics Tamás (német), Buvári Beatrix és
Barcza Tibor (angol)), veretes magyar városvezetéssel, varázslatos illusztrációkkal. Hadd
idézzek egy gondolatatot a Pincék és
Présházak fejezetbõl - mondta Czuczor Sándor. - "De az igazi szabadságot az adta, ha a
fahordóból, lopóval szívott, hûvösen fénylõ
borból ittak egy pohárral. Mert tudták, hogy
megérkeztek. A lelkük a borral ölelkezett."
Talán nem tévedek nagyot, ha azt hiszem,
hogy legtöbb hallgatóm lelkében most legott
velem együtt battyogna a Szent György-hegy
felé, készen a borral való mielõbbi ölelkezésre,
hogy egyéb pajzán ötleteket tüstént elhessegessünk…
A könyvismertetõ után N. Horváth Erzsébet
mondott köszönetet mindazoknak, kik segítették a könyv létrejöttét. - Tapolca a szülõvárosom - mondta. - Soha nem tudtam innen elszakadni. Mindig is szépnek láttam a Tópartot is,
de olyan gyönyörûnek, amilyen az elmúlt
években lett, még nekünk, a régi "tapolcai srácoknak" a képzeletében sem élt soha. Szántó
Zoltán a képanyag gyûjtésérõl, a fotók elrendezésérõl szólt a bemutatón.
A szép kivitelû könyv a Kölcsey Nyomda
Kft. mûhelyében készült.

20 éve történt
A Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. dolgozói meghitt ünnepség keretében emlékeztek arra, hogy
1986. június 26-án adták át az újjáépült
mozit.

Fotó: Spilák
A jubileum alkalmat adott arra, hogy a
Kft. ügyvezetõje, Rédli Károly megköszönje a most nyugdíjba vonuló Solymosiné
Kajtár Márta tanárnõnek készséges szervezõ munkáját. Õ a kezdetektõl sok diákkal
ismertette meg a mozit, és több generációt
vezetett rá a mozizás ízére és a kultúra befogadására.
OZ

Az életöröm látványa
megkezdi, mely szellemiséget közlik vele,
hogyan öltözik, mit eszik és milyen edénybõl.
Azután a lakás beosztása, falakon függõ képek, használati tárgyak kidolgozottsága,
díszítettsége milyen szellemiséget közölnek a
mindenre fogékony gyermeki lélekkel, amely
kezdetben még tiszta tábla, melyre ezek a
látványok írják fel a még nem tudott
sorsát.Tudomásul kell vennünk, a gyermekkor elsõ benyomásai, az anyai test és
emlõ melegétõl kezdve, a szülõ-gyermek
kommunikációk hangulata, érdessége meghatározzák a leendõ egyéniséget.
Nagy szerepe van az életöröm és lelki béke
szempontjából a házasélet kultúrájának.
Meggyõzõdésem, talán egy apró kitérõ itt
megengedett az orvosi szempontnak, szexuális
élete a népesség legnagyobb részének siralmasan

kulturálatlan. Az egyszerû, falusi népesség csak a
bûnnel társítja, a városi, szexuális szabadsággal
visszaélõ fiatalság pedig egyszerûen idõtöltésnek
tartja. Keleti népek valahogy okosabban oldották
fel ezt a kérdést, és ne tessék csodálkozni, vallásosritualizált eljárás keretei között. A kiállított,
erõsen a pornográfiához közelítõ ábrázolások a
nemzés és a sex eme európai kétszínûségét
mutatják be. A /nemzés/ és anyaság szépséges
összefüggéseit mutatják be azok a Szûz Mária és
Gyermek Jézus "szentképek", melyekkel Róma
némi engedménnyel járult hozzá a természet eme
csodás folyamatának ikonográfiai megfogalmazásához.
Ami számomra kissé disszonáns volt, a
zenekar produkciója szellemében nem alkalmazkodott a kiállított anyag komolyságához.
Dr. Sáry Gyula

Tapolcai irkalapok XI.
Kedves kalpagos Fiúcska-Barátom, ki
most a tapolcai Malom-tó vizén állsz, miképp
hajdan Jézus a tengeren! Úgy látom, hogy
úgy látod Te is, ahogy mi néha csak,
legfõképpen álmainkban, ezt a Splitre
emlékeztetõ angyalkatenyérnyi helyet, amit
tucatnyi ház határol körül. Hazának ez is
elég. Ez a tizenegynéhány ablak, ami mögött
gyertyák gyúlhatnának akár.
Urinád aranya fiatal lényedet összeköti a
vén õselemmel, a folyvást megifjodó vízzel.
("Urinád aranyával…" Az iszkázi költõ
(("ácsi, pogácsi, Laci paci bácsi")) írta ezeket
az anapesztikusan szökellõ szavakat a hóba
szíveket peselõ, kölyöklelkû és gyermekfilozófus Csokonairól.) Körötted az ablakok
keresztjei meg-megvonaglanak, vagy mindegyre reszketnek csak a tó tükörén, hogy a
fürge csellék is átúszhassanak a vetült
árnyakon. Tótágast állnak a tornyok és
bádogzászlaik, velük a karcsú ciprus a falnál,
és jobbodon a templomi kereszt is fejest. Hát

leskel-e ördög rád az elboruló égbõl? Aligha,
hisz hófehér balatoni sirályok, a lélek
madarai keringnek fölötted. A lejáratokon
senki, üresek a Tó presszó árkádjai szintén,
akárha Chirico kulisszái. Brüsszeli szobortesód Európa fõvárosából irigyelhet, mert te a
forrásnál megállottál. (Elmondhatod a
verssorokkal: "örültem / s szaladtam / a
cukrászdának bejáratához / a galambok a
térrõl / ugyanúgy röppennek / most szerteszét
/ mint mikor / apám ujján csüngtem / ugyanitt
/ egy franciakrémesért…")
Kedves kalpagos Fiúcska-Barátom, aki
Szép Norbert álma fia, teremtménye vagy!
Rólad csak jókat hallottam még, legutóbb
Sáry Gyula doktor és esztéta dicsérte Szépatyád teremtõ képzeletét a Hotel Pelion falai
közt. Várom társaidat a Malom-tó köré! A
szobor-kiskirálylányt péld'ul, hogy õ is megjelenjék álomi dimenzióban. Ez a nyár Rólad
s Rólatok szól akkor majd. Ilyet nem láttak
még a népek: a tó és a tóról festett víz- és

Szép Norbert festménye
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hõálló olajképek egyetlen installációvá állnak
össze a szabad ég alatt.
Van, aki az Értõl indul, és az Óceánig jut.
A bokádnál lévõ habok lezúdulnak a hajdani
malomgátba, onnan a Balatonig futnak.
Szigligetnél érik el a csatlakozást a nagy
vizek felé. Elég volna egy angolna útvonalát
követni, hogyan simulnak tengerekbe malomtavi lábnyomaid. De aki eljuthatna az
Ómegáig, mégis az Alfánál marad, az a legboldogabb. A többi ott van a képen, ott van
Gutai Magda Tapolca, augusztus délután
címû versében:
Madárjóslatokról / elmélkednek a békák. A
malomtón / gyûrût vet, lúdbõrzik, /
hallgat, magába mélyül. //- Ne félj! /Ez a
körülhatárolt / délután is csak annyira / kockázatos, mint bármely eljövendõ. / Egy rezgõ
lomb mögül / Idekacsint a régi molnár; / Nem
búzát õröl, az idõt - -, / Az idõt tartja számon.
/ Értünk szorong.
Németh István Péter
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Természetesen… anyatejjel
Szép hagyomány, hogy az Anyatejes Világnap alkalmából Tapolcán is köszöntik azokat a kismamákat, akik legalább 6 hónapig
szoptatják csecsemõiket.
- A meghívottak és a velük együtt érkezõ,

a gyermekét. A védõnõk áldozatos munkájának is köszönhetõ ez az arány, hiszen az õ
felvilágosító munkájuk eredményeként egyre
több anyukában tudatosul, hogy az anyatej
nagyon fontos táplálék: immunanyagot ad a

Szólj, síp, szólj ! . . .
„Alles hat seine Zeit” - iratom diákjaim német nyelvfüzetébe a figyelmeztetést.
„Mindennek rendelt ideje van” - hirdeti a biblia kétezer éve.
A viselkedési normák alapjait megtanulja (?) a kisgyerek a családban, óvodában; az
írás-olvasást, ismeretek alapjait elsajátítja az alapiskolában -vagy elsajátíthatja? - vagy
azt sem? A középiskolás diák ismeretei bõvülnek -ha bõvítik; ott az ideje. Felsõfokon szakismeretet nyer az ifjú - ha megdolgozik érte.
A munkára fordítandó évek életalapozók! - nem telhetnek lógással, sem a pihenésre
szánt idõ az el nem végzett munka, tanulás pótlásával.
A gyerek nem játszhat felnõttet - annak köteles felelõssége nélkül. Mindent a maga idejében!
Dr. G.T.G.

A zene - ami összeköt

Fotó: N. Horváth

Immár ötödik alkalommal került megrendezésre Tapolca-Diszelben a hagyományos
Pünkösdi Dalostalálkozó május 27-én a
Szász Márton Általános Mûvelõdési Központban.
A színvonalas zenei programot Bakos
György önkormányzati képviselõ-tanácsnok
gondolatai nyitották, majd a közös éneklés
örömérõl, a tradíciók ápolásáról szólt
Lasztovicza Jenõ, a térség országgyûlési
képviselõje.
- Technokratizált világunkban ma már nem
igazán érdekli utódainkat a zene által közvetített érték. Szerencsére vannak azért hagyományõrzõ és tisztelõ fiatalok is, akik szív-

ügyüknek tekintik zenei anyanyelvünk ápolását és átmentését a következõ generációknak.
A házigazda szerepét ezúttal is maximálisan
ellátó Csobánc Népdalkörön kívül még öt
zenei formáció tisztelte meg jelenlétével és
dalcsokrával az V. Pünkösdi Dalostalálkozót.
A Forrás Népdalkör Öskürõl, a Kék-Balaton Népdalkör Balatonfüredrõl, valamint a
Nemesgulácsi-, Zalavári- és a Sáskai Népdalkör érkezett. Egyetlen fellépõ együttes sem
távozott üres kézzel: virágcsokor, Emléklap és
Simon László közelmúltban megjelent kötetét
kapták a szervezõktõl. A családias hangulatú
zenei találkozó vacsorával és kötetlen beszélgetéssel folytatódott.
DI

Szeretet áradjon köztünk!

Nagy sikerû gálamûsorral zárta az évadot a
Tapolcai Musical Stúdió.
A Halápiné Kálmán Katalin vezette stúdió
tagjai közel 3 órás mûsor keretében adtak számot tudásukról.
A legkisebbek régi slágereket elevenítettek
fel. A strandot élvezõ, pancsoló kislány éppúgy
életre kelt a színpadon, mint a nehéz iskolatáskát cipelõ kisdiák. A dzsungel könyve, a
Padlás és a Hotel Mentol mellett a Grease és az
Isten pénze címû produkcióból is hallhatott
részleteket a vastapssal jutalmazó közönség.

A kicsik elégedetten tekintenek az egyre ismertebbé váló világra
vidám csöppségek ékes bizonyítékai annak,
hogy a szoptatás során egy olyan csodálatos
kapcsolat alakul ki az anyukák és a gyermekük között, amelyet nem tud pótolni
semmi, szinte szimbiózisban élnek - mondja
Bisi Olga vezetõ védõnõ.
Arra a kérdésünkre, hogy hány kismama
szoptatja a gyermekét, örömmel válaszolta,
hogy növekvõ a tendencia: az elõzõ évek 3040%-ához képest jelenleg 50-60% táplálja így

baba szervezetének, megvédi a betegségektõl.
Sajnos, nem mindenkinek adatik meg, hogy
szoptassa a kisbabát, de a tanácsok megfogadása egy következõ baba esetében növelheti
ennek lehetõségét - mondta a védõnõ.
A június 2-ai ünnepség a tapasztalatok cseréjére és az alkalmi tanácsadásra is jó alkalmat adott a Városi Mûvelõdési Központban,
ahol nemcsak a tapolcai, de a kõvágóörsi
szoptató kismamákat is köszöntötték. NHE

Az egészségügyi dolgozók juniálisa
A Városi Semmelweis Naphoz kapcsolódóan június 24-én elsõ alkalommal rendezték meg Tapolca és a körzet egészségügyi dolgozóinak juniálisát a Hubertus Szabadidõ Központban.
A meghirdetett pörköltfõzõ versenyre öt
csapat nevezett, ahol a szülészet csapatát
illette a dicsõség a legízletesebb pörköltért.
Délelõtt vegyes csapatok mérték össze
ügyességüket és tudásukat a sorversenyen,

ahol az egészségügyhöz kapcsolódó
eszközöket kellett használniuk a tréfás
feladatok megoldásához.
A gyerekeknek sportolási lehetõségeket,
a felnõtteknek szórakoztató programokat
szerveztek, az estét country táncház zárta.
Az aktív pihenõnapról - kicsit feledve a
mindennapi problémákat - jókedvûen tértek
haza a résztvevõk.
GB

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola kulturális bemutatóját Németh Imréné igazgatónõ nyitotta meg június 8-án a Városi Mûvelõdési Központban.
- Gyermekeink nem egyformák, mint
ahogy mi, felnõttek sem. Ám mindenkiben van valami rejtett kincs, amivel csak
õ rendelkezik, de ez általában nem a
tanórákon szokott „elõbújni”. Ahhoz más
alkalom kell, vagy éppen nekünk kell
megkeresni és megtalálni - mondta.
A kulturális bemutatón az iskola diákjai tehetségükrõl adtak tanúbizonyságot.
A teltházas rendezvényen a megjelentek
színvonalas mûsorszámokat tekinthettek
meg: volt néptánc és modern tánc, ének
és hangszeres szólók, valamint vers,
mese és színdarab.
Dancs István

Nagy siker volt

Aki a virágot szereti…
A Széchenyi István Szakképzõ Iskola
bejáratát nemcsak örökzöld fenyõk díszítik, de gonddal telepített és gondozott virágok is. Ez az örömünk azonban nem lehet
felhõtlen.
A bejáratnál pompázó muskátli-kompozíciót meglopták ismeretlen - virágkedvelõk?! tettesek. - Legalább 25 tõ muskátli hiányzik panaszkodta a gazdasági hivatal vezetõje.
Aki így szerez virágot, az tolvaj, vandál,
nem virágkedvelõ!
G. Dr. Takáts Gizella

Bõvülõ kábeltelevíziós szolgáltatások
Hamarosan sokkal jobb minõségû,
zalaegerszegi fejállomás látja el Tapolca
KTV elõfizetõit. A jelenleginél jóval több
(60) programmal, amelyet három csomagban kínál a Zelka Rt. tudtuk meg
Dömök József igazgatótól, akit a fejlesztés további állomásairól is kérdeztük.
- A jelenlegihez képest 12 mûsor sztereóban
lesz fogható, melyek számát a ZELKA Rt
folyamatosan bõvíti. A teljes programválaszték igénybevételére csak a 860 MHz
sávszélességû hálózatrészek alkalmasak. A
2006. évben is továbbfolytattuk Tapolca
város területén a korszerû szélessávú csillagpontos hálózat kiépítését a családi házas
területeken is, hogy jobb minõséggel és
szélessávú Internet szolgáltatással és IP
telefonnal állhassunk az Önök rendelkezésére. 2006-ban befejezésre került a Ady
Endre u. 4, 6, 6/2, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24,
Alkotmány utca, Május 1. Utca, Keszthelyi
u. 37, Deák Ferenc utca 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 21,Sümegi út 20, 22, 24, 26, 28.
Ságvári u., Liszt Ferenc u., Honvéd u.,
Rózsa Ferenc u., Rózsa F. köz, Erkel Ferenc
u., Teleki Pál u., Lehel u., Apponyi u., Béke
u., József A. u. az elejétõl a Béke u.-ig,
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Batsányi u. 3, 5, 7, Nagyköz u. 5, 7, 9.
Táncsics u., Petõfi u., Batsányi u., Szent
István u., Szent László u., Árpád u.,
Fazekas u., Damjanich u., Török János u.,
Zrínyi u., Zöldfa u., Szegfû u., Rákóczi u.,
Wesselényi u., utcákban a hálózat átépítése
korszerû 860 MHz-es csillagpontos hálózattá, ezek a hálózatrészek már képesek fogadni és elosztani a zalaegerszegi fejállomásról érkezõ 60 programot, valamint
alkalmasak a szélessávú Internet szolgáltatás megvalósítására is. Azt tervezzük,
hogy a város területén 2006-ban tovább
bõvítjük az optikai hálózatot, folytatjuk a
860 MHz sávszélességû csillagpontos
hálózatrészek építését, - várhatóan elkészül
a Keleti városrész - hogy a kibõvült programkínálatunkban minden elõfizetõnk
megtalálja az érdeklõdési körének leginkább megfelelõ csatornákat.
- Kell-e újra programozni a készülékeket?
- Mivel június 19-tõl a város teljes területén
a zalaegerszegi fejállomás csatornakiosztásának megfelelõ programhelyeken lesznek
láthatóak az egyes programok, ezért néhány csatorna esetében újra kell programozni a készülékeket. Az okozott kellemet-

lenségért szíves elnézésüket kérjük. Amenynyiben gondot okoz a televízió átprogramozása, úgy kérésre díjmentesen segítünk
(1db) televíziókészülék beállításában. A
programozásokat a bejelentések sorrendjében folyamatosan, megerõsített létszámmal végezzük. A fenti idõponttól kezdõdõen üzletkötõink felkeresik a város lakóit,
hogy a megváltozott tartalmú programcsomagokra a szerzõdéseket és szerzõdésmódosításokat megkössék. A korszerû 860
MHz-es csillagpontos hálózatrészeken már
elõfizethetõ az 59 programot tartalmazó
Családi programcsomag és a szélessávú
Internet, valamint a második félévben a
kábeltévén IP telefon elõfizetést is lehet
kötni. A zalaegerszegi fejállomás programcsomagjainak díjait az összehasonlító
táblázat tartalmazza. Azokon a területeken,
ahol a sávszélesség bõvítés nem történt
meg, mivel minden mûsor nem látható jó
minõségben, 200,-Ft engedményt adunk az
alapcsomag 3595,- Ft-os árából. A programcsomagok díjai továbbra is magukban
foglalják a mûsordíjakat, a szerzõi és jogdíjakat, a Hírközlési Felügyelet részére
fizetett díjat, az üzemeltetés költségeit,
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valamint a 15% ÁFÁ-t. Az ÁSZF
megtekinthetõ a ZELKA Rt. Ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a ZELKA Rt
www.zelkanet.hu web-lapján.
- Mi történik akkor, ha valaki nem fogadja
el a módosítást?
- Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az elõfizetõt megilleti az a jog, hogy amenynyiben nem fogadja el a fenti módosítást,
joga van a szolgáltatás - 8 napon belül,
azonnali hatállyal történõ - felmondására,
valamint jogosult a szolgáltatás 15 napon
belül - további jogkövetkezmények nélkül
történõ felmondására. Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatosan bármilyen tájékoztatásra szükség van, vagy a szolgáltatásainkkal kapcsolatosan bármilyen probléma adódik, kérjük a lakosságot, hogy forduljon a Tapolca, Kossuth Lajos út 2. sz.
alatt található Ügyfélszolgálati Irodánkhoz,
ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre: munkanapokon 8-17 óráig
személyesen, vagy a 87- 413-449-es telefonon. Munkaidõ utáni hibabejelentéseket
továbbra is a fenti telefonszámon várjuk.
(x)

SPORT
Foci Road -Show az EB-ért

Mi van vele, hogy él most?
A testnevelés volt az életem: szigorú és igazságos voltam

Járása fiatalos, ahogy a kaput energikus
mozdulattal szélesre tárja elõttem. Ki
hinné, hogy Farkas Endre Tanár Úr már
84 éves? Pedig igaz, hogy elrepültek az
évek, ennek ellenére alig látszik rajta az
idõ múlása. Betessékel, és már mesél is.
Életérõl, a pályájáról, a tanításról, a testnevelésrõl, mely az élete volt.
Zalában, Tornaföldön született, Letenyén
kezdte a tanítást, és 1955-ben került
Tapolcára az akkori, köznyelven „fiúiskolába” (ma Idõsek Otthona) testnevelõnek.
Szintén tanító felesége egy évvel késõbb jött
utána.
Nehéz idõk voltak ezek. Kalandos

lakáskörülmények után 1960-ban pedagógus
kölcsönbõl építették mai házukat, „kertvárosi úttörõként”, hiszen abban az idõben alig
voltak még házak arrafelé. Konyhájuk
ablakából, az asztalnál ülve hét hegyet
csodáltak meg minden étkezésnél.
1955-66-ig dolgozott testnevelõként és
szakfelügyelõként. 66-tól 70-ig õ volt
iskolájában az igazgató, azután egyik pillanatról a másikra „lapátra” tették. „Túl szigorú voltam” - ez volt a hibám… - mondja.
- 1970-tõl Badacsonytördemicen, késõbb
az I.-es iskolában napközis, és innen ment
nyugdíjba 1982-ben. Az elmúlt 25 évben
pedig csendes és kívülálló szemlélõje az
állandó változásoknak.
Mesél kedves tanítványairól (Vidosa
Károly, Györe Tibor, Kajtár György). A kollégáiról (Oltárczy-házaspár, Gyarmati Hajnalka és a többiek), az akkor még „családias”
iskolai légkörrõl, a tanárok megbecsülésérõl, tiszteletérõl és rangjáról.
Mert akkor még tisztelet járt a tanítónak,
és rang volt annak lenni!... Én pedig ámulva
hallgatom...
Mesél két másik testnevelõ kollégájáról: a
lányiskolában tanító Gál Eszterrõl és a gimnáziumban tanító Rádóczy Kálmánról.
Mesél a TIAC-pálya hangulatáról, a poros,
fekete salakon tartott órákról, a kézilabdáról,
a kórházban épített teniszpályáról.
Kérdésemre, hogy milyen volt a sportélet
a „hõskorban”, az akkori idõkben, nosztal-

Kiváló diákolimpiai szereplés

Sárkányok a magasban

Balatonbogláron rendezték meg az Országos Tenisz Diákolimpiát. Az 1995/96os korcsoportban Veszprém megyét a
tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulói képviselték, (edzõ: ifj. Pontyos
István), akik megnyerték a korábban
megrendezett megyei döntõt Balatonalmádiban.

A Köztársaság-kupa elsõ selejtezõjét a
régi tapolcai repülõtéren rendezték a
sárkányrepülõk.
A selejtezõn négy versenyszámban mérték össze tudásukat a Nyugat-Dunántúlról,
Szombathelyrõl, Nagykanizsáról, Siófokról, Keszthelyrõl érkezett sportolók a tapolcaiakkal.
A versenyt végül is a nagykanizsaiak
nyerték, másodiknak repültek be a szombathelyiek és a házigazdák. A harmadik
helyezett a keszthelyi csapat lett.
Nehezítette a verseny lebonyolítását,
hogy a területen található védett növények
miatt nemigen tudtak biztonságos leszálló
pályát készíteni, azaz a füvet lekaszálni.
Emiatt nem is indult a Zalaegerszegrõl
érkezett csapat.

giával válaszol. Megyei atlétikai és kézilabda diákversenyekre jártak (Kulka Gábor,
Burján Attila), a Szent György-hegyen síeltek, a TIAC-pályán együtt edzettek Csermák
Józseffel és akkora tornaünnepélyeket rendeztek, hogy két-három ezer ember tapsolta
õket.
Mesél még arról is, hogy mennyire
szerette szakfelügyelõi munkáját, hogy ahol
tanított, ott rendnek kellett lenni és arról,
hogy mindig szigorú és igazságos volt.
Az edzõi munkájáról (70-tõl 73-ig volt a
Bauxit nõi kézilabda csapatánál), és az 1966ban kapott a Testnevelés és Sport Érdemes
Dolgozója kitüntetésérõl.
Arról, hogy ezen igazolvány felmutatásával minden sporteseményre beléphetett,
mígnem az újonnan épült Rendezvénycsarnokból egyszer csak kiutasították, és azóta
nem jár mérkõzésekre…
És még azt is elmeséli, hogy csendben
magányosan élnek, mert ma már nem divat
nosztalgiázni és a nyugdíjasokat megbecsülni, rohanó világunkban az idõsekkel törõdni.
De feleségével boldog és megelégedett
emberek 50 éve. Két gyermekük és unokájuk
Budapesten él és rendszeresen hazajárnak.
Búcsúzóul megmutatja gyönyörûen
rendbe tartott kertjét, a kaput szélesre tárja
elõttem, õ pedig felpattan robogójára, és
indul a holnapok felé. Jó utat, jó egészséget,
sok örömet a továbbiakban is Tanár Úr!
K. Lelkes Katalin

A 70 város közül Tapolcára, a Rendezvénycsarnok parkolójába június 13-án
érkezett meg a 31nm-es óriáskivetítõ,
amin az esti két világbajnoki labdarúgómérkõzést nézhették meg a tapolcai
szurkolók.

Egésznapos programok várták a látogatókat, délelõtt különféle ügyességi
feladatok, délután színpadi produkciók, 6
csapatos focitorna szórakoztatták a közönséget. Az élõ csocsó nagy sikert aratott,
melyet ingyenesen használhattak a
gyerekek és a felnõttek egyaránt. A különféle versenyeken elért eredményeket
érmekkel, édességgel jutalmazták.
GB

Pástközelben
Június 17-én szombaton, Szombathelyen IV. alkalommal került nemzetközi párbajtõr verseny megrendezésére az 1989. január 1. után születettek részére, ahol leányoknál Witt-mann
Réka, fiúknál Hammer Péter is 6.
helyezést ért el.
Vasárnap Keszthelyen a legfiatalabb
vívóknak rendezett a Balaton Isover
Vívóklub regionális egyéni párbajtõr
versenyt, ahol 1995. január 1. után
született balatonfüredi, keszthelyi, tapol-

cai versenyzõk vettek részt.
A leányoknál a tapolcai Siklósi Enikõ
nyerte a versenyt, a fiúknál holtverseny
után a keszthelyi Rozner Marcell
bizonyult a legjobbnak.
Tapolcai eredmények: Fiúknál 22
induló közül: 2. Sáfár Cirill; 3. Tóth
Péter; 4. Havasi Marcell; 6. Varga
Balázs; 8. Siklósi Gergõ. Leányoknál: 1.
Siklósi Enikõ; 4. Felkes Adrienn; 6.
Tatai Szilvia.

Hírek - eredmények

Az országos versenyen 14 megye
képviseltette magát. A lányoknál az Árva
Kata, Harangozó Helga alkotta csapat a
legjobb 8-ig jutott. Ugyanilyen eredményt
ért el Buti Bence és Albrecht Milán kettõse.
A Kis Gábor, Zoboki Csanád összetételû
csapat viszont Szombathely, Pécs, Szolnok
legjobbjait legyõzve döntõbe jutott, ahol
rendkívül szoros küzdelemben a balatonboglári csapattól vereséget szenvedett. Így
a fiatalok a tavalyi harmadik helyezés után
ebben az évben a dobogó második fokára
állhattak.
K. Lelkes Katalin

SAKK
Országos korosztályos Bajnokság Szeged
Szép tapolcai sikernek gratulálhatunk a 810 éves korosztályban Bruckner Máté
Botondnak, aki az igen rangos versenyen
tovább öregbítette városunk hírnevét.
Végeredmény:
I. Antal Tibor Kende 8,5 p Szeged; II. Egri
László 6,5 p Püspökladány; III.-VI. Bruckner
Máté Botond 6,0 p Tapolca VSE.
Országos gyermek egyéni sakkverseny
Szombathely
1-2. osztályosok: (24 induló) 7. Tóth
Kristóf. 3-4. osztályosok: (31 induló) Szabó
Dorina 3. helyezés; Sági Máté 5. helyezés;
Hoffmann Roland 9. helyezés; Tóth Tímea 8.
helyezés. 5-8. osztályosok (27 induló) 11.
Bodó Bence.
Pünkösd Kupa Tapolca
A gyerekek versenyén: 1. Vincze Gyõzõ; 2.
Illés Attila; 3. Magyarosi Gergõ
A felnõttek versenyén: 1. Paréj József; 2.
Duffner Attila; 3. Horváth Márk
KÉZILABDA
A nyár közeledtével befejezõdtek a

versenyek a különbözõ bajnokságokban.
NB II. utolsó forduló
Férfiak: Tapolca - MKB VKC II. 22:26
Gyenge, kedvetlen és akarattalan játékkal 4
gólos hazai vereség a veszprémi fiataloktól. A
mérkõzésen Putics Bence (az NB I-ben játszó
remek játékos öccse) 12 gólt lõtt. A bajnokságot Komárom nyerte. Tapolca a 6. helyen
végzett. Egész éves jó szereplésének köszönhetõen az ifjúsági csapat 4. lett.
Nõk: A lányok - 5 ifjúsági játékossal a csapatban közel álltak a meglepetéshez Vasváron,
mert a bajnokcsapat otthonában csak 3 gólos
vereséget szenvedtek.
A csapat a 4. helyen végzett és fennállásának legjobb eredményét érte el.
Az ifjúsági csapat megnyerte a bajnokságot.
Antal Edit edzõ és fiataljai 3 éves közös
munka után felértek a csúcsra. Gratulálunk!
Juniális
A Tapolca VSE kézilabda szakosztálya a
bajnokság végeztével ebben az évben is megtartotta kézilabdás gáláját.
Az amatõr családi bajnokság mérkõzései
után került sor az ünnepélyes díjátadásra,
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melyben a serdülõktõl a felnõttekig a nõi és
férfi csapatok vehették át Pupos Csabától jutalmaikat. Ebben az évben az egyesület minden
csapata a legjobb 6 között végzett. Az egyéni
díjazottak: Szántai László, Csipszer Péter,
TölliTamás, Antal Anett és Bálint András.
LABDARÚGÁS
Az itthon elhullajtott pontok miatt tette
magának izgalmassá a bajnokság végét a
TIAC, de az utolsó fordulóban megszerzett 3
pont elégnek bizonyult a bennmaradáshoz.
A Városi Gyermeknapon Ovis labdarúgótornát rendeztek a kicsiknek, melyen a
„Tapolcai Delfinek” két csapattal vettek részt
és a második, harmadik helyen végzetek. A
tornát Zalahaláp csapata nyerte meg.
A '98-as korosztályú „Sasok” Celldömölkön versenyeztek szintén két csapattal és az
ötödik, nyolcadik helyeket tudták megszerezni. A torna Kálóczi Dani „napja” volt. Õ
nyerte a tizenegyes rúgó versenyt (ajándéka
egy Adidas labda) és õ lett - 6 góljával - a
kilenc csapatos torna gólkirálya. Gratulálunk!
K. Lelkes Katalin
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Kitáncolták a májusfát

Fotó: N. Horváth

Erõ, ügyesség, és máris dõl a fa

Az Iparoskör tagjai májusfát állítottak
Tapolca és Környéke Vállalkozói Egyesületének az Artemisz Vadászház
Panzió udvarán.
A "kitáncolás" vidám hangulatú
ceremóniájára június 3-án került sor. A
két egyesület tagjai ezt követõen egy
közös vacsora és jóízû beszélgetés
keretében igyekeztek még szorosabbá
fûzni a szálakat az amúgy is jól
együttmûködõ civil szervezetek között.
A táncot kedvelõk is találtak "talpalávalót" az egyszemélyes zenekar kínálatából.
Jövõre a vállalkozók lepik meg az
iparosokat egy májusfával, amelyet természetesen ki is kell táncolni. És ez így
megy - szerencsére - évrõl-évre... NHE

Tapolcai Nyár 2006
Tapolcai Nyár 2006 elnevezésû kulturális rendezvénysorozat június 18-án
nyílt a víziszínpadon.
A szépszámú érdeklõdõt városunk
országgyûlési képviselõje, Lasztovicza
Jenõ köszöntette, majd szólt a rendezvényrõl. - Eddig is számos, színvonalas mûsorral sikerült kedveskedni a több
ezer tapolcai, illetve idelátogató vendégnek. Bízom benne, hogy az idei
kínálat is elnyerte tetszésüket, vasárnap

esténként megtisztelik jelenlétükkel az
elõadókat, és jól fogják érezni magukat!
Ezután egy fergeteges hangulatú koncert részesei lehettek a jelenlévõk, amelyrõl az 1980-ban alakult Budapest Ragtime Band, a hazai tradicionális jazz
egyik legismertebb, legpatinásabb formációja gondoskodott, elkápráztatva a nézõközönséget, muzsikájával feledhetetlen
perceket szerezve.
Dancs István

A gyerekeké volt az a nap
Május utolsó hétvégéjén gyermeknapi rendezvényeké volt a Honvéd Sportpálya.
Szombaton a helyi amatõr zenekarok
léptek fel, vasárnap a családokat várták
színes programokkal.

Honvéd Kulturális Egyesület, Magyar
Királyi Ferenc József 1. Jászkun Honvéd
Huszárezred Hagyományõrzõ Egyesület tagjai gondoskodtak. A gyerekek egész nap
kézmûves foglalkozásokon vehettek részt,
Fotó: Dancs

Nyárest a Tóparton: kikapcsolódás, szépség és talán szerelem

Kicsi táncosok, nagy sikerek
A Tökmagok óvodás tánccsoport fennállásának 15 éves jubileuma alkalmából pünkösdi gálamûsorra hívta
június 5-én a Helyõrségi Klub színháztermébe a közönséget.
A ragyogóan koreografált mûsor
ízelítõt adott nemcsak a tánc varázsából,
de arról is üzent, hogy a táncpedagógus
házaspár - Tarjányi Vajda Csilla és
párja, Sándor - milyen szakavatottan és
lélekbõl mûvelik, mûveltetik a csodát a

kicsikkel, akikbõl - bízva az elkötelezettségükben - a Kinizsi Táncegyüttes
felnõtt táncosai lehetnek.
A mûsorban fellépett a Szivárvány
Óvoda Tökmagok tánccsoportja, a Tökmanók és Tökvirágok, Kiscinkék és
Cinegék gyermektánccsoportok, valamint a Batsányi Gimnázium táncosai és
a Kinizsi Táncegyüttes ifjú táncosai.
A tánc ezen az esten is lélektõl lélekig
hatott.
NHE

Fotó: Spilák

A tapolcai tûzoltóság közremûködésével tûzoltógépjármû és tûzoltótechnikai bemutató is szerepelt a programban
A Városi Rendõrkapitányság munkatár- arcfestéssel díszíthették magukat.
sainak segítségével a látogatók lézerpiszA szervezõk ezúton is köszönik a gyertollyal célba lõhettek, totót tölthettek ki, de meknapi rendezvényeken közremûködõk
volt kutyás bemutató is.
munkáját és együttmûködését.
A haditechnikai bemutatóról a Tapolcai
GB

A TVSE Természetjáró Szakosztály július havi túrája
1-jén Keszthely - Fenékpuszta - Keszthely
8-án Magyarpolány - Döbrönte - Bakonyjákó
15-én Nyirád - Agrár-felsõ - Sáska - Zalahaláp

22-én Badacsonytördemic - Szigliget
Munkatúra!
29-én Balatonszentgyörgy - CsillagvárBalatonmáriafürdõ
Hartmann Aladárné
A következõ lapzárta idõpontja: 2006. július 18.

Falunap és veteránmotorok
Hatodik alkalommal bõgtek fel az öregebbnél öregebb motorok a Falunappal egybekötött Veteránmotoros Találkozón a diszeli Faluréten június 24-én.
A résztvevõket Bakos György, a településrész önkormányzati képviselõje köszöntötte és elindította a motorosokat,
akik Nagyvázsonyon, Raposkán és Tapolcán át érkeztek vissza a késõ délutáni
órákban a helyszínre.
A délelõtti óráktól barátságos öregfiú
mérkõzések és egyéb sportversenyek zajlottak.
A helybeli vendéglõs jóvoltából közel
170 vacsora várta a vendégeket, majd a
meleg nyári esten falubál zárta a napot.
NHE
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