
Április 28-tól 30-áig rendezték meg a
IX. Tapolca-expót a Városi Rendez-
vénycsarnokban.

A gazdasági seregszemlén mintegy 40
vállalkozó, cég vonultatta fel termékét. A
legszebb standok ebben az évben is
vásári díjat kaptak.

/Írásunk az 5. oldalon Vállalkozói
seregszemle címmel./

Szent Flórián napja a tûzoltók ünnepe.
Ezen a napon kiemelt figyelemmel for-
dul a társadalom a lánglovagok felé.

A Városi Mûvelõdési Központban má-
jus 8-án rendezett ünnepségen Ács János
polgármester a város nevében adott át
elismerõ okleveleket a mindenkori helyt-
állásért és az áldozatos munkáért.

/Írásunk a 2. oldalon Köszöntötték a
tûzoltókat címmel./

Lasztovicza Jenõ, a FIDESZ-KDNP
jelöltje a 4. számú választókerület pol-
gárainak bizalmából már harmadik
ciklusban országgyûlési képviselõ.

A képviselõi megbízólevél ünnepélyes
átadására május 12-én került sor a Városi
Mûvelõdési Központban. A megbízó-

levelet dr. Kajtár György, a Választási
Bizottság elnöke adta át.

Az ünnepségen részt vettek a választó-
kerület településeinek vezetõi is.

/Írásunk a 3. oldalon Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ átvette meg-
bízólevelét címmel./

A Születés Hete
- A társadalmi fejlõdésben a család mindig a legmeghatározóbb magja volt a közössé-

gi életnek, és az marad a jövõben is. A legfontosabb, hogy az alapvetõ emberi értékekbe
vetett hitünket visszanyerjük, ne rendeljük alá a  gyermekvállalást- az egyik leg-
fontosabb és legszebb emberi feladatot - pillanatnyi anyagi és egyéb érdekeknek. A ter-
mészetes, szeretõ gondoskodás, a gyengédség legalább olyan fontos, mint megtanulni,
hogyan kell pelenkázni, fürdetni vagy szoptatni. Akinek gyermeke van, arra emlékezni
fognak. Így élhetjük túl múló létünket - gyermekeinkben - mondta Horváthné Németh
Edit képviselõasszony a Születés Hete alkalmából rendezett városi ünnepségen.

/Írásunk a 8. oldalon A gyermekeinkben élünk tovább címmel./

Lasztovicza Jenõ a bizalomért és a segítségnyújtásért is köszönetet mondott 

Már hagyomány, hogy Tapolca Fõ terén, a
Szentháromság-szobornál búcsúztatja a
város a végzõs középiskolásokat. 

A május 6-ai központi ballagáson a
Batsányi János Gimnázium, a Széchenyi
István Szakképzõ Iskola, valamint a Szász

Márton ÁMK tanulói vettek búcsút attól a
várostól, amelyben diákéveiket töltötték. A
ballagóktól az önkormányzat, a város nevében
Ács János polgármester búcsúzott.

/Összeállításunk a 4. oldalon Derû, mo-
soly, néha fájó könnyek címmel./
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Újra az Országházban

Elbúcsúztak a végzõsök

A hõsies küzdelem hátterében életre
szóló barátságok szövõdnek

Az értékmentõk ünnepén

Fotó: N. Horváth

- Legyünk büszkék arra, hogy hosszú
évtizedek után ismét látogatható váro-
sunk szülöttének a tiszteletére kialakított
szerény, de méltó emlékhely - mondta
köszöntõjében Horváthné Szalay Gyöngyi
alpolgármester május 10-én a volt Kántor-
házban megtartott ünnepségen.

Az emlékkiállítás létrejöttének történetét

Nagy Eörsné, a Városi Könyvtár és
Múzeum igazgatója ismertette a jelen-
lévõkkel. 

Megnyitó beszédet dr. Ács Anna, a
Laczkó Dezsõ Múzeum irodalmi fõmuzeo-
lógusa mondott.

/Összeállításunk a 3. oldalon Könnyû jót
tenni... címmel./

Méltó helyre került a Batsányi-emlékszoba

Legendás hely, nagyszerû kiállítás

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

A kiállítás és vásár sok érdeklõdõt
vonzott

Ebben az évben mintegy 180 ballagó diák vonult végig a városon

IX. Tapolca-expó

Fotó: N. Horváth

Fotó: Dancs
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Pályázati támogatással újabb fejlesztések,
beruházások várhatók

Ács János polgármesterrel a várost érintõ
legfontosabb kérdésekrõl, az utak helyreál-
lításáról, a pályázatok sorsáról beszélget-
tünk. 
- Tapolcán hatalmas munkagépek dolgoznak
az utakon.
- A jelenleg folyó útfelújítási programban ter-
mészetesen a legnagyobb a csatornázás utáni
helyreállítás, amely során az érintett utcák tel-
jes burkolati felújítást kapnak. A tervezett 4
cm-nél néhány utca vastagabb felületet kap.
Erre azért van szükség, hogy az út felülete
egyenletes és sima legyen. Emellett a Közép-
dunántúli Regionális Tanácstól nyert támo-
gatás segítségével folyik a Batsányi, a
Kisfaludy, a Deák Ferenc és az Arany János
utca rekonstrukciója is, illetve a Balatoni
Fejlesztési Tanács támogatásával a Szent
László utca burkolat - felújítása történt meg a
közelmúltban. Jelenleg az utolsó simítások
zajlanak mindenütt: a közmûaknák szintre
emelése, illetve a kisebb szegélyezési
munkák. Várhatóan a hónap végére, a jövõ
hónap elejére befejezõdnek a felújítások. 
- A város a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácstól közel 60 millió forintot
nyert különbözõ feladatok elvégzéséhez.
Megérkeztek a pályázati pénzek? 
- Sajnos, a pályázati pénzek még nem érkeztek
meg, elõbb meg kell valósítani a tényleges
beruházást. Utófinanszírozással történik min-
den állami pénz felhasználása. Ez például a
Bárdos-iskola esetében azt jelenti, hogy a II.
ütemet, azaz a homlokzati nyílások cseréjét és
a hõszigetelõ vakolattal való ellátást - ez volt a
pályázat tárgya - az önkormányzatnak meg
kell hiteleznie. A kivitelezõ kiválasztása most
van folyamatban közbeszerzési eljárás kereté-
ben. A mintegy 52 millió forint értékû munká-
nak bizonyos készültségi fokot kell az üte-
mezés szerint mutatnia ahhoz, hogy az állami
hozzájárulást le lehessen hívni. Ugyanezt
tudom elmondani az útfelújítási programról is.
Elõbb ki kell fizetni a benne dolgozó cégeket,
és csak akkor lehet a kifizetést igazoló szám-
lával a Magyar Államkincstártól lehívni a
támogatást, amely sokszor késve érkezik. 
- Magánemberként mondom. Ha támogatásra
van szükségem egy-egy beruházás meg-
valósításához, honnan lesz pénzem az elõfi-
nanszírozáshoz? 
- Valóban nehéz a helyzet, mert a bevételek
alakulása is elmaradt a várttól. Általános -
véleményem szerint - az országban a körbetar-
tozás a vállalkozói körben. Mindenki "fut a

pénze után", jogos azaz elvárás, ha elvégezték
a munkát, meg is kapják érte a pénzt. Olyan
közbeszerzési kiírásokat próbálunk készíteni,
amelyekben már elõre megkötjük, hogy csak
akkor juthat pénzéhez a kivitelezõ, ha az álla-
mi támogatás megérkezik hozzánk. De így is
annak a csapdájában vagyunk, hogy csak
akkor tudjuk lehívni a támogatást, ha
kifizettük a munkát. 
- Milyen pályázatok benyújtása, illetve
elbírálása történik meg a közeljövõben? 
- A már említett Bárdos Lajos Általános Iskola
mellett pályázatot nyújtottunk be a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola tetõfelújítására,
magas tetõlétesítésre. Ez a pályázatunk for-
mailag tökéletes volt, de forráshiány miatt elu-
tasították. Ugyanúgy került elutasításra a
Nagyköz utcai burkolat-felújítási pályázatunk
is. De örömmel tájékozatom az olvasókat,
hogy olyan pályázat van folyamatban, amely-
nek segítségével a Berzsenyi utca útfelújítása
még ebben az évben megvalósulhat. Ezen
kívül május 25-én történik meg annak a
pályázatnak az elbírálása, amelyet a Balatoni
Fejlesztési Tanácshoz nyújtottunk be
településkép rendezése címen a déli városrész
arculatának javítása érdekében. A pályázatunk
formailag jó. Ha elfogadásra kerül, akkor a
közel 20 millió forint összértékû beruházás
során a Petõfi és a Zrínyi utca teljes burkolat-
felújítása, valamint a Zrínyi utca Tópartra
vezetõ szakaszának parkolóvá és parkká
történõ átépítése valósulhat meg. A Nemzeti
Sporthivatal által kiírt pályázaton támogatást
nyertünk. Kevesebbet, mint amennyit
szerettünk volna. A 12 millió forint összértékû
pályázatból 8 milliót reméltünk, de csak 5 mil-
liót kaptunk. Támogatási szerzõdéssel még
nem rendelkezünk, de a pályázatunk azt céloz-
ta meg, hogy egy korszerû, többfunkciós trak-
torral "gazdagodva" meg tudjunk oldani a
pályafenntartási, szállítási és egyéb felada-
tokat. Ha jutna még anyagi forrás, akkor
szeretnénk az elhasználódott kerítést kijaví-
tani, a sporttelepen belül a teniszpályákat
külön kerítéssel ellátni. Ezekhez - csak
álmokat mondok - jó lenne, ha egy eredmény-
jelzõtábla és egy automata öntözõberendezés
társulhatna. 
- A város még tavalyelõtt nyújtott be pályáza-
tot a Belváros rekonstrukciójára. Akkor - for-
ráshiányra hivatkozva - tartalék listára tették.
Történt valami elmozdulás ezzel kapcsolat-
ban? 
- Sajnos, nem. Nagyon sok elõirányzat, amit a
pályázatban akkor megfogalmaztunk, mára
már aktualitását vesztette, tovább romlott
bizonyos, felújításra váró épületek állaga.
Köztük a pályázati partnerünk tulajdonában
lévõ Alsó-malomé. Sokan azt hiszik, hogy az
a város tulajdona. Nem. Itt is szeretném
tájékoztatni a tapolcaiakat, hogy az az épület

nem az önkormányzat tulajdona, mûemléki
védettség alatt áll, bármilyen kérdésben nehéz
hozzányúlni. Partnerünket felkértük arra,
hogy a szükséges állagmegóvási, romeltaka-
rítási, tisztasági munkálatokat végezze el. 
- A befejezésre nem lehet kötelezni, mint ahogy
a családi házat építõt, hogy a terv szerinti
idõre fejezze be az építkezést? 
- Nem lehet. Itt nem is a helyi, vagy az
elfogultság okán a szomszédos település
építési hatósága adja ki az építési engedélyt,
hanem, mint már említettem, mûemléki
védettség alatt áll az épület. Így a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal adja meg az enge-
délyt, az pedig az szeretné, hogy eredeti
állapotban, a funkciójának megfelelõen
kerüljön helyreállításra a malom és a mol-
nárház. Erre - megítélésem szerint - kevés az
esély. De ha belátható idõn belül nem történik
meg a rendbetétel, akkor a hatóságot a legszi-
gorúbb lépésre fogom kérni. 
- Ez akár a bontás is lehet? 
- Igen. Hiszen a szépen felújított tóparti
környezetnek ez a befejezetlen épület a szé-
gyenfoltja. 
- Polgármester Úr! A közelmúltban tárgyalt a
posta illetékes vezetõivel. Ezen a tárgyaláson
szóba került a Dobó-lakótelepi, illetve a
diszeli városrész kispostájának a sorsa? 
- Igen. A vezetõ megnyugtatott bennünket,
hogy a már említettek, illetve a keleti város-
részben lévõ postafiók nem juthatnak a bezár-
tak sorsára, mivel akkora forgalmat bonyolí-
tanak le, hogy a létük szükséges. A tárgyalás
másik pontja a belvárosi postaépület hom-
lokzati felújítása, városképbe illesztése volt.
Arra kértük a posta vezetõit, hogy - a
lehetõség szerint - vegyék figyelembe város-
fejlesztõ tevékenységünket, és igyekezzenek
az épület homlokzatát, illetve a lépcsõfeljárót
esztétikusabbá, korszerûbbé tenni. Ígéretet
kaptunk arra, hogy keresik hozzá a megfelelõ
forrást. 
- Mikor történik meg a központi háziorvosi
ügyelet átadása? 
- Az ügyeleti rendelõ elkészült, már csak a
tereprendezési, parkosítási munkálatok foly-
nak. Május 25-én kerül sor a használatbavételi
engedélyezési eljárásra. A térség polgár-
mestereivel közösen szeretnénk egy ünnepé-
lyes átadást. ATöbbcélú Kistérségi Társulás is
hozzá fog járulni az építési költségekhez. 
- Polgármester Úr! Végezetül engedjen meg
egy, a város közösségét érintõ, de személyes
jellegû kérdést. Õsszel kezdõdnek az önkor-
mányzati választások. Ön indul  polgármes-
terjelöltként? 
- Igen. Egyéni elhatározásom, hogy a 2006-os
helyhatósági választáson ismét indulni fogok. 

N. Horváth Erzsébet

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

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

Fogadóórák:
Ács János polgármester

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás 510-125; 510-126

Önkormányzati Iroda 510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ

Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ

Adócsoport 511-159
Dénes Emil csoportvezetõ

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

Építéshatósági csoport 511-155
Ihász József csoportvezetõ

Általános Igazgatási Iroda 511-153
Décseyné Raposa Mária irodavezetõ

Hatósági csoport 511-151
Szabóné Szakács Judit csoportvezetõ

Okmányiroda 511-150
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

Május 8-án a Városi Mûvelõdési Központ
adott otthont annak az ünnepségnek, ame-
lynek keretében a Tapolcai Önkéntes és
Köztestületi Tûzoltóság munkatársainak
mondtak köszönetet áldozatos munká-
jukért. 

Sárközi János, az önkéntes tûzoltó - egyesület
elnöke a tagság nevében is gratulált Ács János
polgármesternek ahhoz a kitüntetéshez, amelyet
a megye tûzvédelme és megelõzése érdekében
kifejtett tevékenységéért kapott. 

- Az idei évet az önkéntes mozgalom
megerõsítésének szenteljük, mert abból indul
ki a köztestület - mondta évértékelõjében. -
Örülök, hogy sokan tettek eleget a meghívás-
nak a régiek közül is. Köszönet a város
vezetésének a támogatásáért és Parapatics
Tamásnak, aki szinte velünk él, velünk gondol-
kodik. 

A város vezetõje - megköszönve a tûzoltók
helytállását, annak az örömének adott hangot,
hogy az önkormányzat és a tûzoltóság kapcso-

lata jó. - Az önkéntesek a hivatásos tûzoltókkal
egysorban vállalják, hogy mindig ott vannak,
ahol a legnagyobb szükség van rájuk, és men-
tik az értékeket, az emberi életet. A összetar-
tozásuknak, a kialakult barátságaiknak varázsa
van. 

Végezetül a polgármester Bíró Lászlónak,
Kubik Lászlónak, Csiszár István-nak, Kühár
Istvánnak és Micskei Csalának önkéntes
tûzoltói tevékenységéért elismerõ oklevelet és
pénzjutalmat adott át.                              NHE

Köszöntötték Tapolca tûzoltóit



- Könnyû jót tenni, ha sokan segítenek.
Önök olyan városban élnek, ahol a nemes
ügyekért való közös munkálkodás még
nem veszett ki - mondta Nagy Eörsné a
Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója
azon a régen várt napon, amelyen a
Batsányi-emlékszoba megnyílt a nagy-
közönség elõtt. 

A tóparti Kántorházban berendezett
Batsányi-emlékkiállítás május 10-ei átadá-
sán az igazgató köszöntõje után Horváthné
Szalay Gyöngyi idézte meg a Batsányi-
emlékszoba történetét. - 1953. január 12-én,
az akkori Idegenforgalmi Hivatal egyik he-
lyiségében nyílt meg az elsõ emlékszoba -
mondta. - Olyan jelentõs személyiség nyitot-
ta meg, mint Keresztury Dezsõ, akinek
tiszteletére a tegnapi napon emléktáblát avat-
tunk. Az emlékszobának azonban csak rövid
ideig örülhetett a város. 1956 nyarán
megkezdõdött az Idegenforgalmi Hivatal és
az Országos Takarékpénztár versengése  a
helyiségért. Ahogy az lenni szokott, a
kultúra, tehát a múzeum ügye szenvedett
vereséget. 

Majd az elmúlt évtizedek ismertetése után

azoknak mondott köszönetet az alpol-
gármester, akik sokat tettek azért, hogy a
város híres szülöttének tiszteletére méltó
emlékhely alakulhatott ki. - A mai emlékszo-
ba megnyitásáért elsõsorban a Városi
Könyvtár és Múzeum munkatársait illesse
köszönet. Az õ makacs és kitartó pályázati
kedvük és munkájuk nélkül nem állhatnánk

ma itt. A mai naptól örüljünk együtt annak,
hogy a városunkba látogatóknak jó szívvel
ajánlhatjuk a sok szép látnivaló mellett a
múzeum megtekintését. 

Dr. Ács Anna fõmuzeológus avatóbe-
szédében annak az örömének adott hangot,
hogy a kiállítás létrehozói - élükön Hangodi
Lászlóval - legyõzték a lehetetlent, a „sza-
vakat”, Batsányi írói munkásságát állították
ki.  - Kultikus kiállítást hoztak létre szug-
gesztív erõvel egy legendás helyen. Jeles az
épület, amely otthont ad az emlékkiállítás-
nak. A plébániatemplom közelében, az egy-
kori Kántorházban lévõ iskolában tanulta a
betûvetést Batsányi János. Innen indult útjá-
ra az országos és az európai elismerés felé. 

A megnyitó szavak után Nagy Eörsné
mondott köszönetet mindazoknak, akik
segítették a régi álom megvalósulását. Szólt
a pályázatokról és az Önkormányzat, a
Polgármesteri Hivatal anyagi és erkölcsi
támogatásáról és mindazokról, akik akár
kétkezi munkájukkal, akár szellemi
tevékenységükkel hozzájárultak ehhez. Az
elismerõ és köszönõ oklevelek átadását és a
szalagátvágást követõen a Batsányi-nevet

viselõ intézmény vezetõi helyezték el koszo-
rúikat az emlékszobában felállított, a linzi
temetõbõl hazahozott síremlék elõtt. 

Az avatóünnepség fényét a zeneiskola
tanárainak fellépése, valamint Hatvani
Mátyás szavalata és Szabó Klára éneke
emelte. 

A Tourinform Iroda jelentõs szerepet vál-
lal a város idengenforgalmának koordiná-
lásában. Az idei évi felkészülésrõl Minorics
Tamás irodavezetõt kérdeztük. 
- A szezonra való felkészülést ebben az évben
is két fõ elemre lehet bontani. Itt fõként a
tavaszi belföldi turisztikai jellegû ren-
dezvényeken való megjelenést emelném ki,
amelyeken az elõzõ évek gyakorlatát követve
a fõ cél a térség ajánlatainak, attrakcióinak
közvetítése volt. A tapolcai Tourinform Iroda
idén is képviselte a várost és környékét több
hazai, szakmai kiállításon. Személyesen vet-
tünk részt a budapesti UTAZÁS 2006 kiál-
lításon, a nyíregyházi Vakáció Turisztikai
Kiállítás és Vásáron, a Szolnoki Utazás
Kiállításon és Vásáron és a Miskolci Utazás
Kiállításon.
- Milyen vonzerõt kínáltak ezeken a kiállítá-
sokon?
- Térségünk adottságai rendkívül szerteága-
zóak. Egyszerre ki tudja elégíteni több piaci
szegmens igényeit. Innen biztosan kellemes
élményekkel térhetnek haza gyermekes
családok, túrázást, kirándulást, aktív pihenést
kedvelõ baráti társaságok, vagy éppen nyu-

galmat, pihenést keresni vágyó ismerõsök,
legyenek fiatalok, középkorúak, vagy
idõsebbek. Ezeket a kihasználásra váró
lehetõségeket valamilyen formába csomagol-
ni kell: ez a felkészülés másik fõ eleme.
- Milyen kiadványok állnak az iroda ren-
delkezésére?
- Elõször az ajánlatokat kell összegyûjteni,
azokat rendezni és kivitelezni, fõként
ingyenes terjesztésû invitatív, tematikus kiad-
ványok formájában. Ezekkel a prospektu-
sokkal a leendõ látogató a szakmai kiállítá-
sokon és vásárokon, a többi Tourinform
Irodában, továbbá utazási irodákban és ter-
mészetesen a helyi Tourinformban már mint
potenciális vendég találkozik. Ezekhez a
tapolcai iroda jelenleg négy különbözõ, saját
szerkesztésû, három nyelven készült kiad-
vánnyal rendelkezik. Természetesen fõ fela-
dataink közé tartozik még a térségünkbõl más
hazai tájegységeket meglátogatni vágyó tu-
risták tájékoztatása is. Ha valaki betéved hoz-
zánk és szabadságát szeretné hazai tájakon
eltölteni, vagy csak egy rövid kirándulásra,
kikapcsolódásra van kedve, netán ideje,
irodánkban ehhez is kap megfelelõ segít-

séget. Itt ki tudnám emelni a Magyar
Turizmus zRt. központi kiadványai közül azt
a három, ajánlatokat tartalmazó brossúrát,
amelyben a szolgáltatók konkrét ifjúsági -
családi - és senior üdülési lehetõségeket
kínálnak.
- Miként alakul a belföldi- és a külföldi turiz-
mus aránya?
- Az elõzõ évek tapasztalataira támaszkodva
ki lehet jelenteni, hogy a belföldi turizmus
lassú, de egyre erõteljesebb növekedése
várható, legalábbis én bízom benne. A külföl-
di látogatók arányában egy bizonyos fokú
változás észlelhetõ. A német ajkú vendégek
alkotják még mindig a többséget, de egyre
nagyobb számban érkeznek hozzánk turisták
a skandináv országokból, Olaszországból,
Dániából, Spanyolországból és Nagy-
Britanniából.
- Ön szerint milyen turisztikai szezon várható
ebben az évben?
- Elõre megjósolni, milyen lesz az elkö-
vetkezendõ turisztikai szezon, szinte lehe-
tetlen, a kiállításokon tapasztalt érdeklõdés
azonban mindenképpen bizalmat ébresztõ.

Az oldalt összeállította  N. Horváth Erzsébet
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Csak az idõ lett volna jó…

A Szent György-hegyi Napok szép és
látványos záró akkordja - jó idõ
esetén - a színes forgatagú felvonulás,
a szabadtéri szentmise és a kulturális
mûsor lett volna a Lengyel-kápolna
elõtti téren április 30-án. 

Sajnos, azonban az esõs, szeles
idõjárás ezt nem tette lehetõvé, így a
résztvevõket a hegymagasi kultúrházban
köszöntötte Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõ, méltatva a Szent
György-hegyi Napok jelentõségét. A
Batsányi Táncegyüttes magas színvona-
lú mûsora, Postás Józsi fellépése így is
jó hangulatot varázsolt a finom borok és
a forró lángos mellé.

A zalahalápi asszonyok, a hétpecsétes
titokként õrzött lángosrecept „életre-
keltõi” ezen a napon 30 kg lisztbõl 500
lángost készítettek. 

A tavalyi érettségi botrány sokakban még
elevenen él. Hogy ne történhessen meg
még egyszer, az írásbeli érettségi feladat-
lapok õrzésével és az intézményekhez jut-
tatásával kapcsolatban több változás
történt.

A titokvédelmi eljárásokról szóló elõírá-
sok 2005-ös módosítását követõen az írásbe-
li érettségi feladatlapok és a megoldási
útmutatók a véglegesítés idõpontjától a fel-
használás idõpontjáig a szolgálati titokkörbe
tartoznak. Kezelésük a gyakorlatban is
ennek megfelelõ.

Az idei írásbeli érettségi vizsgákról a
tapolcai középiskolák vezetõit kérdeztük.

- Óriási könnyebbség volt, hogy nem kel-
lett mindennap Veszprémbe, a Megyei Köz-

igazgatási Hivatalba utazni a tételekért,
hanem a dolgozatokat aznap reggel a helyi
önkormányzatnál vettük át - mondja Lájerné
Tóth Éva, a SZISZI igazgatója. - Majd három
tagú bizottság jelenlétében, harminc perccel a
vizsga megkezdése elõtt bontottuk ki a tétel-
csomagot. Errõl jegyzõkönyv készült. A vizs-
ga elõtt a rendõrséggel átvizsgáltattuk az
épületet. Az írásbelik nyugodtan, rendkívüli
események nélkül zajlottak az iskolánkban.

- Teljesen csendben és nyugalomban
zajlott iskolánkban az írásbeli érettségi -
válaszolja kérdésünkre Barcza Tiborné, a
gimnázium igazgatóhelyettese. - Mivel
ebben az évben nem volt a vizsgát megelõzõ
országos külsõ „történés”, így tanulóink nyu-
godtan állhattak hozzá a tételek kifejtéséhez.

Megkezdõdöttek az érettségi vizsgák

Könnyû jót tenni, ha sokan segítenek

A Tourinform Iroda felkészült az idegenforgalmi szezonra

Ünnepi pillanatok a város kulturális életében

Lasztovicza Jenõ átvette megbízólevelét
Dr. Kajtár György, az OEVB elnöke
május 12-én átadta  a megbízólevelet
Lasztovicza Jenõnek, a 4. számú vá-
lasztókerület harmadszorra is meg-
választott országgyûlési képviselõjének.

A térség polgármesterei, a barátok, az
ismerõsök és a család jelenlétében zajló
ünnepélyes átadást követõen Lasztovicza
Jenõ meghatottan mondott köszönetet a
választópolgárok bizalmáért, az Õt segítõk
munkájáért és nem utolsó sorban a család-

jának azért a sok-sok lemondásért, amely-
lyel hozzásegítette ahhoz, hogy teljes
szívvel és lélekkel végezhesse képviselõi
munkáját. 

Majd az elkövetkezendõ 4 év fela-
datairól szólva ígérte, hogy a legjobb
tudása szerint fogja ismét képviselni a
térség lakóink érdekeit a Parlamentben, és
kérte, hogy továbbra is forduljanak hozzá
bizalommal. 

Lasztovicza Jenõ több mint 16 ezer szavazatot kapott a választópolgároktól



- Évekkel ezelõtt riadt kiskamaszként,
megszeppenve és csupán gyermeki maga-
biztossággal indultatok az ismeretlenbe.
Most pedig könny és mosoly együtt kíséri
lépteiteket. Életeteknek egy jelentõs sza-
kasza zárul le - e gondolatokkal köszön-
tötte Ács János, városunk polgármestere a
végzõs diákokat a május 6-ai, Szenthá-
romság-szobornál megtartott központi bal-
lagási ünnepségen.

Elõtte azonban a település középfokú
oktatási intézményeiben, a hosszú becsen-
getés után - külön-külön - végigjárták a
végzõs tanulók a már jól ismert osztályter-
meket, miközben elcsukló hangon, köny-
nyeikkel küszködve énekelték a Gaude-
amus igiturt, a Ballag már a vén diákot, és
a többi ballagási dalt.

Innen vonultak a központi ünnepség
színhelyére, ahol Kiss Réka szavalata után
Tapolca város vezetése nevében Ács János
osztotta meg útravaló gondolatait a ballagó
maturálókkal. Kiemelte az Alma Mater
közösségformáló szerepét, egyúttal figyel-
meztetett, hogy ne feledjék el a köszönõ
szavakat tanáraiknak, akik az érettségi vizs-
gák küszöbéig kísérik tanítványaikat, és a

szülõknek, akik mindvégig óvták legféltet-
tebb kincsüket.

Befejezésül Herakleitosz gondolatával
bocsájtotta útra a végzõs diákságot:
„- Minden nap megszûnik valami, // amiért
az ember szomorkodik, // De mindennap
születik is valami. // Amiért érdemes élni és
küzdeni. Kedves Barátaim! Jó utat, és     vis-

zontlátásra!”
Az ünnepség után a Széchenyi István

Szakképzõ Iskola diákjai intézményükbe, a
Batsányi János Gimnázium tanulói a Városi
Rendezvénycsarnokba vonultak, ahol foly-
tatták ballagási ünnepségüket.

Dancs István

Derû, mosoly, néha fájó könnyek

Új vadászat
„Az erdõnek volt, van és mindig lesz
szépirodalma, hiszen szépsége, üdesége,
hangulati ereje elõl tollat forgató ki nem
térhet.”

A fenti sorok dr. Sáry Gyula Új vadászat
címû kötetének Elõszavából valók. A
könyv bemutatójára május 8-án került sor
a Városi Könyvtárban. A szerzõvel Kertész
Károly beszélgetett. 

A beszélgetés során nemcsak a
vadásztörténetek egy sajátos mûfajáról, a
szerzõ-vadász lírai elemektõl sem mentes
szubjektív vallomásáról, az erdõhöz és
annak minden rezdüléséhez való bont-
hatatlan kötõdésérõl esett szó, de arról is,
hogy a vadászatban emberi mivoltunkra is
ráismerhetünk. 

Így nem véletlen, hogy nemcsak a híres
vadászok - Fekete István, Nagy Endre,
Széchenyi Zsigmond - ragadott tollat,
hogy írjon e sajátos, semmihez sem hason-
lítható élményrõl, de festõket és zene-
szerzõket is megihletett már az erdõ
varázsa.  NHE

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:

Hol tölti Ön a nyári pihenését?
Igénybe veszi-e az üdülési csekket?

- Természetesen már tervezzük a
nyári vakációt, de még nem adott
hozzá minden feltétel, még vannak
kérdõjelek. Az üdülési csekket
feltétlenül  hasznos dolognak tar-
tom, azonban nekünk még nem
volt módunk és lehetõségünk
igénybe venni.

- Amennyiben minden felmerülõ
technikai akadályt sikerült elháríta-
nunk, úgy augusztus hónapban a
horvát-tengerparton szeretnénk
feleségemmel és kislányommal
néhány felejthetetlen napot eltöl-
teni.

- Klasszikus értelemben vett
vakációzást nem terveztünk idén,
mivel a jövõben elköltözünk
Tapolcáról. Számunkra az idei
nyáron ez fogja kimeríteni a
nyaralás fogalmát, vagy úgy is
fogalmazhatnék, ez is felér a
szabadidõ egyfajta kellemes
eltöltésével.

Gondosné Fitos Anikó Pfluger Roland Füstös Zsuzsi

(DI)
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Utoljára és elõször: így együtt

Május 9-én tartotta emlékülését a
Batsányi Emlékbizottság a Városi Könyv-
tárban. Az emlékülés résztvevõit Ács
János polgármester köszöntötte, hangsú-
lyozva, hogy a város jeles szülöttének
tiszteletére rendezett programsorozat az
utódok méltó fõhajtása az európai hírûvé
vált elõd elõtt. 

A megnyitót követõen kiselõadások hang-
zottak el, megidézve Batsányit és korát. 

Dr. Praznovszky Mihály Batsányi nézetei
és az ossziáni mondakör kapcsolatáról szól-
va leszögezte, hogy a téma olyan hatalmas
forrásanyaggal rendelkezik, hogy annak ala-
posabb kifejtésére a 2007-es emléknapok
keretében kerülhet csak sor, így jelenleg csak
az érdeklõdés felkeltését ígérheti. Az 1790-et
megelõzõ évekbõl származnak Batsányi elsõ
Osszián-fordításai. Az akkoriban Európa-
szerte népszerû irodalmi hamisítvány - egy
fiktív kelta bárd népe pusztulását sirató

éneke jól illettek az általános hangulathoz.
„Az vala fõbb a legelsõ tárgyam, hogy ennek
a isteni költõnek szívreható énekei által ma-
gyarainkat megihletvén, hazájokra, s önnön
magokra emlékeztessem. Bárdussa kívántam
lenni magyar nemzetemnek, s a régi kelták
történeteiben tükröt tartani polgártársaim
elejibe:”- idézte Batsányi szavait az elõadó.

Németh István Péter Két költõ Fortuna
szekerén címmel Faludi Ferenc és Batsányi
János szerencsét megidézõ verseit állította az
elemzés középpontjába. Szólt életük és sor-
suk hasonló és eltérõ vonásairól, arról, hogy
Faludi verseinek kiadásával valójában
Poétai Gyûjtemény címmel sorozatot kívánt
indítani Batsányi. 

A költõ stílusáról N. Horváth Erzsébet
tartott elõadást. A Néhány ecsetvonás
Batsányi emberképéhez alcímû értekezés
szerzõje azokat az ok - okozati összefüg-
géseket kereste, amelyek szinte falakat

emeltek a költõ köré és tették Õt magát is a
bezártság, az elidegenedés XX. századi
emberének elõfutárává: „Sorsa az úttörõk
sorsa lett. Életútját fények és árnyak
kegyetlen játéka kísérte:az alulról jött
messzire jutott. A szabadságért küzdõ rabbá
lett. A hazát hõn szeretõ hontalanná vált. A
poéta a készületlen nyelv béklyójában
vergõdött.”

Kertész Károly a Batsányi Emlékbizottság
rövid történetét vázolta fel igen élvezetes
stílusban elõadott ismertetõjében. A korabeli
írásokat, újságcikkeket is felvonultató
elõadó hû képet festett arról, hogy milyen
nehézségek árán verhetett csak gyökeret
Batsányi szellemisége az Õt útra bocsátó
városban, és miként lett végsõ nyughelye a
költõ-házaspárnak a tapolcai temetõ. 

Az emlékülésen közremûködtek a
Járdányi Pál Zeneiskola tanárai. Fejes Lajos
pedig verset mondott. 

„… intsd hazád andalgó fiait elõre.”

Meghívó
Tapolca Város Önkormnáyzata tisztelet-
tel meghívja Önt június 2-án 19.30 órakor
a Köztársaság téren tartandó Trianoni
Megemlékezésre.

Emlékezõ beszédet mond: vitéz Györffy
Villám András hagyományõrzõ huszárezre-
des, a Magyar Huszár és Katonai Hagyo-
mányõrzõ Szövetség elnöke, a Katonai
Hagyományõrzõk Európai Uniójának alel-
nöke. Közremûködnek: Mackó Mária,
Tapolcai Kamarakórus, a Balaton-felvidéki
Radetzky Hagyományörzõ Huszáregyesület,
M. Kir. I. Ferenc József 1. Jászkun Honvéd
Huszárezred Hagyományörzõ Egyesület.

Szeretettel várunk mindenkit külön
meghívó nélkül!



Május 6-án a budapesti Történeti Mú-
zeumban került sor a Város- és Faluvédõk
Szövetsége által immár másodízben kiírt
Gyerekek az épített és természeti környezet
védelméért címû pályázat ünnepélyes ered-
ményhirdetésére, ahova óvodástól egészen
12. osztályos korig bezárólag lehetett
benyújtani az alkotásokat. Örömmel
tudatjuk, hogy szép tapolcai sikerek
születtek. A díjazott gyermekeket elkísérte
Varga Károlyné, Edit néni is, aki lapunk-
nak nyilatkozott.

- A tapolcai Városszépítõ Egyesület figyelt
fel arra, hogy ismét kiírásra került az említett
országos szintû pályázat. Ennek keretében az
egyesület felkereste az iskolákat és a
Gyermekkönyvtárt is. 109 pályamunkát
adtunk be (összesen 439 érkezett be), ebbõl
44 lett díjazott- 4db I. (7000 Ft)., öt db II.
(5000 Ft), 10 db III. (4000 Ft) és 25 db
különdíjat (könyv- és tárgyjutalom) hoztunk
el, de Emléklapot is kaptak a díjazottak. Ami
a pályázók oktatási intézmények szerinti
megoszlását illeti, a Bárdos-iskolából
érkezett a legtöbb alkotás, de szép számmal
képviseltette magát a Batsányi-, Kazinczy-
és Nagyboldogasszony-, valamint a zala-
halápi, monostorapáti és badacsonytomaji
iskola is. A 39 gyermeket különbusszal vittük

az ünnepség helyszínére, ahol Szili Katalin,
az Országgyûlés elnöke és Ráday Mihály, a
Város- és Faluvédõk Szövetsége elnöke
adták át a díjakat, és értékelték a mûveket. Itt
kaptunk meghívást a Parlamentbe  Szili
Katalintól, de  ígéretet tett arra is, hogy
õsszel, tapolcai látogatása során egy iskolai

rendhagyó órát fog tartani, valamint részt
vesz velünk egy közös találkozón. Végezetül
ezúton is külön köszönetet szeretnék mon-
dani Ács János úrnak, városunk pol-
gármesterének, aki biztosította számunkra a
különbuszt az ünnepélyes díjátadóra - tette
hozzá Varga Károlyné.            Dancs István
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Ilyen címen jelent meg 1935-ben Pécs
Gyuláné Beszedits Margit visszaem-
lékezõ írása könyv alakban, amely
korábban folytatásban jelent meg a
Tapolczai Lapokban. 

Akkor nem olvastam, mert abban az
idõben prepa voltam a szegedi tanító-
képzõben, csak jóval késõbb, valamikor az
1950-es évek végén, amikor dr. Vigh Miklós
barátom kölcsönözte a könyvet, melyet
szülei annak idején megvettek. Ebben az
írónõ, visszaemlékezve fiatal éveire, megír-
ta a kedves, hangulatos történeteket. Tíz
éve már gondoltam arra, hogy meg kellene
ismét jelentetni, de akkor elmaradt, pedig
ezért felkutattam az írónõ fiának budapesti
lakcímét, és váltottunk levelet. Most a Nõ-
klub javaslatára, az unoka hozzájárulásával,
jelentette meg reprint kiadásban a Város-
szépítõ Egyesület a várossal közösen.
Örülök, hogy megvalósult. Újságunk errõl
röviden megemlékezett.

A most megjelent könyvet már néhány
nappal elõbb megkaptam, és szinte
egyvégtében elolvastam, noha idõnként
többször beleolvastam, sõt már írtam is róla
évekkel ezelõtt, amikor a Cséby-házat

legutóbb átalakították. Ekkor lebontották,
és kidobták az udvarra a hajdani, kopott
lépcsõt, melyen Terplán Eleonóra ment le
valamikor utolsó útjára. Ha kiránduló cso-
portot kalauzoltam, mindig elmondtam a
tragikus szerelmi történetet, melyet csak
romantikus mesének gondoltak. Én is, amíg
meg nem néztem az akkori anyakönyvet,
melyben a halál oka rovatban ez olvasható:
agyonlövés által.

Ez az elsõ a házhoz, majd még több, az
egykori Tapolcához fûzõdõ történet. Igen
sok tapolcai személyrõl, családról emlé-
kezik meg, kikbõl néhányat még gyerekko-
romban személyesen, vagy a késõbbi
kutatásaim alapján ismertem meg. Stepha-
nek János kántor úrnak még elemista
koromban fujtattam az orgonát. Jól emlék-
szem az õsz hajú Hegyi János bácsira,
akitõl kikönyörögtük, hogy felmehessünk a
harangokhoz, s most is látom, ahogy mise
közben viszi egy rövid boton a jellegzetes,
zacskószerû, vörös bársonyból készült
perselyt, melynek alján kis csengõ volt. A
többieket már csak egykori írásokból és a
temetõi kripták, sírok felirataiból ismerem.
Sajnos, ezekbõl is sok már eltûnt.

Emlékszem, hol volt Redl József polgári
iskola igazgatójának sírja, és hol lehetett a
könyvben említett édesanyjáé. Pár éve
temetkeztek a fiatalon elhunyt László
Zsigmond sírjának a helyére, kinek leánya,
Ilonka- a ravatalozóval majdnem szemben-
a Beszedits-kriptában nyugszik. Kriptájuk-
hoz közel vannak a Terplán-sírok, középen
még elég jó állapotban Eleonóráé.

Öregkorában az ember már szívesen
nosztalgiázik, emlékezik a régi gyerekkori
Tapolcára, mely még sokban emlékeztetett
az írónõ gyermekkorára. Igaz, az én gyer-
mekkoromban a Cséby-bolt helyén már a
nagytrafik volt, ahol írószert is lehetett
vásárolni, és mi egymást biztatva csak azért
mentünk be, mert egy érdekes, szótlan bácsi
szolgált ki, akit mi csak „igen, igen-nem,
nem” bácsinak hívtunk, mert fejével, két-
szer hol igent, hol nemet biccentett. Késõbb
megtudtam, hogy az háborús „szerzemény”.

Folytathatnám még az emlékeket, és
bõvebben ismertethetném a könyvet, de
inkább azt ajánlom, hogy olvassák el a szí-
nesen megírt, az egykori Tapolca pol-
gárainak életét bemutató történeteket. 

Tóth József

Régi emlékek, régi emberek

Tapolca vonzerõtérképén évek óta kiemelt
helyet foglalnak el a Tapolcai Nyár, illetve
a Tapolcai Ünnepi Napok rendezvény-
sorozatai. Az idei programokról Bognár
Ferencet, a rendezõ-szervezõ Szász
Márton ÁMK igazgatóját kérdeztük. 
- Ahhoz, hogy sikeresek legyenek a prog-
ramjaink, a szervezést már hónapokkal
ezelõtt el kellett kezdenünk. Gazdag és
színes kínálat várja ebben az évben is a
helyieket és az idelátogató turistákat. 
- Mikor „nyit” a Tapolcai Nyár? 
- Június 18-án a Malom-tóban felállított
víziszínpadon elsõként a Budapest Ragtime
Band fog játszani. Egy héttel késõbb, 25-én a
Best of Danubius Együttes mûsorának tap-
solhat a közönség. 
- Milyen programok lesznek júliusban?

- A júliusi vasárnapestek is tartalmas kikap-
csolódást igérnek mindenkinek. 2-án a Kali
Mutu Band és az Esztam Ütõegyüttes lép a
színpadra, július 9-én pedig Tóth Vera és
húga, Gabi várja a nézõket. Már több éves
hagyomány, hogy a Tihanyi Vándorszínpad
nagyszerû operettmûsorral kedveskedik a
tapolcai közönségnek. Így lesz ez ebben az
évben is: 16-án. Július 23-án a Beatles
szerelmeseinek játszik a Beatman Mindha-
lálig mára már örökzölddé lett slágereket. A
nosztalgia világába kalauzolnak 30-án a
víziszínpadra lépõk Küldök néked egy
nápolyi dalt  címmel. 
- Hogyan alakul az augusztusi kínálat?
- Augusztus elsõ vasárnapján Szikora
Róberté és a gidáké, 13-én pedig Pély
Barnáé és az UNITED-együttesé a színpad.

Augusztus 18-ától pedig már összefonódnak
a Tapolcai Nyár és a Tapolcai Ünnepi Napok
rendezvényei. 18-án Nemzetiségi Nap, 19-én
pörköltfõzõ verseny, táncegyüttesek fel-
lépése és bábszínház-bemutató is lesz.
Természetesen az utcabál sem maradhat el. A
jókedv fokozásáról a Fantasy Együttes és
Zoltán Erika is gondoskodni fog. Augusztus
20-án, nemzeti ünnepünkön a délelõtti és a
délutáni programokat követõen az esti órák-
ban a víziszínpadon mond ünnepi beszédet
Ács János, városunk polgármestere, majd a
Tapolcai Musical Stúdió mûsorát színpom-
pás tûzijáték követi. Reméljük, hogy a prog-
ramjaink felkeltették az érdeklõdést, és bízva
abban, hogy az idõ is kegyes lesz hozzánk,
mindenkit szeretettel várunk a tapolcai nyár-
ra. N. Horváth Erzsébet

Tapolcai Nyár 2006

Lakóhelyünk védelme - 44 díjazott gyerek

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület köz-
hasznú szervezet 2005. évi közhasznú
jelentése. 

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület,
közhasznú szervezet mérleg- és eredmény-
kimutatását elvégezte,rendeltetésszerû
nyomtatványon. 

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület költ-
ségvetési támogatásban nem részesült. Az
Egyesület vagyonnal nem rendelkezik.  Az
Egyesület cél szerinti juttatást nem kapott
és másnak sem adott.  Elkülönített állami
pénzalapból az Egyesület támogatást
kapott. /NCA/ Helyi önkormányzattól
közhasznú célra egyesületünk támogatást
kapott. Vezetõ tisztségviselõinek az
Egyesület semmilyen formában támogatást
nem nyújtott. Az Egyesület mint közhasznú
szervezet az Alapító Okiratban meghatáro-
zott célokra fordította a rendelkezésre álló
pénzeszközeit.   Dr. Zsiray Ferenc  elnök

A Tapolca Város Népitánc Mozgalmáért
Közhasznú Alapítvány 2005.évi Köz-
hasznúság Jelentése. 

Az Alapítvány költségvetési támogatás-
ban nem részesült. Célszerinti juttatást nem
kapott és másnak nem adott. Az Alapítvány
vagyonnal nem rendelkezik. Helyi önkor-
mányzattól támogatást nem kapott. Vezetõ
tisztségviselõinek nem nyújtott juttatást. 

Dr. Zsiray Ferenc  elnök

Közhasznú jelentés

Olvasói levél

Tisztelt Szerkesztõség!
Szeretem olvasni a Tapolcai Újságot.

Azonban olvasás közben hiányérzetem
van, mert nem találok benne humoros
írást. 

Gondolom, szívesen fogadnák az
olvasók is, ha alkalmanként találnának
lapjukban egy-egy vidámabb írást,
amitõl színesebb lenne a tartalma is. 

Köztudott: a jó humor fél egészség!
Megvéd bennünket a mindennapi kihí-
vások ártalmaitól, fokozza szellemi
állóképességünket. Elûzi belõlünk a
depressziót. Ódor László

Felhívás!
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület,
Városért Egyesület, Épített és Ter-
mészeti Értékek Védelméért Alapít-
vány, Vállalkozók Egyesülete, Tapolca
Város Önkormányzatának támogatásá-
val 2006. évben is meghirdeti a
„VIRÁGOS TAPOLCÁÉRT” mozgal-
mat elõkertek, családi házak, erkélyek
és lakóközösségek épületeinek virá-
gosítására. 

Elbírálás helyszíni szemle és fotók
alapján történik. Jelentkezni névvel, cím-
mel a Városi Könyvtár és a Fõ téri
Könyvesbolt gyûjtõhelyein lehet 2006.
július 15-ig.

Eredményhirdetés és értékelés a
Tapolcai Ünnepi Napok keretében augusz-
tus 20-án lesz. Várjuk jelentkezésüket. 
„Szépítsük Együtt Városunkat!”

A szervezõk 

Közhasznú jelentés

Szili Katalin a tapolcai díjazottak társaságában

2006-ban a Batsányi Emléknapok utolsó
programjaként - május 12-én - a HM
Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.
tapolcai klubjában (HEMO) tartotta a
Batsányi János Általános Iskola kul-
turális bemutatóját. 

Vidosa Lászlóné igazgatónõ bevezetõ
gondolatai után az intézmény alsó- és felsõ-
tagozatos növendékei adtak elõ magyar és
angol nyelvû verses, illetve zenés és táncos
mûsorszámokat, az ötnapos rendezvény-
sorozat méltó befejezéseként.                DI

A névadó tiszteletére



A Hotel Pelion adott otthont május 20-
án Szép Norbert festõ és Kolop József
szobrászmûvész közös kiállításának.

A szép számú érdeklõdõt dr. Sáry Gyula
üdvözölte, aki megnyitójában köszönetet
mondott Pokorádi Sándornak, a szálloda
igazgatójának, hogy ezek a csodálatos mû-
vek méltó helyen lettek kiállítva. 

Ezután egy Mozart-darabot adott elõ
zongorán, így tisztelegve a 250 évvel
ezelõtt született zeneszerzõ emlékének.

Beszédében méltatta a kiállítók munkás-
ságát - hangsúlyozva, hogy alkotásaikat
látván, mindkettõjüket jogosan lehet
mûvésznek nevezni. 

- Szép Norbert és Kolop József is fan-
tasztikus fantáziával megáldott, olyan
mûvészek, akiknek képzelõerejét csak
messzirõl tudom követni, de megérteni és
teljesen feldolgozni már nem. Ez egy más,
egy új világ, de be kell vallanom, hogy
ugyanakkor egy vonzó és szép világ.
Alkotásaikban benne rejlik a XXI. század -
a groteszk gondolata. Azé a koré, amelyben
semmi sem az, aminek látszik…

A két mûvész közös kiállítása elõre-

láthatólag május 30-ig tekinthetõ meg a
Hotel Pelion aulájában.

Dancs István

Mintegy 40 kiállító cég, vállalkozás rész-
vételével nyílt meg április 28-án a IX.
Tapolca-expó a Városi Rendezvénycsar-
nokban.

Az ünnepélyes megnyitón Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ köszöntötte a
jelenlévõket, hangsúlyozva annak jelen-
tõségét, hogy az ilyen seregszemléknek
milyen gazdaságélénkítõ szerepük van.

Az idei évben is kiosztották a vásári
díjakat. A fõdíjat a Fülöp Kert Kft. kapta. -
Nagyon örülünk az elismerésnek - mondja a
díjátvétel után Fülöp Dániel. - A standunkra
nemcsak azok látogatnak el, akiket a kert-
építés, a kerttervezés foglalkoztat, de egyre
nagyobb azok száma, akik az automata
öntözõberendezések iránt érdeklõdnek.

A második díjat a Papp és Társa Kft. veze-

tõje, a harmadikat pedig a Balaton Elektro-
nika Kft. tulajdonosa, Vörös Béla vehette át.

A háromnapos kiállításon az érdeklõdõk
nemcsak a praktikus és szép kerti bútorokat
csodálhatták meg, de sokakat vonzott az
egészségügyi szolgáltatást kínáló pavilon és a
klímaberendezéseket szerelõ és forgalmazó
vállalkozó bemutatója is. 

A kiállítás látogatói a szabadtéren a gazdag
autókínálatot tekinthették meg, a benti szín-
padon pedig az egymást váltó produkciókat.  

A szervezõk a gyerekek szórakoztatásáról
is gondoskodtak: óriás-csúszda és alkotóház
is mûködött ezen a három napon. 

Az expo „élelmezésérõl” a Széchenyi
István Szakközépiskolából kivonult büfé gon-
doskodott.        

N. Horváth Erzsébet

A korábban engedély nélkül tartott,
kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csõ-
torkolati energiájú tûzfegyver, így az ún.
flóbert fegyver megszerzését és tartását a
lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004.
évi XXIV. törvény (Fv.) és a végrehaj-
tására kiadott fegyverekrõl és lõszerekrõl
szóló 253/2004. (VIII. 31.) kormányren-
delet tette engedélykötelessé és az engedé-
ly kérelmezésének határidejét 2005.
június 30-ban állapította meg. A bejelen-
tési határidõt a 118/2005. (VI. 27.) kor-
mányrendelet 2006. június 30-ra módosí-
totta. 

A rendõrhatóság által e tûzfegyverekre
egyszerûsített eljárás keretében kiadott, visz-
szavonásig érvényes tartási engedély csak
sportlövészetre vagy céllövészetre jogosít.
Az ettõl eltérõ használat szabálysértésnek
minõsül és százezer forintig terjedõ pénz-
bírsággal sújtható. 

Míg a 2006. június 30-ig be nem jelentett
flóbert fegyverek engedély nélküli tartása
miatt a tulajdonos a Büntetõ Törvénykönyv
263/A. §-ában meghatározott, „Visszaélés
lõfegyverrel vagy lõszerrel” bûntett elkö-
vetése miatt vonható felelõsségre, mely

alapesetben két évtõl nyolc évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntethetõ. 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység új szabályai:

2005. november 21-én fogadta el az
Országgyûlési a személy- és vagyonvédel-
mi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény (a továbbiakban: SzVMt.), melynek
szabályai lépcsõzetesen lépnek hatályba. 

2005. december 30. óta a személy- és
vagyonõrnek, a magánnyomozónak, továb-
bá a biztonságtechnikai tervezõ és
szerelõnek a tevékenység végzésekor a
rendõrhatóság által kiadott igazolvány mel-
lett a kamarai tagsági igazolványt is kötelezõ
magánál tartania. 

Az SzVMt. kimondja továbbá, hogy a
jelenleg - visszavonásig érvényes - tevé-
kenységi engedéllyel, illetve igazolvánnyal
rendelkezõk e tevékenységet szerzett jogon
2006. december 31-ig láthatják el. 

Az új mûködési engedély és a tevé-
kenység személyes végzésére jogosító iga-
zolványok öt évig lesznek érvényesek, 2007.
január 1-jétõl csak ezekkel végezhetõ a
tevékenység.  Tapolcai Rendõrkapitányság

Módosult a flóbert fegyverek bejelentésének határideje

- A Tópart Borozóba ajtó befeszítés mód-
szerével behatoltak, majd onnan 124.000 Ft
készpénzt tulajdonítottak el. 
- Közokirat felhasználásával elkövetett
közokirat hamisítás büntettének megalapo-
zott gyanúja miatt indult eljárás azon sze-
mély ellen, aki mozgáskorlátozottak részére
kijelölt parkolóhelyre állt személygépkocsi-
jával. Az igazoltatáskor olyan „Parkolási iga-
zolvány”-t mutatott fel, mely hozzátartozója
részére volt kiállítva, aki nem volt jelen. 
- Lopás vétségének megalapozott gyanúja

miatt indult eljárás azon elkövetõ ellen, aki a
Kossuth utca és a Mónus Illés utca
keresztezõdésébõl eltulajdonított 2 db behaj-
tani tilos, elsõbbséget szabályzó jelzõtáblát. 
- A Semmelweis utcában egy tehergépkocsi
üzemanyagtankját lefeszítették, és 100 liter
gázolajat, valamint 2 akkumulátort tulajdoní-
tottak el kb. 76.000 Ft értékben. 
- A Keszthelyi úton parkoló 2 tehergépkocsi
tanksapkáját lefeszítették, majd 610 liter
gázolajat tulajdonítottak el. 

RENDÕRSÉGI HÍREK

Házasságot
kötöttek:
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KRÓNIKA

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Balázs Árpád és Dömötör Csilla gyermekük: Árpád Bálint
Bodó Norbert és Herczeg Szilvia gyermekük: Boglárka
Bors László és Szokoli Ágnes gyermekük: Dániel
Dorfinger Péter és Mjadok Diána gyermekük: Dávid
Horváth Richárd és Szalai Tímea gyermekük: Dorián Richárd
Kárpi Róbert és Pokó Krisztina Gizella gyermekük: Rómeó
Kocsis Tamás és Kiss Zsuzsanna Erzsébet gyermekük: Vivien
Kötéljártó József és Kálmán Katalin gyermekük: Áron József
Mészáros László és Hardi Ágnes gyermekük: Csenge
Molnár András és Czipp Szilvia gyermekük: Liza
Nagy András és Kiss Henrietta gyermekük: Dávid Adrián
Nemes Mihály és Fekete Rita gyermekük: Lilla
Ódor Dezsõ Csaba és Bognár Edina Emerencia gyermekük: Mikes Péter
Peszmeg Attila és Molnár Anita gyermekük: Linda
Szabó János és Dóra Zsuzsanna Margaréta gyermekük: Milán
Szalma Sándor Róbert és Szabó Csilla Katalin gyermekük: Sára
Szigeti József Antal és Stark Szilvia gyermekük: Ádám
Takács László és Vadász Katalin gyermekük: Arnold
Torda Szilárd és Bacsics Brigitta gyermekük: Máté

Gratulálunk!

Kercselics Balázs és Müller Ágnes
Radák Zoltán és Bogdán Gyöngyi
Rieger Zoltán és Mogyorósi Anita
Schenek Roland és Szarka Eszter

Várrallyai Károly Zoltán és Dobossy Anita
Gratulálunk!

Április 27-én a városi könyvtárban az
Irodalmi Jelen - Aradon és Budapesten
megjelenõ - folyóirat írói, szerkesztõi
ismertették lapjuk tartalmát, kitûzött fela-
datát:az egyetemes magyar irodalom szol-
gálata; nyitva legyen minden alkotó elõtt.

A napilap formátumú, független irodalmi
folyóirat mûfajilag változatos. Népes mun-
katársai - szinte határok nélkül - írók, köl-
tõk, kritikusok, mûfordítók, irodalom-
történészek, újságírók. 

A fõszerkesztõ Böszörményi Zoltán
Aradon missziót teljesít a kulturális
fölemelkedés érdekében; szórványterületen
fönntart egy-egy lapot, egy kiadót. Wanda

címû regényébõl olvasott fel és az
Aranyvillamos címû versbõl. A szerelem
illata címû verskötete szonettkoszorút tar-
talmaz, a legigényesebb versformából.

Kukorelly Endre fõmunkatárs a Tündér-
völgy címû regényébõl mutatott be rész-
letet. A Gyermekvers kötetébõl felolvasott
versei a nyelvvel való fantasztikus játék
példái. 

András Sándor Gyilkosság Alaszkán
címû krimijébõl hallottunk egy részletet.

A szerzõk jóvoltából a közönség minden
tagja kapott egy-egy példányt az Irodalmi
Jelen-bõl és Böszörményi Zoltán egy
kötetébõl. G. Dr. Takáts Gizella

Irodalmi Jelen-est A valóság feletti valóság mûvészei

Vállalkozói seregszemle
Szent Flórián ünnepén

A tûzoltók védõszentjének, Szent
Flóriánnak a napján kitüntetések,
elismerések átadására került sor a
megyeházán. 

Az ünnepség keretében nemcsak a
legjobb tûzoltókat díjazták, de emlék-
plakettet vehettek át azok az önkor-
mányzati vezetõk is, akik a lánglo-
vagok munkáját segítik. 

A díjazottak között volt Ács János,
Tapolca város polgármestere. Az elis-
merést dr. Zöld János alezredes, a
megyei katasztrófavédelem vezetõje
adta át a kitüntetetteknek.             NHE

A mûvészek társaságában dr. Sáry
Gyula és Pokorádi Sándor

Fülöp Dániel a vásári fõdíjjal 

Gratulálunk!
27. alkalommal rendeztek Ajkán Nagy
László vers-és prózamondó találkozót. 

Az április 29-én és 30-én zajlott nemes
versengésre közel 50-en jelentkeztek, köz-
tük a tapolcai Fodor Eszter, aki Nagy
László Táncbéli táncszók címû versével a
felnõtt kategóriában megosztott elsõ díjat
kapott. 



Sétálok a Malom-tó partján és csak úgy,
magam elé egy ártatlan kis dallamot dúdolok
önkéntelen. Azon kapom magam, hogy a
dalocska az 1970-es évekbõl való, a
gyerekkoromból. Víz fölé hajló fákról szólt.
Akkor még éltek a mostanra már holtak. 

Nagybátyám, Tóth Sándor rádiójából
szûrõdik máig e dal nekem, míg ott és akkor
a szõnyegen ki voltak terítve a kartonpa-
pírok, ha már az állványon nem feszültek
többé a vásznak. Sanyi bátyám egészen
közel a földhöz: rajzolt, rajzolt a zsírkréták-
kal. 

Egy, az õ kamaszkorában festett képét a
Malom-tóról most veszem csak igazán
szemügyre. Nem, semmiképpen sem vállalta
volna a felnõtt dolgai között, nekem mégis
nagyon kedves ez alkotás. Olyanképpen,
ahogy szeretem Kálnoky László és Kormos
István versei közül a zsengéket, amiken itt-
ott késõbb igazítottak, immár mesterként. De
még inkább közel állnak hozzám azok az
ifjúkori „botlások”, amik érintetlenül élték
túl teremtõjük felnõttkori szigorát. (Írhattam
kedvemre dolgozatot Rab Zsuzsa kedves
diákkori költeményeirõl, azokról, amelyek a
tapolcai könyvtárban megõrzõdtek.) Kárpáti
Kamil 2005 karácsonyán például kamaszko-

ri verseivel együtt adta ki õszikéit. Ágh
István is írt a tóparton olyan költeményt
tapolcai gimnazistaként, amit el nem
veszített füzetébõl hetven évesen beleintar-
ziázott egyik újabb költeményébe: Csibor
sétál a mélység bársonyán, / csöpp
buborékok gyöngyöznek a partra, / egy
undok patkány fürdik, a fejét / hullámokra

tartja. / Vízimenyasszony alszik, a hínár, /
legyezi arcát moszatok gyönge szárnya, / a
tüzeshasú béka lesben áll katicabogárra.

József Attilás kicsit, ahogy ír a patkányról,
még inkább a hangyáról. Szomorú sorsú
klasszikusunknak (aki a tapolcai állomásról
kilépve a Fazekas utcában járt, de a tópartig
tán már le sem sétált) van egy verse, s abban

alszik ilyen szelídséggel ábrázoltan a
hangya: csöpp fejét csillámokra hajtja / s
alszik véle csöpp árnyéka is… Ágh István
egy-egy fordulatáról, soráról bebizonyíthat-
nánk, hogy az önálló leleményeken túl
milyen hatások segítették a mû létrejöttét, de
igyekezetünk fölösleges. Hamvától fosz-
tanánk meg a korai alkotásokat. Hagyjuk
csak, hogy esetlenségükben is hassanak
ránk, mert a késõbbi teljesítményeikben
ügyesebb mesterségbeli megoldásaikkal
még úgyis találkozhatunk, de hasonló,
kamaszmód tékozolt energiákkal, naiv tisz-
tasággal és lelkesültséggel csak ritkábban… 

Néha meg kellene hallgatnunk Mozart
kölyökkori balett-opuszát, a Les petits ri-
ens-t. Innen van, hogy mégsem adnám oda
nagybátyám forintba sohsem mért fest-
ményét 1958-ból a nálánál sokkalta
nevesebb festõ tapolcai Malom-tó ábrá-
zolásáért. (Pedig Halápy János is meg-
örökítette halála elõtt a tóparti öreg házakat!
Mennyi lehet annak az 1959-ben festett kép-
nek a kikiáltási ára ma? Hány millió?)
Miképpen Ágh István sem cserélné el
kamasz tapolcai múzsája emlékét Fra
Angelico vagy Veronese angyalaiért.

Németh István Péter

Hagyományteremtõ szándékkal adtak
koncertet az édesanyák tiszteletére a Jár-
dányi Pál Zeneiskola tanárai és tanulói a
Városi Mûvelõdési Központban. 

A zenemûvekbõl „kötött” csokorban Bach
Parasztkantátája mellett Baldassari Áriája
és Marcello Largója is felhangzott, de nagy
sikert aratott Rameau vonószenekari szvit I.
tétele, valamint Mozart zenéje is. 

Az esten fellépett: Deli Júlia, Õri Vero-

nika, Papp Dorina, Deli Márton, Jehoda
Márk, Arató Nikolett, Horváth Zsófia,
Gusztos Dániel, László Evelin, Blahunka
Adrienn, Fodor Tamás, Szalai Viktor,
Horváth Renáta, Ihász Zsuzsanna és
Karácsony Kristóf - a zeneiskola növen-
dékei-, valamint Takácsné Németh Mag-
dolna, Somogyi Hajnalka, Rompos Patrícia,
Péni Béla, Román Iván és Haga Kálmán
tanárok. 

Zenébõl font csokor 

A Batsányi Emléknapok programjai május
8-án a Városi Rendezvénycsarnokban meg-
tartott Batsányi Kupa Kézilabdatornával
kezdõdtek. 

Másnap a tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
térzenéje, majd a Batsányi Kórus májusi zenés
köszöntõje nyitotta a kulturális rendezvényt a
költõ tóparti szobránál. 

Az ünneplõk ezután átvonultak Baumberg
Gabriella mellszobrához, ahol a Batsányi
János Gimnázium 9.A osztályos tanulói
versekkel és énekkel köszöntötték a költõfe-
leséget.

A tóparti Panteon-falnál a Batsányi-kultusz
patrónusának - Keresztury Dezsõnek- tiszte-
letére emléktábla avatóünnepséget rendeztek,
ahol Bardon Ivett elõadása után dr. Praz-
novszky Mihály méltatta a költõ  életútját. 

A kulturális programok a költõ egykori
szülõhelyét jelzõ emléktáblánál folytatódtak,
ahol a Batsányi János Általános Iskola tanulói
emlékeztek névadójukra, majd Tóth Mária
oktatási referens ünnepi beszédében rész-
letezte a város híres szülötte életének
fontosabb momentumait.

A Batsányi János Mûvelõdési Központban
rendezett délutáni ünnepségen Zentai Gábor
igazgató köszöntõje után a Batsányi Kórust,
majd Fejes Lajos szavalatát hallhatták. 

A tradíciót folytatva, ezúttal is kiosztották a
Batsányi emlékérmeket, amelyek idén is méltó
helyre kerültek - Kajtár Márta (gyerekek
német nyelvû, játékos formában történõ
oktatása), Virág László (Batsányi Kórus
alapítótagja), Horváth Ferenc (sz.fehérvári
gépészeti szakközépiskola kihelyezett tagoza-
tának irányítója több évtizeden keresztül) és
Fejes Lajos  (Batsányi-kultusz ápolója - sikeres
szereplés szavalóversenyeken) személyében.

Az ünnepség záró akkordjaként a Kirch-
mayer Károly által készített Batsányi-mellszo-
bor koszorúzására került sor. Önkormányzati
részrõl Bakos György képviselõ-tanácsnok, a
Batsányi Kórus nevében Hegyi Gyuláné és
Csaba Dezsõ, a Batsányi Emlékbizottság és a
Batsányi János Mûvelõdési Központ közös
koszorúját Kertész Károly és Zentai Gábor
helyezte el.  Dancs István

„...az utókor igazságos lesz”
Molnár Ferenc mûveinek barátja az idõ:
mint régi palackokba zárt nemes borok,
egyre több ízzel, zamattal ajándékozza
meg azokat, akik belekóstolnak. 

Városunkban most két egyfelvonásosát is
bemutatták a tapolcai színjátszók. A
harmincas években született az Egy, kettõ,
három címû szatirikus játék. Molnár Ferenc
szellemi testamentuma szerint elegánsan és
gördülékenyen adták elõ N. Horváth
Erzsébet rendezésében a színpad tagjai. 

Sándor József igazgató íróasztala mögül,
vagy a körül föl-alá járva sokat vállalt a
sikerbõl. Bognár Róbert taxisofõrbõl
konzullá való metamorfózisa is remek volt.
Dicséret illeti a diákokat, fõképpen a
színésznõ-ambíciótól cserfes lányokat, akik
tehetségüket már versmondással bizonyítot-
ták, s ezúttal színpadi térben mozogtak jól
és szépen. 

Kívánom Bardon Ivettnek, Katona
Anikónak, Nagy Helgának és mind a tehet-
séges tinédzsereknek, hogy legyen kitartá-
suk, erejük a továbbiakhoz. Kovács
Melinda epizódszerepével ezúttal is
bizonyította, hogy egy újabb bemutató
alkalmából bármely fõszerepet kiérdemel-
né. 

Ám a fiúknak is üzenem: „ez jó mulat-
ság, férfimunka volt”! Szabó Jóska bácsi
Dubois-Schottenburg gróf szerepével igazi
jellemkomikusnak bizonyult. 

A másik darab elõtt átváltozás várt a tár-
sulatra: a bankemberbõl inas lett, a golyhók
átszellemültek, vagy fordítva, mindez az új
szereposztás miatt. Az egész estét betöltõ

színházi elõadás második részében a karak-
tercserék folytán Az ibolya címû
egyfelvonásost az elõzõnél is nagyobb taps
követte. 

Horváth Magdolna díszletei olyan korhû
interieurt varázsoltak a színpadra, hogy
szinte kötelezõ feladattá tette a szerep-
lõknek, hogy dialógusaikkal, mozdu-
lataikkal átlelkesítsék e hangulatos tárgyi
környezetet. A jelmezek, a korhû frizurák
(Molnárné Vajay Judit mesterfodrász törõ-
désének köszönhetõen) is nagymértékben
hozzájárultak ahhoz, hogy a színpadi
varázslat megtörténjen…    Németh István 

Egy premier margójára

Tapolcai irkalapok X.
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Fejes Lajos Kertész Károlytól és
Zentai Gábortól veszi át a Batsányi-
emlékérmet

Fusz Antal taxisofõrbõl egy óra leforgása alatt grófot kellett „varázsolni”

Köszönet
A Városi Mûvelõdési Központ nevében
köszönetet mondok mindazoknak, akik
hozzájárultak az elõadás sikeréhez:

Aranyodi Villamosság, Dr Padló,
Horváth László családja, Marica Villa
B.lábdihegy, Mester László, Parapatics
Tamás, Petõfi Színház Veszprém, Unisola
Kft., Takács László kárpitos Diszel,
Vollmuth Péter B.tördemici polgármester. 

Bognár Ferenc igazgató



Bizony, már régen volt, hogy én is
„ablakos” szíveket fabrikáltam édes-
anyámnak Anyák napjára. Azok a szívek
aztán ahogy nõttem, egyre szebbek let-
tek. De szeretetet az esetlen és ügyetlen
korai szíveknél sem tudtam többet adni,
mert nagy akarással és nagyon nagy
szeretettel készültek.

Aztán szaladtak az évek. Én is anya let-
tem. Azok a szívek, melyeket kaptam,
hurkapálcikán ágaskodtak, és ugyanannyi
szeretetrõl árulkodtak, mint az én régi
„ablakos” szíveim.

Most már, mint nagymama csodálkozom
unokáimra, és várom minden kis szeretet-
megnyilvánulásukat.

Igen, szükségünk van a szeretetre. Éltetõ
erõ. Fogyatkozó országunkban, aki nem
vállal, vagy nem tud vállalni gyereket,
bizony nagyon szép örömökrõl marad le.
Mutassatok példát még élõ háborús anyák
és szellemeik! Kik a lerombolt és kifosztott
országot úgy látták megújulni, hogy tûzön-
vízen át vállalták a gyermekáldást. Van szá-
munkra jó példa elég!

Sok-sok szép örömet már meglévõ és
leendõ Édesanyák! Tóthné Péczer Mária

Szólj, síp, szólj ! . . .
A klasszikus mûveltséget szerzett egyének szívesen idéznek az ókori szerzõk bölcs

mondásaiból, mert azok igazságát az élet, a történelem számtalanszor igazolta:
„Hasonló hasonlónak örül.”
A szorgalmas ember örül a más ember szorgalma eredményének. A tolvaj mentséget

keres a tolvajnak, sõt drukkol, hátha jut a koncból neki is. Az igaz embernek igaz ember
lehet csak barátja. A hamisnak hamisságon jár az esze, s társakat toboroz hozzá. A
békeszeretõ emberszeretõ - a békétlen folyton ellenséget keres. A szerénynek elegendõ
szorgalmas munkájának jogos bére. Az elégedetlen - akár embertelenül, törvénytelenül is
- mások rovására gyarapítja mulandó javait.

Így talál támogatókra és barátokra, illetve cinkosokra az igazság és a hamisság.
Dr. G.T.G.
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2002 nyarán vetõdött fel elõször a
Születés Hetének a gondolata, amibõl egy
esztendõ múlva már valóság lett. 

A hagyományoktól eltérõen az idei, a
budapesti országos nyitónapot - Anyák
Napjára - május 7-re tûzték ki, mintegy
külön hangsúlyozva a rendezvény hídépítõ
és ismertetõ szerepét. Városunkban május
8-14-ike között tartották a Születés Hetét.

A rendezvénysorozat nyitóprogram-
jaként május 8-án a várandós kismamák
ismerkedhettek meg a Városi Kórház
szülészeti osztályával.  Horváthné Németh

Edit képviselõ asszony köszöntõ szavaiban
kitért többek közt a család társadalomban
betöltött, nélkülözhetetlen szerepére, de
kiemelte az anyaság  fontosságát, rend-
kívüli jelentõségét is. - A társadalmi
fejlõdésben a család mindig a leg-
meghatározóbb magja volt a közösségi élet-
nek, és az marad a jövõben is. A leg-
fontosabb, hogy az alapvetõ emberi

értékekbe vetett hitünket visszanyerjük, ne
rendeljük alá a  gyermekvállalást - az egyik
legfontosabb és legszebb emberi feladatot -
pillanatnyi anyagi és egyéb érdekeknek. A
természetes, szeretõ gondoskodás, a gyen-
gédség legalább olyan fontos, mint megta-
nulni, hogyan kell pelenkázni, fürdetni
vagy szoptatni. Akinek gyermeke van, arra
emlékezni fognak. Így élhetjük túl múló
létünket gyermekeinkben - mondta.

Ezt követõen Bisi Olga, városi vezetõ
védõnõ beszélt a tájékoztató, kulturális és
szakmai rendezvénysorozat létrejöttérõl,

törekvéseirõl, az anyaságról és gyer-
mekvárásról: - Bátran kijelenthetem, hogy
mindenki így érzi, az anyaság elismerése és
támogatása, valamint a gyermekek szeretet-
teljes várása mindig is fontos és központi
kérdés volt. Védõnõként én is sok
kismamát indítottam el ezen a nehéz, de
csodálatos úton.

Dancs István

A gyermekeinkben élünk tovább

Két kategóriában - óvodás és alsó tago-
zatos gyermekek - részére hirdetett
másodszor is rajzpályázatot május hónap-
ban a Városi Mozi. Ezúttal a Bambi 2.
címû mesefilmhez várták a pályamunká-
kat, amelyeknek technikáját szabadon
választhatták meg a fiatalok.

Az eredményhirdetésre május 22-én került
sor.

A megjelent szülõket és gyermekeket
Kovács Norbert, városunk sportszervezõje
köszöntötte, aki kiemelte, hogy jólesõ érzés
látni a szép számú kiállított alkotást. Ez is azt
bizonyítja, hogy a gyermekek fogékonyak az
ilyen jellegû megmérettetések irányába is. A
rajzokat szemlélve pedig láthatjuk, hogy már

óvodás kortól motiválhatók a gyerekek,
kreativitásuknak is csak a csillagos ég szab
határt.

Ezután a nyerteseknek Oltványi Zita ren-
dezvényszervezõ adta át az értékes díjakat,
aki elmondta, hogy a jövõben is szeretnének
még hasonló rajpályázatokat meghirdetni.

Nyertesek: 
Óvodás kategória: 1. Feke Nikolett; 2. Ács

Márton; 3. Balázs Villõ- mindhárom
Szivárvány Óvoda.

Iskola- alsó tagozat: 1. Komora Berill
Fanni- Kazinczy Ferenc Ált. Iskola; 2.
Szõlõsi Barbara- Tatay Sándor Ált. Iskola- B.
tomaj; 3. Vodenyák Klaudia- Tatay Sándor
Ált. Iskola- B. tomaj. GB

Cél: a gyermekek motiválása

Április 28-án a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskolában a

Boldog Özséb Alapítvány bemutatta a
hallgatóságnak Tibola Imre nagyprépostot.
Tibola Imre a szombathelyi székesegyház
apát-plébánosa, Batthyányi Strattmann Lász-
ló boldoggá avatási ügyének viceposztuláto-
ra. Így sok érdekesbizalmas tájékoztatást is
adott azon kívül, amit a herceg-orvos életra-
jzírója könyv alakban ismertetett.

Tibola Imre a Vasi Szemlében is közzétett
erre vonatkozó adatokat. A herceg-orvosról
ismert legfontosabbakat említette, hogy
Köpcsényben (ma Kittsee) kórházat alapí-
tott, ingyen gyógyította betegeit, majd az
elsõ világháború idején hadikórházként
mûködtette. Késõbb Körmenden is kórházat
alapított, vezetett, ingyen gyógyított.
Különösen a szemmûtétek terén lett kiváló.

Családapaként, orvosként, hitbõl élõ
emberként hõsies fokban gyakorolta az
erényeket - így mutatta be õt az elõadó.

G. Dr. Takáts Gizella

„A szegények orvosáról”

2-án 9 - 12 óráig Anyatejes nap, ahol a
szoptató édesanyákat köszöntik a védõnõk.
2-án 19.30 péntek Trianoni megemlékezés a
Köztársaság téren Emlékezõ beszédet mond:
vitéz Györffy Villám András. 6-án 17 óra
Városi Pedagógusnap Ünnepi beszédet
mond: Marton József Oktatási Bizottság
elnöke. 8-án 17 óra Nagyboldogasszonya
Római Katolikus Iskola kulturális bemutató-
ja. 9-én 10 és 18 óra KOMISZ (Integrált

Színház): A kölyök c. musical jegyár: 1000.-
. 11-én 17 óra TapolcaI Musical Színpad év
végi bemutatója Mûvészeti vezetõ: Halápiné
Kálmán Katalin. 18-án 19 óra Tapolcai
Nyár 2006. megnyitója, Szabó Tayler pán-
sípmûvész mûsora, Budapest Ragtime Band
mûsora Helye: víziszinpad. 25-én 19 óra
Best of Danubius mûsora Helye: víziszin-
pad. 30-án 18 óra Városi Semmelweis-nap.

Városi Mûvelõdési Központ júniusi programja

Június 6-án 16 órakor: Játékos illemtan -
foglalkozás 3-4. osztályosoknak. A fog-
lalkozást vezeti: Szokoli Renáta. Június 7-én
10 órakor: Baba - Mama Klub - papírmasé I.
foglalkozás babáknak, mamáknak
A foglalkozást vezeti: Varga Károlyné.
Június 8-án 16 órakor: Ha végre itt a nyár -
kézmûves foglalkozás kisiskolásoknak
foglalkozást vezeti: Varga Károlyné. Június
14-én 10 órakor: Baba - Mama Klub -papír-

masé II. foglalkozás babáknak, mamáknak
A foglalkozást vezeti: Varga Károlyné.
Június 14-én 16 órakor: Hol volt, hol nem
volt - foglalkozás óvódásoknak. A
foglalkozást vezeti: Vasáros Ferencné.
Június 19-tõl június 23-ig bejárós tábor -
elõzetes jelentkezés alapján (ár: 8000,- Ft/fõ). 
Június 26-tól július 1-ig Aquincumi tábor -
elõzetes jelentkezés alapján (ár: 20.000,-
Ft/fõ).

Játssz velünk!

A Széchenyi István Szakképzõ Iskolában
március 27-én Európai Gazdasági Ver-
seny zajlott 8 tanuló részvételével.
Felkészítõ tanáraik Andáné Hering
Mónika és Dénes Erzsébet Gyopár.

A Budapestre felküldött, értékelendõ
munka eredményét április 18-án tették
közzé az Interneten. E szerint Ács Veronika
31 város 587 tanulója között az elsõ,
96,5%-os eredménnyel.

Büszkék vagyunk diákunkra, gratulálunk
a kitartó, szorgalmas tanulás méltó jutal-
mához. G. Dr. Takáts Gizella

Ács Veronika az élen
Az 56-os Történelmi Alapítvány és a
Lakitelek Népfõiskola Alapítvány az 1956-
os forradalom-és szabadságharc 50. évfor-
dulóján országos történelmi vetélkedõt
hirdetett- általános iskolás diákok részére. 

A megmérettetésre 3 fõs csapatok nevezhet-
tek. A két internetes forduló alapján- 2006.
május 4-5-én- a 10 legjobb helyezést elérõ trió
helyszíni döntõn vett részt Kiskunmajsán- az
56-os Múzeumban. A május 5-én tartott dön-
tõn 100 000 forint értékû könyvjutalom került
kiosztásra. A vetélkedõ szakmai színvonalát a
zsûri értékelte a verseny második napján,
melynek tagjai voltak: Bõzsöny Ferenc, a

Magyar Rádió fõbemondója; Buda Ferenc,
Kossuth-díjas költõ, mûfordító; Kozma Huba,
muzeológus;  Lezsák Sándor, a Lakitelek
Népfõiskola Alapítvány elnöke; Pongrátz
Ödön, corvin-közi szabadságharcos.

Körünkben voltak még olyan személyi-
ségek, akik szemtanúi, résztvevõi, alakítói
voltak az `56-os eseményeknek. Velük együtt
idéztük fel a fél évszázaddal ezelõtti for-
radalom- és szabadságharc történéseit és
hangulatát. A döntõben 7 fordulós küzdelem-
ben mérték össze tudásukat a csapatok. Az
eseményrõl a Magyar Televízió is készített
tudósítást /MTV/. 

A helyszíni döntõben iskolánk csapata
kitûnõen szerepelt, és az országos verseny 3.
helyét szerezte meg! A csapat tagjai: Kárpáti
Emõke, Nagy Rebeka és Mészáros Dóra 8.z
osztályos tanulók voltak. A gyerekeket Zentai
Csaba történelemtanár készítette föl a meg-
mérettetésre.

Gratulálunk a szép sikerhez!
Az országos döntõ végeredménye:
1. Páty /Bocskai István Általános Iskola/

2. Soltvadkert /Kossuth Lajos Általános
Iskola/ 3. Tapolca /Bárdos Lajos Általános
Iskola/ 

Kiváló eredményt értek el a tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola tanulói

Anyák napja

A születésrõl 40 év távlatában címmel nyílt kiállítás a Városi Moziban 



Április 26-án délután 14.00 órától került
sor Tapolcán a Tapolca Városi Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. és a Körzeti
Diáksport Bizottság rendezésében a vá-
rosi utcai futóversenyre, mely hagyo-
mányait megõrizve, új kiegészítõ prog-
ramelemekkel bõvült.

A támogatók - Rekord Sportbolt Tapolca,
Adidas Budapest Kft., MI-HO Protokoll
Kft., Pop Kft. - révén értékes ajándékok,
színes programok (táncos fellépõk, Adidas
lábboltozat-diagnosztika, vércukor- és vér-
nyomásmérés, közös lufifelengedés) várták
a közel 600 futni, mozogni vágyó kicsiket
és nagyokat.

A diákolimpiai korcsoportokban és a fel-
nõtt kategóriában meghirdetett, a rendez-

vénycsarnoktól induló, több útvonalas ren-
dezvény sikeressége mérhetõ azáltal, hogy
nemcsak Tapolcáról, hanem a környezõ
településekrõl is sokan eljöttek megméret-
tetni magukat.

Ezúton is köszönjük a támogatóknak,
hogy az esemény mellé álltak, és így a
résztvevõk mindegyike valamilyen aján-
dékkal, és nem kevésbé fontos, hogy
kellemes élménnyel gazdagabban térhetett
haza. Külön köszönet Tapolca Város Önko-
rmányzatának, Tapolca Város Rendõrkapi-
tányságának, az ÁNTSZ tapolcai szerve-
zetének, az intézmények vezetõinek, mun-
katársainak, hogy segítették a rendezvény
kiemelt színvonalon való lebonyolítását.

Kovács Norbert 

SAKK 
Befejezõdött a 2005/2006. évi Nemzeti

Sakkcsapat bajnokság. 
NB I/B utolsó forduló
Kaposvár SC - Tapolca Rockwool VSE 6:6
A tapolcai együttes közelebb állt a

gyõzelemhez. 
A bajnokság végeredménye: 1. BEAC 85,0

p; 6. Tapolca-Rockwood 68,0 p
NB II. utolsó forduló
Sárvár SC - Tapolca VSE - Varjú Fogadó

5:7
Nagyszerû játékkal és gyõzelemmel tette

fel a koronát egész éves jó szereplésére a
fiatal tapolcai csapat. 

A bajnokság végeredménye:  1. Lövõi SC
79,5 p; 3. Tapolca VSE - Varjú Fogadó 74,5 p

„3+1” Általános Iskolás Sakkcsapatok

versenye
Tapolca Várossá nyilvánításának 40.

évfordulója alkalmából a Városi Rendez-
vénycsarnokban került megrendezésre a
2006. évi hagyományos diák sakkcsapat-
verseny, melyen mind két csoportban Vas
megyeiek lettek a gyõztesek. 

Eredmények: Alsó tagozatos csapatok
versenyén (12 csapat) 1. Szombathely Déri
Általános Iskola I. 22,0 p; 2. Kazinczy Ferenc
Általános Iskola Tapolca 20,0 p; 3.
Nemesgulács - Gyulakeszi Általános Iskola
20,0 p.

Felsõ tagozatos csapatok (8 csapat): 1.
Szombathely Dési Általános Iskola 17,5 p; 2.
Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca 15,5 p

LABDARÚGÁS
Hullámvölgyben a TIAC. Maroshegyi

gyõzelme után három hazai mérkõzésén is
vesztesen hagyta el a pályát. 

KÉZILABDA
NB/II: Nõk: Tapolca Toplan - Celldömölk

25:29;
Férfiak: Tapolca - Mór 32:31
Izgalmas végjátékban Béres 12 góljával és

kimagasló játékával sikerült megszerezni a
két pontot. 

Az utolsó elõtti fordulóban mindkét csa-
patunk Ajkán játszott. A nõk nyertek, a férfi-
ak vereséget szenvedtek a megyei ran-
gadókon. 

VÍVÁS
A Békéscsabán megrendezett Országos

gyermekbajnokságon a Balaton-Isover Vívó-
klub fiú csapata a második helyen végzett.  

K. Lelkes Katalin

Napjainkban a küzdõsportok világszerte
hódítanak fiatalok és felnõttek körében
egyaránt. Ugyanezt elmondhatjuk Tapol-
cáról is, ahol két judo klubban sportol-
hatnak a fiatalok, és elsajátíthatják e
divatos sportág alapjait, mely akaratot,
kitartást, szorgalmat, és jellemet egya-
ránt fejleszt. 

A Simon Judo Önvédelmi- és Diák
Szabadidõ Sportegyesületet Simon Mihály 6
danos önvédelmi mester alapította. A
foglakozásokat a Bárdos Lajos Általános
Iskolában heti 1 alkalommal, plusz a pénte-
ki testnevelés órákon tartja. A jelenleg
körülbelül 25 fõs tagságot 10-16 éves fiúk és
lányok alkotják, akik az edzések mellett,
nyári és õszi edzõtáborokban is sokat
gyakorolnak. Õsztõl fognak elõször
versenyeken indulni, hogy megtudják,
mennyit ér az eddig elvégzett munka, ha
mások ellen kell megmutatni felkészült-
ségüket. Évente több bemutatón vesznek
részt. A különbözõ felkéréseknek örömmel
tesznek eleget. 

A 38 éves Havasi Péter Judo Klubjának

tapolcai csoportjában 2000-ben kezdõdtek
el a foglalkozások, amelyeket ma már 35-
40, hat-tizennyolc éves korú fiatal látogat
rendszeresen. Havasi Péter 1980-1996-ig
volt élversenyzõ, és 1993-ban a 95 kg-os
súlycsoportban vezette a világranglistát. A
megyében szervezett klubjaiban az edzõk
fiatalokkal, a budapestiben felnõttekkel
foglalkoznak, mert õ most már csak a
szervezéssel törõdik. Tapolcán a Kazinczy
iskolában - hetente két alkalommal - a
kezdõknek Szabó Bea, a haladóknak Szabó
Attila (zöldöves) tartja az edzéseket. A fia-
talok közül 2005-ben többen értek el kiváló
eredményt, mely a szakosztályban folyó jó
munkát bizonyítja. Oláh Mónika országos
juniorbajnok, Czanka Evelin az országos
junior és ifjúsági bajnokság harmadik
helyezettje, Czanka Bernadett serdülõ orszá-
gos bajnok, és Bakler Petra a diák „C” kor-
csoport országos bajnoka, emellett többen
szerepeltek jól a megyei versenyeken. 

A két egyesület nyitott, edzéseikre min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak. 

K. Lelkes Katalin
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Hírek - eredmények

Szolnokon rendezték a vívók a országos
diákolimpia döntõit párbajtõrben.

A III-IV. korcsoportban a Balaton-Isover
Vívóklub versenyzõi iskolájukat képviselték
nagyszerû eredményekkel.

Összesítve az egyéni és csapatversenyeket
2 arany, 1 ezüst, 2 bronzérmet szereztek.

Diákolimpia bajnoka: III. kcs. fiúknál a
tapolcai Batsányi János Általános Iskola
csapata, Tagjai: Bacsa Ákos, Csák Dániel,
Kovács Milán, Scheller Péter, Tarjányi
Bendegúz. 

Egyéniben Füle Mátyás IV. korcsoportban
magabiztos vívással veretlenül nyerte a
versenyt. Õ a keszthelyi Vajda János

Gimnázium tanulója. 
III: kcs. fiúknál egyéniben: Ezüstérmet

szerzett Bacsa Ákos Batsányi, bronzérem
Csák Dániel Batsányi, 5. helyezett Tarjányi
Bendegúz Batsányi, 7. helyezett Kákonyi
Tibor Gárdonyi Géza Ált. Isk. Devecser

IV. korcsoportos fiúk csapatversenyében:
III. helyezést ért el a Batsányi János
Általános Iskola csapata. Tagja: Bacsa Ákos,
Csák Dániel, Igaz András, Kovács Milán,
Tarjányi Bendegúz

Leányoknál egyedül a IV. korcsoportos
Horváth Viktóriának sikerült bejutnia a dön-
tõbe, ahol 8. helyezést ért el. Õ a Bárdos
Lajos Általános Iskola tanulója. 

Olimpiai bajnok tapolcaiak

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

A gyorsaság próbája

Ezüstös tekézõk

Összesen 12 gyõzelmet, egy döntetlent és 7 vereséget tudhat maga mögött a tapolcai
tekézõk NB/III-as csapata a 2005/2006-os évadban. 

A fenti eredmény és a vele szerzett 26 pont a második helyet, azaz az ezüstérmet jelen-
ti a tapolcai gárdának, és csak az Ásványváró Talizmán utasította maga mögé tekézõin-
ket. Gratulálunk!

A Születés Hetének ideje alatt harmadik
alkalommal rendezték meg a Városi
Rendezvénycsarnokban az Oviolimpiát. 

Tapolca összes óvodás korú gyermeke a
csarnok vendége volt, ahol a közös
bemelegítés után a felállított csapatok sor-
és váltóversenyen mérhették össze erejüket.
A közel 500 kisgyermek megtöltötte a
küzdõteret, majd egy emberként szurkoltak
a saját csapatuknak, ahol a végeredmény a
következõképpen alakult.

Az elsõ helyezettnek járó vándorkupát

2006-ban a Kertvárosi óvoda vihette haza,
második helyezett a Szivárvány óvoda a
Dobó lakóteleprõl, harmadik helyezett a
Szivárvány óvoda Alkotmány utcai csoport-
ja lett. A Szent Erzsébet óvodások a
negyedik helyen, a Barackvirág ovisok az
ötödik helyen végeztek. A végeredménytõl
függetlenül a rendezvény elérte célját, így
minden résztvevõ versenyzõ, szurkoló
ugyanolyan elismerésben részesült, így
senki sem tért haza üres kézzel.  

GB

III. Oviolimpia Tapolcán

Rédli András, a Balaton Isover Vívóklub
párbajtõrözõje a magyar egyéni bajnok-
ságon bronzérmet nyert. 

A Gödöllõn megrendezett versenyen a
97 fõs mezõnyben Borosné Eitner Kinga
mesteredzõ tanítványa kiválóan teljesített a
felnõttek között. 

Az elõdöntõben az olimpiai ezüstérmes
csapat tagjai - Boczkó Gábor, Imre Géza,

Kovács Iván - mellett bizonyított a
Budapesti Mûszaki Fõiskolán tanuló 23
éves versenyzõ. 

Az eredménynek köszönhetõen Kulcsár
Gyõzõ, a párbajtõrözõk szövetségi kapitá-
nya behívta edzeni a válogatott keretbe. 

A magyar bajnokságot a szintén tapolcai
születésû Boczkó Gábor nyerte.         

NHE

Gratulálunk!

Kis Gábor Vencel nagycsoportos óvodás
volt, amikor a szülei egy hirdetést olvas-
va beíratták minitenisz tanfolyamra. 

Azóta Gábor már a Kazinczy Iskola 4.
osztályos kitûnõ tanulója, aki nemcsak
tanulmányi és teniszeredményeivel, hanem
156 cm-es magasságával is felhívja magára

a figyelmet. Kedvenc tantárgyai a matem-
atika, az irodalom és testnevelés. Tagja az
iskola labdarúgó- és atlétikai csapatának.
Hobbija a rejtvényfejtés. Szabadidejében
teniszezõ barátaival sokat focizik. A
teniszezõk közül Rafael Nadal, a lab-
darúgóknál Van Nistelrooy a kedvenc
sportolója. 

Legjobb eredményeire: a minitenisz
országos bajnokságokon 2-3. helyezések,
nagypályán a 10 évesek között Szombat-
helyen második, a Megyei Diákolimpián
csapatban elsõ, az Országos Bajnokságon
harmadik helyezés - méltán lehet büszke
családja, iskolája és elsõsorban õ maga.
2003-ban Tapolcán Az év Kiváló Sporto-
lója, 2005-ben Tapolca város Legjobb
Sportolója kitüntetõ címet kapta. 

Kedves Gábor! Kívánjuk, hogy továbbra
is legyél ilyen szerény és céltudatos, akkor
biztosan valóra válnak álmaid. 

K. Lelkes Katalin

Tehetségeink

SPORT

Tapolcai sikerek
A balatonfüredi Köcsi-tó térségében
tájfutó megyei versenyt rendeztek. 

A tíz általános és kilenc középiskola
részvételével megrendezett verseny
tétje az országos diákolimpián való
részvétel volt. 

A Tapolcai Domán-testvérpár
nagyszerû eredményt ért el a tájfutók
között. Domán F. a 13-14 éves kate-
góriában a 3. lett, bátyja, Gábor pedig a
15-16 évesek versenyében a 2. helyen
végzett. 

Gratulálunk!



Május 9-én a Batsányi Emléknapok
egyik programjaként kulturális mû-
sort adtak Baumberg Gabriella tópar-

ti mellszobránál a Batsányi János
Gimnázium diákjai.

Ekkor még sértetlen volt annak a két
darab, térkõ szintjébe elhelyezett, vilá-
gító szerkezetnek a védõüvege, amelyek-
bõl másnap reggelre már a bal oldalit is-
meretlen elkövetõ betörte.

Ez az aprócska szerkezet arra volt
hivatott, hogy Batsányi János felesé-
gének mellszobrát megvilágítsa. Mint
említettem, térkõszintbe lett ágyazva,
kicsi, alig észrevehetõ, ennél fogva
különösebben nem is zavart- elméletileg-
senkit.

A mellékelt fotó szerint azonban
valakinek bántotta a szemét; szó szerint.
Mika Waltari, finn regényíró Szinuhe
címû mûvében több alkalommal teszi föl
az egyszerû, ám oly' sokszor mégis
megválaszolatlan kérdést: MIÉRT?

Én is ezt kérdezem az ismeretlentõl:
miért?! Dancs István

Május 13-án a Városi Mûvelõdési Köz-
pont adott otthont a Speciális Szak-
iskolák Országos Kulturális Bemutató-
jának. 

A Szász Márton ÁMK által rendezett
rangos találkozóra az ország különbözõ
pontjairól érkeztek résztvevõk. Így nem-
csak a szegedi és a kõszegi, a tatabányai és
a bajai, de a keszthelyi, a kaposvári, a
rumi, a csornai és természetesen a tapolcai
fiataloknak is tapsolhatott a hálás közön-
ség. 

Horváthné Szalay Gyöngyi alpol-
gármester köszöntõjében az egy évvel
ezelõtti bemutatón szerzett élményeit is
megidézve kívánt jó szereplést és tartalmas
idõtöltést mindenkinek. 

Király Ida, a Speciális Szakiskolák Or-
szágos Szövetségének nevében nyitotta
meg a kulturális bemutatót. - Köszönöm,

hogy ilyen szép létszámmal érkeztek a fiat-
alok erre a megmérettetésre, elhozva min-
dazt a tudást és ismeretet, amivel az elmúlt
egy évben gyarapodtak. - mondta. -
Kívánom, hogy a mai program legyen
minden szereplõ részére maradandó
élmény - tette hozzá. Majd köszönetet
mondott a házigazda szerepét betöltõ in-
tézménynek a szervezésért és a rende-
zésért. 

A megnyitót követõen a fiataloké lett a
színpad. Egymást váltották a színesnél szí-
nesebb mûsorszámok. Volt, aki a szavala-
tával aratott sikert, míg más az énekhang-
jával tûnt ki. Nagy tapsot kapott a rumi
Holdfény Tánccsoport és a soproni Kerek
Erdei Színpad A csók címû produkciója, de
ízelítõt kaphatott a kamasz szerelembõl is
a közönség a somogyvári fiatalok elõ-
adásában.  N. Horváth Erzsébet

TVSE Természetjáró Szakosztály
június havi túrája

3-án Munkatúra! Lesenceistvánd - Tapolca
térségben
10-én Sümeg - Sarvaly - Uzsabánya -
Várvölgy Nyílt túra!
17-én Munkatúra! Tapolca - Szent Görgy-
hegy
24-én Kapolcs - Balatonhenye - Szentbék-
kálla - Monostorapáti Nyílt túra!

Hartmann Aladárné

Új Tapolcai Újság  
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A tehetséges fiataloké volt a színpad

Észrevettük, szóvátesszük

Fotó: N. Horváth

Radosné Imre Mária felkészítésének szép eredménye a tapolcaiak
Country-bemutatója

Szeretettel olvasom minden hónapban az
Új Tapolcai Újságot, és örömmel veszem
tudomásul, hogy nemcsak a politika,a
„felnõttek” dolga a hír, hanem a fon-
tosabb gyermekprogramokkal is foglal-
koznak. 

Gyakorló anyaként - sajnos - szomorúan
látom, hogy gyönyörû kincsünket, a Tópartot

nem túl sok tapolcai anyuka látogatja,  pedig
a gyerekek imádják a tavat, a halakat, a ka-
csákat és nem utolsó sorban a játszóteret.
Ezért, ezzel a kis képpel kedveskednék és
kedvet ébresztenék a kis emberek szülõi-
nek, hogy lássák, milyen kedves barátokra
lelhetnek ÕK. Anyukák! Ki a szabadba! 

N. Réka

Anyukák! Ki a szabadba!

Elöl ül a masiniszta...

Pincétõl-pincéig gyönyörû környezetben vidáman vonulnak...

Értesítés
Értesítjük Tapolca város és körzetének
lakosságát, hogy a Veszprém Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tapol-
cai irodája ismét várja tisztelt ügyfeleit. 

Kis- és középvállalkozóknak kedvezõ
kamatozású hitellehetõség.Kezdõ vál-
lalkozók is pályázhatnak!

Érdeklõdni: 8300 Tapolca, Kossuth L.
u. 2. II.em. 31. irodában lehet munkana-
pon  9 - 15 óra között.

Április 29-én a már hagyományos
gyepûtiprásra indult a Simon László
szervezte, 60-70 fõbõl álló csoport. 

A Csobánc-hegyen - meghatározott útvo-
nalon - pincérõl-pincére járva találkoztak a
12 pincetulajdonossal. Szeretettel, borkós-
tolóval, magyaros vendéglátással fogadták

õket. A csoportot háromtagú cigányzenekar
kísérte. Érintették többek között a Farkas-
pincét, Németh-pincét, Barabás-pincét.
Végállomásuk a Simon-tanya volt.

Késõ estébe nyúlt a gyönyörû áprilisi nap
hangulatos programja.

G. Dr. Takáts Gizella

Gyepûtiprás


