
Sándor-napjára már beérnek a borok
a pincékben, így jó alkalom nyílik
arra, hogy a borászok, a borkeres-
kedelemmel foglalkozók és a vendéglá-
tásban érdekeltek bormustrát tartsa-
nak.

A szép számú résztvevõ nemcsak dr.
Májer Jánosnak, az FVM Szõlészeti
Kutatóintézet Badacsony igazgatójának
értékes elõadását hallgatta meg a régió és
a vörösbor kapcsolatáról, de dr. Kállay
Miklós kalauzolásával a gyakorlatban is
megismerkedhettek a vörösbor világával.

/Írásunk az 5. oldalon A vörösboré volt
a fõszerep címmel./

Pokorádi Sándor szállodaigazgató
a hotel standján

- „Mi itt, Magyarországon 1848 óta nem-
csak tudjuk, de hisszük is, hogy a jog nem
az, amit adnak, hanem az, amit nem
vehetnek el. Soha és senkitõl!

'48 tanulsága az, hogy a szabadság nem
osztható meg, nem darabolható föl, nem tör-
delhetõ szét. A szabadság vagy teljes, vagy
nem létezik!

Az eszmék hitelét az emberek odaadása,
küzdelme, tenni akarása, mindennapi mun-
kája és döntései teremtik meg.

Asok egymásba kapaszkodó, egymást se-

gítõ, egymást erõsítõ személyes akarat
együttesen  teremt új lehetõséget, alapozza
meg a reményt, hogy jobbra fordul sorsunk,
életünk. 

A vezetõkre vár, hogy összefogják, közös
mederbe tereljék a sok szertefutó, teremtõ
akaratot. Ám az erejét, irányát sok száz, sok
millió személyes és szabad döntés adja
meg” - hangsúlyozta Ács János polgármes-
ter ünnepi beszédében a Városi Rendez-
vénycsarnokban. /Összeállításunk a 4.
oldalon A jog nem az, amit adnak... címmel./

Március 14-én a közéletben szerepet
vállaló nõk idõszerû gondolatait hall-
hatták a Városi Mûvelõdési Központ-
ban a résztvevõk.

A FIDESZ nõtagozatának szervezésé-

ben indult Nõk a nõkért címû fórum-
sorozat résztvevõit Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ is köszöntötte. 

/Írásunk a 3 oldalon Nõk a nemzetért
címmel./

Országgyûlési választás 2006
Sólyom László köztársasági elnök a 2006. évi országgyûlési képviselõválasztás

idõpontját 2006. április 9-ére és április 23-ra írta ki. Helyben a választások elõké-
szítésével kapcsolatos feladatok jelentõs részét a tapolcai székhellyel mûködõ Országos
Egyéni Választókerületi Választási Iroda végzi dr. Imre László vezetésével. 

/A választással kapcsolatos tudnivalók a 2. oldalon Országgyûlési választás 2006 cím-
mel olvashatók./ 

A fiatalok - Sors, nyiss nekem tért! címmel - a dicsõ márciusi napokat idézték meg 

A fórumot Horváthné Szalay Gyöngyi alpolgármester, a párt tapolcai alelnöke
nyitotta meg
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Az elõdök harca példaértékû

Nõk a közéletben

Negyvenkilenc ország közel ezer ki-
állítója vett részt a 29. Utazás kiállítá-
son március 16-tól 19-ig. 

A budapesti vásárközpontban meg-
rendezett nemzetközi turisztikai sereg-
szemlén rangos elismerésben részesült a
tapolcai Hotel Pelion. 

A versenyturizmusért végzett tevé-
kenységéért kiérdemelte a Magyar
Turizmus Minõség Díját. 

Minõség-díjas lett a
tapolcai Hotel Pelion

Az idei  bormustra fõszereplõje a
vörösbor volt

Sándor-napi bormustra

A felnõttképzésben elõtérbe kerülnek a nyitott képzési, távoktatási rendszerek

Tanulva haladni címmel tartottak nem-
zeti felnõttképzési konferenciát március
22-én és 23-án a Városi Mûvelõdési
Központban.

A konferencia szervezõi kiemelt cél-
ként tûzték ki, hogy a társadalom vala-
mennyi tagjának, szervezeti és gazdasági
résztvevõjének a figyelmét ráirányítsák a
felnõttképzés világméretekben meg-
növekedett súlyára. 

A felnõttképzés célcsoportjait nem-
csak a munkanélküliek alkotják, de azok
a foglalkoztatottak is, akik veszélyezte-
tettek, vagyis fennáll annak a lehetõsé-
ge, hogy a közeljövõben elveszítik mun-
kahelyüket, vagy akik valamilyen tudás-
elem megszerzésével akarják erõsíteni a
pozíciójukat a munka világában.

/Írásunk az 5. oldalon Tanulva haladni
címmel./

A felnõttoktatás jelentõsége és feladatai 

Fotó: Dancs

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth



A Köztársasági Elnök Úr a 2006. évi

országgyûlési képviselõ választásokat

2006. április 9-ére és április 23-ra írta ki.

Helyben a választások elõkészítésével

kapcsolatos feladatok jelentõs részét a

tapolcai székhellyel mûködõ Országos

Egyéni Választókerületi Választási Iroda

végzi dr. Imre László vezetésével.

A választási cselekmények jogszabályi

környezetét a választási eljárásról szóló

1997. évi C. törvény (továbbiakban : Ve)

valamint e törvénynek az országgyûlési

képviselõk választásán történõ végrehaj-

tásáról szóló 60/2005. (XII.21.) BM ren-

delet alapozzák meg. 

A választópolgárok 2006. február 6-át

követõen kapták kézhez értesítõjüket és

ajánlószelvényeiket. Minden választópol-

gár egy személyt ajánlhatott érvényesen.

Ha valaki ezt többször is megtette, az a Ve.

50.§ (2) bekezdése értelmében valamennyi

ajánlását érvénytelenítette. Sajnos, erre is

volt példa. A választási iroda munkatársai

az ajánlószelvényeket egyenként ellen-

õrizték és az errõl készült összesítést a

választási bizottság rendelkezésére bocsá-

tották.

Tapolcán mûködik a Veszprém Megyei

04. sz. Országos Egyéni Választókerület

Választási Bizottsága. A Bizottság tagjait

2006. február 16-i ülésén választotta meg a

Megyei Önkormányzat Közgyûlése. A

választási bizottság tagjai közül elnöknek

választotta dr. Kajtár Györgyöt, elnökhe-

lyettesnek Csák Zoltánt, tagjának pedig

Lázár Jánost. A bizottság póttagja Bajner

Imre.

A választási bizottság megalakulása óta

hét jelöltet vett nyilvántartásba, akik a

jelöltként való induláshoz a minimálisan

szükséges 750 db ajánlószelvényt össze-

gyûjtötték. Õk név szerint és ábécé sorrend-

ben a következõk:

- Bogdán Tamás Szabad Demokraták

Szövetsége

- Bozsoki Lajos Magyar Demokrata

Fórum

- Illés Imre Magyar Kommunista Mun-

káspárt

- Lasztovicza Jenõ Fidesz- Magyar

Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

- Mesterházy Attila Magyar Szocialista

Párt

- Molnár Miklós MIÉP-Jobbik a Harma-

dik Út

- Resch Mihály Kereszténydemokra-

tapárt-Keresztényszociális Centrum Össze-

fogás

A jelöltállítás határideje 2006. március

17-én 16.00-kor járt le, és ugyanezen

idõpont volt a külképviseleti névjegyzékbe

való jelentkezés határideje is. Az ország-

gyûlési választások sorában az idei az elsõ,

amikor lehetõség nyílik a konzulátusokon

és a nagykövetségeinken is a szavazatok

leadására. Azon állampolgárok, akik elõre

tudják, hogy a választások idején külföldön

tartózkodnak, ezt elõre bejelentve a helyi

választási irodánál, felkerülnek az adott

ország külképviseleti névjegyzékébe. Õk

így ugyanazt a szavazólapot kapják kézhez

bárhol a világban, mint amit itthon a

lakóhelyükön kapnának. Elõzõekbõl követ-

kezik, hogy ezeket a szavazatokat az elsõ

fordulót megelõzõen hét nappal - az

amerikai kontinensen nyolc nappal - kell

leadni, így a forduló napjára már haza is

érnek, és az elõre meghatározott

szavazókör szavazólapjaival összekeverve

kerülnek megszámolásra. A második for-

dulóban azonban a külföldön szavazás

azonos napon lesz, így ugyanazon

szavazókörök szavazatait - melyekbe az

elsõ fordulóban is belekeveredtek - míg

valamennyi szavazat nem érkezik haza,

nem lehet megszámolni. A végsõ eredmény

így pár napot e szavazókörökben várat

majd magára. Ha a választópolgár az

elõzetes bejelentésével ellentétben mégsem

utazik külföldre, úgy õ már ismételten a

névjegyzékbe nem vehetõ fel, tehát nem

élhet szavazati jogával.

Ha valamely választópolgár a választás

idején nem tartózkodik az állandó lakóhe-

lyén, akkor ezt 2006. április 7-én 16.00

óráig jelezheti személyesen vagy meghatal-

mazottja útján a lakóhely szerinti választási

irodánál, ahol igazolást kap, mellyel másik

településen is leadhatja szavazatát. Ha

személyesen nem tud megjelenni, akkor

ajánlott levélben is kérheti nevének,

lakcímének, személyi azonosítójának és

annak a településnek a feltüntetésével, ahol

szavazni kíván úgy, hogy e kérelem 2006.

április 4-én 16.00-ig a választási irodához

megérkezzen. Természetesen ezzel a jogá-

val élhet mindkét fordulóban, vagy csak az

egyikben, választása szerint. Ha a választás

napján mégis az állandó lakóhelyén

tartózkodik, a kiadott igazolással fel-

keresheti a lakóhely szerinti szavazókört,

ahol igazolását bevonják, majd ismételten

felveszik a névjegyzékbe és szavazhat. 

A szavazás 06.00 órától 19.00 óráig tart,

a szavazókörök eddig tartanak nyitva.

Hirdetõtábláinkon, a város honlapján,

valamint a választópolgároknak kiküldött

értesítõben is felhívtuk a figyelmet, hogy

szavazni csak személyesen a lakcímet is

tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal

vagy lakcímigazolvánnyal és személy-

azonosító igazolvány, útlevél, illetve a

2001. január 1-ét követõen kiállított vezetõi

engedély egyidejû felmutatásával lehet.

Valamennyi településen a szavazás

elengedhetetlen és fontos szereplõi a

szavazatszámláló bizottságok tagjai.

Tapolcán 18 szavazókör található, így 2006.

március 17-i ülésén a Képviselõ-testület

megválasztotta a szavazatszámláló bizott-

ságok tagjait és szükséges számú póttagjait.

A tagok Tapolca Város Polgármestere elõtt

esküt tettek, majd alakuló üléseiken maguk

közül elnököt és elnökhelyettest választot-

tak. Felkészítésük a választások zavartalan

lebonyolítása érdekében hamarosan meg-

történik, hogy a szavazókörökben elõfor-

duló tervezett és váratlan cselekmények,

események során a jogszabályokat helyesen

alkalmazó egyének vegyenek részt. 

Úgy a szavazatszámláló bizottságok tag-

jainak sorába, mint az OEVB tagjainak

sorába a jelölõ szervezetek delegálhatnak

tagokat, akiknek szintén esküt kell tenniük,

és ezen bizottságok teljes jogú tagjaivá vál-

nak. Az OEVB tagjainak sorába eddig négy

jelölõ szervezet delegált tagot, az SzDSz

Kovács Béla Istvánt, az MSzP Rompos

Lászlót, a Fidesz-MPSz dr. Komjáti

Sándort, valamint a Munkáspárt Kárpáti

Rudolfot. A delegálás határideje 2006. már-

cius 31-én 16.00-kor jár le, tehát a jelölõ

szervezetek tagot ezen idõpontig küldhet-

nek a választási bizottságokba.

2006. március 24-én az OEVB ülésén

jóváhagyták az egyéni jelöltekre vonatkozó

szavazólapot, amely így már hibátlan for-

mátumban vár kinyomtatására a nyomdá-

ban. Azon a Ve. 96. § (2) bekezdése szerint

a jelöltek ábécé sorrendben kerültek feltün-

tetésre hivatalos családi és utónevükkel a

korábban ismertetettek szerint.

Tapolca Város Önkormányzata némi-

képp segítve a jelölõ szervezetek kam-

pányát, 15 db 70x100 cm-es kétoldalú

Választási hírek feliratú táblát helyezett ki a

város közterületein, amelyen bármely párt a

Ve. 42. §-ban meghatározottak szerint elhe-

lyezheti plakátjait. Természetesen más

felületeken is elhelyezhetõk választási

plakátok, így magán tulajdonú épületeken

is, de legfontosabb szabály, hogy csak a

tulajdonos hozzájárulásával. A jelölõ

szervezetek kötelessége gondoskodni arról

is, hogy az általuk elhelyezett plakátok a

szavazást követõ 30 napon belül

eltávolításra kerüljenek.

Dr. Imre László 

Jegyzõ, OEVI vezetõ
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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



- Az MSZP-SZDSZ - kormányzásnak
nincs szégyellnivalója - mondta Lévai
József, az MSZP helyi elnöke azon a sajtó-
tájékoztatón, amelyet Mesterházy Attilá-
val, a párt országgyûlési képviselõjelölt-
jével közösen tartott március 24-én. 

- A 4. számú választókörben 2002- és 2006
között 720 sikeres pályázat született, 5,7 mil-
liárd forint összegben. A Veszprém megyei
összehasonlításban ezzel a 2. helyen van a
körzet. 

Mesterházy Attila a választási programját
és a jövõre vonatkozó elképzeléseit ismer-
tetve a legfontosabb feladatok között a
munkahelyteremtést emelte ki. Mint mondta,
ehhez a turizmus fejlesztése - benne a gyógy-
turizmus, a falusi turizmus, a sportturizmus
stb. - az egyik elengedhetetlen tényezõ, a
másik pedig a mezõgazdaságé, különös te-
kintettel a szõlészetre, borászatra, a biogaz-
daságra. A szõlészet, borászat fejlesztése
során a helyi sajátosságok kerülnének
elõtérbe. Megvalósulhatna a helyben értéke-
sítés is, így a bevétel a termelõnél maradna.

Ipartelepítésre is szükség van - hangsú-
lyozta a jelölt -, de természetesen nem a
nehézipar, hanem a könnyûipar fejlesztésére.

Példaként az autóalkatrész-gyártást, illetve az
elektronikaipart említette. 

A munkahelyteremtés elõfeltétele a jó
infrastruktúra kiépítése és az utak felújítása -
mondta. Szólt az új kompjárat indításáról és a
84-es út gyorsforgalmi úttá történõ fejlesz-
tésérõl is.

A Tapolcára vonatkozó tervek között a
Belváros rekonstrukciójának folytatása, a
kórházi- és járóbeteg szolgáltatás fejlesztése,
a gyógyturizmus fellendítése, egy tanuszoda
építése és a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
felújítása is szerepelt. 

Szó esett egy olyan városi múzeum létre-
hozásáról is, amelyben a bányászat, a hon-
védség tárgyi emlékeinek bemutatása mellett
újabb helytörténeti dokumentumok kiállítása
is megtörténhetne.

- Végigjártam a választókörzet 55 telepü-
lését. A beszélgetések, a tapasztaltak során
fogalmazódott meg a jövõre vonatkozó
elképzelésem - hangsúlyozta Mesterházy
Attila. 

A sajtótájékoztatót követõen a jelölt
lakossági fórumot tartott a VMK-ban, ahol
ismertette a programját. 

N. Horváth Erzsébet

A tapasztaltak alakították a választási programot

A FIDESZ és KDNP országgyûlési
képviselõjelöltjeként köszönöm, hogy
több mint 10.000 ajánlószelvénnyel támo-
gatták indulásomat a 2006. április 9-ei
választásokon.

Az elmúlt nyolc év munkájának elis-

merése, hogy ilyen nagy számban biztosí-
tottak támogatásukról.

Kérem Önöket, hogy április 9-én a
választás napján is erõsítsék meg támo-
gatásukat szavazataikkal.

Köszönöm: Lasztovicza Jenõ

Kedves Választópolgárok!

Nõk a nemzetért
A Nõk a Nõkért fórumsorozat tapolcai állo-
másán - Horváthné Szalay Gyöngyi és
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ
köszöntötte a Fidesz  országos nõtagozatá-
nak nevében a jelenlevõ küldöttséget a
Városi Mûvelõdi Központban megtartott
rendezvényen. 

A közvetlen hangulatú fórumon felszólalt
Stukits Erzsébet országgyûlési képviselõ, aki
a Fidesz változás programját ismertette, Patkó
Edina a Fidesz nõtagozatának országos alel-
nöke, vállalkozóként a nõk helyzetérõl,
munkavállalási nehézségekrõl és a tár-
sadalomban, a családban betöltött fontos
szerepükrõl beszélt. Ablonczy Dánielné, a
KDNP országos választmányának elnökségi
tagja kiemelten kérte a nõk aktív közremû-
ködését a választások idején. 

Gergely Éva énekmûvész a mûvészek
felelõsségét hangsúlyozta a mostani kritikus
idõszakban, és gyönyörû hangjával lopta be
magát a hallgatóság szívébe. 

Fehér Károlyné a Páneurópa Unió tapolcai
elnöke saját életútjának tanulságos és meg-
rendítõ példáján keresztül hívta fel a figyel-
met arra, hogy mennyire fontos lesz  józan
megfontolás alapján szavazni.

Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüst-
érmes tornász pedig párhuzamot vont a 4 éves
olimpiai és a 4 éves választási ciklus  prog-
ramja között. Szerinte mindkettõben van
alapozó, formába hozó és verseny idõszak,
mindkét területen egyformán fontosak a
feladatok, melyeket úgy kell megtervezni,
kivitelezni és végrehajtani, hogy az olimpián
a szavazás napján az adott pillanatban jó
legyen a teljesítmény, hogy gyõzzünk! Mert
ha rosszul idõzítünk, akkor vereség lesz a
vége. Hogy ezt elkerüljük, Isten segítségét is
kérte, buzdítva mindenkit, hogy férjekkel,
gyermekekkel, unokákkal együtt okosan és
megfontoltan döntve, április 9-én minden nõ
menjen el szavazni.

K. Lelkes Katalin

Lasztovicza Jenõ, a Veszprém megyei 4.
számú választókerület országgyûlési képvi-
selõje március 9-én, a sajtó képviselõinek
tartott tájékoztatót a Szent György
Panzióban.

A NAPLÓ- Veszprém megyei napilap-
március 8- án megjelent számában olvasható
egy MSZP- hirdetés, amelyben a párt prog-
ramjának egy részét tette közzé. 

- A hirdetésben megjelent program a
Nemzeti Fejlesztési Programról szól, amely
egy hét éves idõintervallumot ölel föl. Teljes
mértékben kihagyták  Tapolca és Sümeg kis-
térséget. Felháborítónak tartom, hogy a mi
választókerületünket szinte még a térképrõl is
eltörölték.

A térségben mintegy 53 ezer ember él.
Tapolcán az elmúlt két esztendõben sajnos
emelkedõ tendenciát mutat a munkanélkülisé-
gi ráta. Gondoljunk csak a MÁV- tól elbocsá-
tott fûtõházi dolgozókra, vagy a laktanya
bezárásával megszüntetett munkahelyekre.

Úgy tûnik, hogy az elkövetkezendõ hét

éves szocialista programban sem kaptak
helyet a 4. sz. választókerület települései,
illetve ezek infrastrukturális és egyéb fej-
lesztései sem. 

Veszprémet, Pápát, Ajkát, még Zircet is
kiemelték, azonban az itt élõ polgárok is
szeretnének élni… jobban élni!

Jogos a kérdés: - Mi van a magyar idegen-
forgalom „zászlós hajójával”- a Balatonnal?

A FIDESZ- kormány idején komoly szintû
fejlesztések történtek (Balaton- parti csatorná-
zások, kikötõk és kerékpárutak).

2002- ben még 6 milliárd forintot kapott
fejlesztésekre a Balaton, idén a költségvetés
már csak 600 millió forintot irányzott elõ erre
a célra.

A szocialista kormány négy éve alatt a tu-
rizmus területén jobbára csak visszafejlõdés
volt tapasztalható.

A megjelent hirdetés szerint a jelenlegi
vezetés inkább csak a baloldali orientáltságú
területeket, régiókat óhajtja priorizálni - mond-
ta Lasztovicza Jenõ.                 Dancs István
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VÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYEK

Március 3-án megyénkbe látogatott dr.
Petrétei József igazságügyi miniszter. A
látogatás célja az áldozatvédelemrõl szóló
törvény mind szélesebb körben való meg-
ismertetése, valamint a minisztérium
aktuális jogalkotási munkájáról tartott
tájékoztató volt. 

A körút során a miniszter Tapolcán is járt,
ezt követõen Zalahalápon tartott sajtótá-
jékoztatót, majd ismertetõt a kistérség pol-
gármestereinek és jegyzõinek. A tapolcai
kötõdésû minisztert Mesterházy Attila kísér-
te.

Az igazságügyi miniszter szólt a „nép
ügyvédje” szolgálatról, kiemelve, hogy
ezzel a Hivatal a hátrányos helyzetû állam-
polgároknak biztosít szakszerû jogi tanács-
adást, de a beadványszerkesztésben is segít.
2008. január 1-jétõl pedig már a szociálisan

rászorulók eljárási jogi képviseletet is
kaphatnak.

Szó esett a bûncselekmények áldo-
zatainak segítésérõl és az állami káreny-
hítésrõl is. A területi áldozatsegítõ szolgálat
az érdekérvényesítés elõsegítése keretében
az áldozatnak személyre szabott felvilá-
gosítást nyújt az alapvetõ jogairól és az õt
megilletõ egészségügyi, biztosítási és szo-
ciális ellátásáról. Azonnal pénzügyi segély-
ben is részesülhet az áldozat - mondta a
miniszter. - Minden szolgáltatásra bármely
bûncselekmény áldozata jogosult lehet.

A Magyarországon életvitelszerûen élõ
magyar állampolgár szolgáltatásra jogosult
akkor is, ha jogszerû külföldi tartózkodása
alatt szándékos, személy elleni bûncselek-
mény áldozatává vált. 

NHE

Áldozatvédelemrõl miniszteri szinten

Még a térképrõl is töröltek bennünket!

Dr. Schmitt Pál, a FIDESZ alelnöke volt a
vendége annak a választási fórumnak ,
amelyet Lasztovicza Jenõ a FIDESZ és a
KDNP országgyûlési képviselõjelöltje tar-
tott a VMK-ban március 11-én. 

- 1 millió 516 ezer kopogtatócédulát
gyûjtöttünk össze - mondta az alelnök - a
demokrácia történetében ilyen még nem volt,
ezt a teljesítményt eddig még egy pártnak
sem sikerült elérnie. A kampány során 8 mil-
lió választópolgárt szeretnénk elérni - tette
hozzá. - Ennek minden feltétele adott.
Számítunk a FIDESZ tagságán túl a 11 ezer
polgári körben tevékenykedõ 250.000
emberre és arra a 100.000 aktivistára is, aki
csak a hívó szóra vár. 90 ezer azoknak a
szervezeteknek a taglétszáma, amelyek
segítenek, illetve együttmûködési megál-
lapodást kötöttek a FIDESZ-szel. 

Változásra van szükség - szögezte le dr.
Schmitt Pál. Majd ennek alátámasztásául
tényeket és számadatokat mondott. Több

mint négyszázezer a munkanélküliek száma,
a friss diplomával rendelkezõ fiatalok egyre
nagyobb számban nem tudnak elhelyezked-
ni. 500 postát, 250 iskolát zártak be, 170
településen nincsen orvos. Nehéz helyzetben
vannak a vidéken élõk, a nagycsaládosok. A
növekvõ élelmiszerárak, az elektromos- és
gázszolgáltatás magasba szökõ árai is
sokakat sodornak kilátástalan helyzetbe. Meg
kell szólítani mindenkit, a politika forduljon
az emberek felé, a magyar ember legyen a
megkülönböztetett ember Magyarországon.
- Kíváncsiak voltunk és vagyunk az emberek
véleményére. Az elmúlt idõszakban 2 millió
polgárral konzultáltunk. A választási gyõze-
lemhez azonban polgári szolidaritásra lesz
szükség - tette hozzá Schmitt Pál.  

Végezetül a FIDESZ alapító okiratának
utolsó mondatát idézte: „Rendületlenül hi-
szünk a szeretet és az összefogás erejében.”

N. Horváth Erzsébet

A polgári szolidaritásnak mûködnie kell

A Városi Mûvelõdési Központban tartott
lakossági fórumot - március 2-án -
Leitner József, a Lakás- és Építésügyi Hi-
vatal elnökhelyettese. Téma: az iparosí-
tott technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos korszerûsítésének, fel-
újításának, és a lakóépületek környezete
felújításának támogatása.

A fórumon megjelenteket Mesterházy
Attila politikai államtitkár köszöntötte,
majd átadta a szót Leitner Józsefnek, aki be-
vezetõjében beszélt a Panel-program támo-
gatási rendszerérõl, a pályázók körérõl, a
feltételekrõl, az elnyerhetõ támogatás ösz-
szegérõl, a pályázatok benyújtásának
határidejérõl, helyérõl és idejérõl is.

Az elnökhelyettes többek között kiemel-
te: - A tavalyi esztendõben 74 ezer lakásra
összesen 1566 pályázat érkezett. Az
igényelt összeg mértéke 14.4 milliárd forint
volt, amit az állami költségvetés fizetett ki.
Szintén  ekkora összeget tett ki az önkor-
mányzati- és a lakossági önerõ. Így mintegy
43-44 milliárd forint összegben fognak
korszerûsödni országszerte a lakóépületek.

Nem volt még példa arra az elmúlt
idõszakban, hogy a beadott pályázatokból
pénzügyi okokra hivatkozva, bárkit is el
kellett volna utasítani.

Április hónapban minden beadott doku-
mentum ügyében dönteni fogunk - tájékoz-
tatta az érdeklõdöket Leitner József.

A következõ néhány percben Mesterházy
Attila a tapolcai érdekeltségû pályázatokról
szólt. - A város az elmúlt idõszakot illetõen
11 pályázatot adott be 647 millió forintos
támogatási igénnyel. Ebbõl 6 részesült po-
zitív elbírálásban - 242 millió forint érték-
ben - ez 113 lakás felújítását tette lehetõvé.

Bérlakás-program keretében 7 dokumen-
tum érkezett, amibõl 5 darab, mintegy 212
millió forintos támogatás mellett, 67 lakás
„szépülését” eredményezte.

A közmûvesített telkek kategóriába 1
pályázat került beadásra, amihez az állam
30 millió forinttal járult hozzá, ez az összeg
23 építési telek felújítására volt elegendõ.

2005-ben 3 pályázat összesen 20.3 millió
forint támogatást igényelne, ami 103 lakás
korszerûsítését eredményezné. Erre jó esé-
lye van a tapolcai pályázóknak - fejezte be a
számadatok felsorolását a politikai állam-
titkár.

A lakossági fórum hátralévõ részében az
illetékesek, Tapolca polgárai tehették fel
kérdéseiket Leitner Józsefnek. 

Dancs István

Lakossági fórum a Panel-programról



A hónap kérdése

Milyen célra hasznosítaná a lak-
tanyát?

- Amennyiben az én kezemben
volna a döntés, elsõsorban kul-
turális célokra hasznosítanám.
Gondolok többek közt zenei és
mûvészeti találkozókra, külön-
bözõ amatõr fesztiválokra, de el
tudnék képzelni szabadtéri szín-
házat is. Ezekhez azonban kellõ
anyagi háttérre is szükség volna.

- Úgy gondolom, mivel a Balaton
kapujában vagyunk, jó befektetés-
nek bizonyulna - kellõ ráfordítás
mellett - egy átlagos árfekvésû szál-
láshely, pihenõ-objektum kialakítá-
sa, mert a legtöbb idelátogató ven-
dégnek a Pelion Hotel árai megfi-
zethetetlenek. Ennek vonzataként
pedig egy kulturált szabadidõparkot
is lehetne létesíteni.

- Feltétlenül többcélú hasznosítás-
ban gondolkodnék. Minimális
ráfordítás mellett, szociális bérla-
kásokat lehetne kialakítani. A he-
lyi civil szervezõdéseknek is he-
lyet lehetne adni, valamint fontos
hangsúlyt fektetni a szabadidõ
kulturált eltöltésének biztosítására
is (pl.: játszóházak, sporttevé-
kenységek, stb.).

Somogyi Barna Toldi Jánosné Vajai István

(DI)

- A Magyar Országgyûlés 1991-es határoza-
ta értelmében március 15-e az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc kezdetének, a
modern parlamentáris Magyarország meg-
születésének napja - a Magyar Köztársa-
ság nemzeti ünnepe - kezdte megemlékezõ
beszédét március 14-e délutánján a tapolcai
Régi temetõben, Miltényi József huszár-
kapitány sírjánál Zentai Csaba történelem-
tanár.

Hangsúlyozta, hogy a dualizmus óta nem
volt kormány hazánkban, amely valamilyen
módon ne vallotta volna magát 1848 márciusa
örökösének vagy folytatójának. Kitért arra is,
hogy nemzeti ünnepünk üzenete is megválto-
zott az elmúlt évtizedben: az együvé tartozás,
a kivívott szabadság megõrzésének ünnepe,
amikor az elmúlt 158 esztendõ lendülete és
reménye éled fel az emberekben.

A Bárdos Lajos Általános Iskola versekkel
és forradalmi dalokkal adózott a szabad-
ságharc áldozatai emlékének. Az ünnepség
végén a város, helyi pártok és civil
szervezetek, a Miltényi-család leszármazottja,
a  Batsányi János és a Bárdos Lajos Általános
Iskola tanulói, valamint helyi polgárok helyez-
ték el a megemlékezés koszorúit és virágait.

Március 15-ének délutánján az Alsó-tó
partján található Panteon-falnál gyülekeztek
városunk ünneplõ polgárai. Frang István
elszavalta Vörösmarty Mihály 158 évvel
ezelõtt, ugyanezen a napon írott versét, a
Szabad sajtót. Ezt követõen Török János hon-
véd alezredes és Török Antonius Flórián hon-
véd százados emléktábláját koszorúzták meg.
Innen, az ünneplõ tömeg - fáklyákkal kézben -
a szokásos útvonalon vonult a Városi
Rendezvénycsarnokhoz, közben a Kossuth-
dombormûnél és a Petõfi-szobornál az önkor-
mányzat képviselõi helyezték el a kegyelet
virágait.

Ezúttal is a zsúfolásig megtelt csarnokban
tartotta meg ünnepi beszédét Ács János, váro-
sunk polgármestere.
„A mennydörgés azt mondja: // - Le, térdeidre
ember, az Isten beszél! // A nép szava is
megdördült és mondá: // - Föl térdeidrõl rab-
szolga, a nép beszél! // Tartsátok tiszteletben e
napot, melyen a nép szava elõször megszólalt.
// Március 15- e az. Írjátok föl szíveitekbe és el
ne felejtsétek!”

Tisztelt ünneplõ Tapolcaiak!
Mit kíván a magyar nemzet? 
Legyen béke, szabadság és egyetértés! Ez a

három rövid szó állt 1848-ban, a nemzeti 12
pont elõtt. Ez a legfontosabb, amit akkor, már-
cius 15-én a magyar polgárok kívántak. 

Békét akartunk és szabadságot! A történel-
mi csapások soha nem roppantották meg
nemzetünket, mindig ugyanaz a szabadságot
vágyó és teremtõ nemzet maradtunk.
Megtanultuk: a szabadság mindenre képes:
bármit le lehet vele rombolni, és bármit fel
lehet vele építeni.

Tisztelt Ünneplõk! Kedves Barátaim!
Gyermekkorom óta mindig egyik legna-

gyobb, különös ünnepem - március 15. 
Lelkesítõ, büszke és bátorító. Most is az!
Ilyenkor kitûzzük kokárdáinkat, meghall-

gatjuk a Nemzeti dalt. Petõfi Sándorra,
Kossuth Lajosra, a piros sapkásokra, vagy már
az aradi tizenháromra gondolunk- egy napig.

Többen vannak olyanok is, akiknek elavult
dolog a magyarkodás. Fényûzés, felesleges és
kényelmetlen. Különben is, ez már megoldott
kérdés, minek a lázadó vers, hiszen szabadok
vagyunk. Legalábbis amióta az utolsó idegen
orosz katona is elhagyta a mai országha-
tárokat.

Szabadok vagyunk? Vajon Petõfi Sándor
milyen verset írna ma, olyan felhevülten, mint
akkor '48 márciusában?

Ki a szabad ember? Mire való a szabadság?
Akinek hatalma van, pénze van, ereje van, az
azt teszi, amit akar.
„Uram Isten, mennyi csapodár kokárda, //
Nemzeti színre játszik a régi gárda. // S míg jó
szokás szerint, törvényt tisztelni int. // Cinkelt
lapokból oszt, nem veszhet a parti // Minden
gesztenyét magának kapar ki.”

Nem éppen az ilyen emberek, hatalmak
ellen lázadnak, vívják ezer év óta az elnyo-
mottak, a legyõzöttek, a szegények szabad-
ságharcukat.

A szabadságot mindenki egyformán kapja,
nem pártok vagy kormányok adják, hanem
magától a sorstól, a Teremtõtõl való. Ezért
mindenkinek magának kell döntenie, miként
kíván élni ezzel a nagy ajándékkal.

A szabadság megszületett azok közé, akik
vártak rá, akik között feladata van - pótolhatat-
lanul. Hiszen szerepe csak akkor van, ha

valakik közé tartozik, akik nélkül csak félem-
ber… és a többiek is csonkák nélküle. 

A Teremtõ szándéka szerint nem születünk
önmagunkért magányosságba, hanem bele-
születünk egy népbe, egy nemzetbe és
történelembe. Ebben feladatunk és hivatásunk
van, mint ahogy a népeknek és nemzeteknek is
van.

Szabadok vagyunk? Nem, nem vagyunk
teljesen szabadok! Saját önzésünk, kiürese-
désünk, gyávaságunk rabjai. Az önzés leg-
egyszerûbb forrása a gyávaság.

Csak magunkkal törõdünk, nem vállaljuk
föl a gyermekeket, mert kényelmesebb - így
valósítjuk meg önmagunkat. Nem vállalom föl
a kisiskolások ügyét, mert én nem kistele-
pülésen élek, vagy nincs gyermekem. Nem
vállalom föl a gazdák baját, keservét, mert
nincs földem. Nem állok ki a kórházért, a mag-
yar termõföld védelméért, a hajléktalanokért, a
szegényekért. Félek kiállni, óvatos és hiszéke-
ny vagyok, ezért még a nemzet egységéért
sem merek bátor lenni. Kényel-metlen, esetleg
még kellemetlenségem is lehet belõle. A
véleményemért nem kockáztatom az álláso-
mat, karrieremet.

Így áldozzuk föl önzésünkben az élet
legszebb pillanatait, gyermekeink mosolyát, a
megsegített emberek háláját, a kölcsönös szo-
lidaritás, magyarságunk lelkesítõ tudatát és
egyedülálló élményét. Ez nem méltó egy ma-
gyarhoz! 

Ezt követõen az ünnepi szónok a szabadság
lélekrajzáról szólt, majd a szabad ember
felelõsségére figyelmeztetett.

- Nincs kire mutogatni, nincs kire áthárítani
a saját döntéseink felelõsségét. Szabadon és
felelõsséggel gondolkodni nem jelent mást,

mint félelmektõl és gyûlöletektõl mentesen,
ítélni. Valóban egybevetni múltat s jövendõt.

„Ne térdre borulva keresd a hatalmasok
kezét, önként ne add föl, ami a miénk, mert
feleid, felebarátaid gondja, baja is a tiéd! //
Talpra magyar! // Újra és újra ébreszd fel

nemzeti lelkedet // Március van!”
Kedves Barátaim!
Parlamenti választásokra készül az ország.
Egyre zajosabb körülöttünk a világ.

Mindenki érzi, hogy nekünk is el kell menni,
Mindnyájunknak el kell menni!

Egyre magasabbra csapnak az indulatok
hullámai. Sokszor a józan megfontolás helyett
sokan érzelmi alapon nyilvánítanak
véleményt. Talán hiányzik az igazi, tiszta és
józan párbeszéd.

Ebben a hitben és ebben a várakozásban
ünnepelhetünk e mostani március érkezésekor.
Bõven van még dolgunk a magunk körében.

1848 forradalma, majd a szabadságharc
megválogatta a vezetõit, ez pedig ma reánk
nézve is kötelezõ… és hál' Istennek, meg is
tehetjük szabad akaratunk szerint. A nemzetet
akkor vezérlõ eszme, melyet eleink ránk bíz-
tak, ránk ragyogtattak- ma sem fakulhat.

Keresztény emberekhez illõen, a böjt
idõszakában önfegyelem gyakorlásával és
józan önmérséklettel a Nagypéntek és Húsvét
ünnepére készülünk.

Ezzel együtt valljuk, hogy nem elhanyagol-
ható hazánk jövõje sem. Ezért a parlamenti
választások idõszakában egykori szabad-
ságharcaink emlékét idézve kerüljön három
jelszó a zászlónkra: „Hitünkért, hazánkért,
nemzetünkért!”

Kérjünk mindnyájunknak erõt, és böl-
csességet, '48 példájából bátorságot és kitartást
ahhoz, hogy ki- ki maga hozza meg a jó dön-
tését, saját gyermekei, saját családja és közös
magyar nemzetünk érdekében.
„Voltak idõk, hogy a magyart // elhagyta a
remény. // A hullámok százezrei // összecsaptak
fején. // És a nemzet feltámadott // valahány-
szor letûnt! // Valami nagy erõ tart fenn // csak
magyarok legyünk!”

Isten áldja Tapolcát!
Isten éltessen minden tapolcait!

A polgármesteri megemlékezést követõen,
több mint egy órán keresztül a 158 esztendõ-
vel ezelõtt történt márciusi események for-
gatagába varázsolták a közönséget a Városi
Mûvelõdési Központ Színjátszó Körének
elõadói (mûvészeti vez.: N. Horváth Erzsébet),
a Batsányi Táncegyüttes tagjai (mûvészeti
vez.: Németh László), a  helyi Musical Stúdió
énekesei (mûvészeti vez.: Halápiné Kálmán
Katalin) a „Sors, nyiss nekem tért…” címû
színvonalas és a forradalmi események hangu-
latát hûen visszaadó elõadásukkal.

Az ünnepi rendezvényt a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar által elõadott Szózat dallamai
zárták. Dancs István
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A jog nem az, amit adnak, hanem az, amit nem vehetnek el soha és senkitõl

A forró hangulatú ünnep egy felemelõ pillanata



A jeruzsálemi templomos lovagrend
magyarországi tagozatának, valamint az
MDF helyi szervezetének közremûködé-
sével a tapolcai kórház március 18-án
egy bécsi kórháztól adományt kapott. 

Mint Bozsoki Lajostól, a 4. számú
választókörzet MDF-es országgyûlési  kép-
viselõjelöltjétõl megtudtuk, a közel 3000
tételbõl álló, 2 m3 szállítmány értéke más-
fél-két millió forint. Benne tisztított, fer-
tõtlenített kórházi textíliák - orvosi ruhák,

ágynemûk, törölközõk stb. - vannak. Na-
gyon jó a bécsi kapcsolat, lehet, hogy
hamarosan technikai berendezések adomá-
nyozására is sor kerülhet - mondta. 

A kórházban nagy örömmel fogadták az
adományt, amelyet dr. Szlávi József orvos-
igazgató és Hárfa Gyuláné ápolási igazgató
vett át Bozsoki Lajostól és Szabó Pétertõl, a
templomos lovagrend dunántúli tagozatá-
nak nagypriorjától. 

NHE

Adomány a kórháznak

2006. március 1-jén az Életértékek Alapít-
vány meghívottja, dr. Duray Miklós tartott
elõadást a VMK-ban Helyünk Európában
címmel. 

Az idézett szavakkal az elvhû jogvédõt, a
parlamenti képviselõt, a Magyar Koalíció
Pártja ügyvezetõ alelnökét köszöntötték. 

Van-e és hol a helyünk Európában? -
kezdte e kérdéssel mondanivalóját az
elõadó. 

A föld legcsodálatosabb helye ez - a
Kárpát-medence; ezer éve szerzett, védett
hazánk; ütközõ zóna 2 kultúrvilág, hatalmi
érdekek között. Véres történelmünk fogyó
népe vagyunk, helykeresõk, több hullámban
menekültek, elûzöttek.  A szülõföld megtartó
ereje meggyöngült. Az eszmék és érdekek

megosztották. Közösségeket vertek szét -
nálunk; az utódállamokban nemzeti önér-
zetet, érdeket védtek. 

A nyitott és zárt társadalom párhuza-
mában a nyitott Magyarország és a zárt,
érdekeit védõ Nyugatot állította figyel-
münkbe. Szólt az állam feladatáról: teremtse
meg a rend és szabadság egyensúlyát.

Találó hasonlattal a Kárpát-medencét
mint kenyeret ábrázolta; a héj védi a kenyér
belét, nélküle szétmorzsolódik. A háború
utáni "békék" a mai napig a békétlenség csí-
rái. 

Minden nemzetellenes szólam sírunkat
ássa. Egységben az erõ. Így feleljünk a
történelem kérdéseire. 

G. Dr. Takáts Gizella

- Közúti baleset gondatlan okozása vét-
ségének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás egy helyi lakos ellen, aki Zánka
irányából Tapolca irányába közlekedett.
Haladása során személygépkocsijával letért
a jobb oldali útpatkára, majd az árokba bo-
rult. Utasa 8 napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett. 
- A Fazekas utcában lezárt állapotban
parkoló Daewoo Matiz típusú személygép-
kocsi ablakát betörték, majd abból eltulaj-
donítottak 1 db OTP bankkártyát, Siemens
mobiltelefont, pénztárcát 15.000 Ft-tal,
ruhanemûket, táskát. 
- A lopás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás azon veszprémi lakos
ellen, aki a Rossmann üzletbõl parfümöket
akart eltulajdonítani. 

Házasságot
kötöttek:
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RENDÕRSÉGI HÍREK Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Bükkösdi Árpád és Rabi Nóra gyermekük: Martin
Csipszer Csaba és Pintér Adrienn gyermekük: Csaba
Dóczi László és Süle Tímea gyermekük: Dorka Rebeka
Horváth Vilmos és Süle Lenke Éva gyermekük: Lenke Alexandra
Jokesz István és Marell Henrietta gyermekük: Levente
Katona Csaba és Hegedüs Szabina gyermekük: Levente
Kiss Csaba és Vadas Viktória gyermekük: Bence Csaba
Kocsor Szabolcs és Jung Annamária gyermekük: Adrienn
Koleszár Zsolt és Rompos Klaudia gyermekük: Bíborka
Kovács Róbert és Dancs Andrea gyermekük: Kíra
Nagy Imre és Nagy Valéria gyermekük: Lázár
Németh István és Szabados Orsolya gyermekük: Kristóf
Páhi Róbert és Kulcsár Katalin gyermekük: Anna
Papp Rajmund és Szabó Andrea gyermekük: Botond Bendegúz
Srámli Attila és Szegi Andrea gyermekük: Dávid Bence
Szalóky Gábor és Horváth Nikoletta gyermekük: Petra
Tóth Péter és Kammerer Bernadett gyermekük: Levente          Gratulálunk!

Csontos Csaba és Németh Tímea
Feckel Róbert és Kerezsi Andrea

Puha Tibor és Kölcsei Andrea
Tarsoly Péter és Németh Mária

Gratulálunk!

A film nem létezhet közönség nélkül
Március 20-án megtörtént a tapolcai „art”
mozi digitális hangtechnikájának ünnepé-
lyes átadása.

Császár László alpolgármester köszön-
tõjében felidézte a korszerûsítés eddigi állomá-
sait is. - A város vezetése éppen egy évtizede
biztosít egyfajta „védõszárnyat” a mûködtetés-
sel megbízott gazdasági társasága révén a
hétköznapok gazdasági nehézségei, a nézõi
érdeklõdés és a filmkínálat ingadozásából
fakadó átmeneti gondok kezelésére. A
Képviselõ-testület 2004-tõl - teljes egyetértés-
ben - támogatja a mozi korszerûsítési folya-

matát, önrészként 10 millió forintot szavazott
meg a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
uma által kiírt pályázathoz. A sikeres pályázat
eredményeként már megújult a nézõtér és most
már világviszonylatban is kitûnõ hangzással
rendelkezhet a település és a régió közösségét
is kiszolgáló mozi - hangsúlyozta az alpolgár-
mester.

A fejlesztés további szakaszairól, az épület
külsõ-belsõ megújulásának terveirõl Rédli
Károly, az üzemeltetõ Kht. igazgatója szólt. 

Az átadás filmvetítéssel zárult.
NHE

Az ember önmagáért felelõs…
Az Üvegtigris elsõ része tagadhatatlanul
kultuszfilmmé nõtte ki magát. Nem csoda,
hogy óriási érdeklõdés- és botrány- elõzte
meg a Rudolf Péter nevével fémjelzett mû
folytatását.

A színmûvész-rendezõ február 24-én
Tapolcán közönségtalálkozó keretében fo-
gadta a nézõk kérdéseit.

A színmûvész a film végén, még a sötétség
leple alatt osont a terembe, de így sem kerül-
hette el a vastapsot, amelyet egyúttal elsõ kri-

tikaként is könyvelhetett el.
A közel teltházas találkozón a nyitó

kérdéseket még Töreky László újságíró tette
föl, de hamar megjött a közönség kedve is.
Érdeklõdtek az alkotás költségvetése felõl, a
kulisszatitkokról, Rudolf Péter hármas sze-
repkörérõl (társíró- rendezõ és fõszereplõ).
Volt olyan nézõ, aki a csacsi további sorsa
felõl kíváncsiskodott. Nem maradhatott ki a
„Lesz- e Üvegtigris 3?” kérdés sem.

Dancs István

A mi világunk nemcsak a miénk

Néha úgy érzem, nem nekem való ez a
világ. Túl hideg, személytelen. Minden-
napjaim során sok olyan dolgot látok,
amitõl egy-kettõre gombócot érzek a
torkomban, és napokon keresztül gon-
dolkodom, hogy tehetnénk jobbá a
világnak azt a részét, amelyben élünk.

Veszprém és Tapolca között ingázom,
nap, mint nap. A már unalomig ismert
útszakasz mégis minden nap mutat valami
újat. Fõleg ilyenkor, télen. Az út és az
erdõk melletti tisztásokon a hóban ezernyi
vadnyom mesél az erdõ életérõl, bátor
rókák vadásznak, szelíd õzek keresgélnek
a szántásban, réti héják ülnek felszántott
rögökön. Idilli kép, akár a meséskönyvek-
ben.

A másik oldal azonban szívfacsaró.
Egykor fekete, fényes szõrû kutya fekszik
a hóban, temetetlenül. Látszik, hogy nem
baleset áldozata, hanem a kegyetlenségé.
Valaha egy család tagja lehetett, apró gye-
rekekkel játszhatott, házat õrizhetett,
farkcsóválva várhatta gazdáját a munká-
ból. Az ember legjobb, legõszintébb és
legtisztább barátja lehetett…

Hová tûnik az ember szíve ilyenkor?
Nem nekem való ez a világ.  Kiss Noémi 

„Európa demokratája” Tapolcán Tanulva haladni

A vörösboré volt a fõszerep
Három évvel ezelõtt - a Badacsonyi
Borbarát Asztaltársaság ötletének kö-
szönhetõen - elõször rendeztek Sándor-
napi bormustrát a régió boraiból. 

Az idei bormustra közel százhúsz
borászát, a borkereskedelemben, vendég-
látásban dolgozó szakembereit március 17-
én a Városi Mûvelõdési Központban Ács
János polgármester köszöntötte.

Ezt követõen dr. Májer János, az FVM
Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet
Badacsony igazgatója tartott tájékoztatót a
borvidéken termelt vörösborokról.

A bormustra „Ceremóniamestere” dr.
Kállay Miklós, a Corvinus Egyetem tan-
székvezetõ professzora volt. A 42 minta
kóstolását és minõsítését követõen a vörös-
borokhoz illõ vacsorát tálaltak fel a
résztvevõknek.

- Nagyon örülök minden olyan ren-
dezvénynek, amely a borról szól - mondja
Figula Mihály, az ismert balatonfüredi
borász. - Most is egy népes társaság jött
össze Tapolcán. A mi vidékünk alapvetõen
fehérboros vidék, de nagyon szépek a
vörösborok is, és már a filoxéravész elõtt
jelentõs ültetvények voltak itt a kék
szõlõbõl. A mi pincészetünk 2003-as
Cabernet-je a 20 legjobb magyar vörösbor
közé is bekerült. NHE

Március 22-én és 23-én nemzeti felnõtt-
képzési konferenciát tartottak a Városi
Mûvelõdési Központban. 

Az élethosszig tartó tanulás fontosságát
célul kitûzõ tanácskozás résztvevõit Ács
János polgármester köszöntötte, majd dr.
Lakos István, a Felnõttképzõk Szövetsé-
gének elnöke szólt a humánerõforrás fej-
lesztésének kérdéseirõl. 

Hazánk egyik legjelentõsebb erõforrása
az itt élõ emberek tudása. Olyan felnõtt-
képzési intézményekre és ezek hálózatára
van szüksége, amely bírja a „nemzetközi
versenyfutást”. A folyamatos képzésnek
biztosítani kell a munka világában szük-
séges naprakész tudás megszerzését, a tech-
nikai eszközök használatának képességét, a
technikai környezetben való eligazodást. 

A felnõttoktatás és a munkaerõpiac kap-

csolatáról, a nyugdíjas korúak képzésérõl, a
vállalkozások és a munkaerõigény össze-
hangolásáról is szó esett ezen a konferen-
cián. Elõadás hangzott el a felnõttképzés és
pedagógus továbbképzés kapcsolatáról,
valamint Az életen át tartó tanulás a vidéki
térségekben témakörben is.

A házigazda szerepét is betöltõ „Együtt a
Jövõért” Alapítvány elnöke, dr. Kancsal
Károlyné az európai felnõttképzés tapaszta-
latairól tartott elõadást. A felnõttképzési
intézményekre vonatkozó jogszabályokat
Szántó Zoltán, a Felnõttképzési Szakértõk
Országos Egyesülete ü. alelnöke ismertette
a jelenlevõkkel. 

N. Horváth Erzsébet

Tapolca Város Önkormányzata a Válasz-
tási Iroda megkeresésére a város külön-
bözõ pontján Választási hírek feliratú
hirdetõtáblát helyezett el. 

A hirdetõtáblák kihelyezésével nemcsak
a jelöltek és a jelölõszervek választási kam-
pányát kívánja segíteni, de a közterületeken
lévõ tárgyak, tartóoszlopok, elektromos
szekrények stb. megóvására is törekszik
ezzel, hogy majd a választás befejezése után
minél kisebb erõfeszítéssel álljon helyre a
városkép. 

A hirdetõtáblák helyszínei: 
1. Berzsenyi utcai CBA - Kazinczy tér 5.

közötti gyalogos átjáró mellett
2. Kossuth L. u. 41. számú épület elõtt
3. Bem u. - Vörösmarty sarok
4. Kisfaludy S. u. (Generali-Providenciá-

val szemben)
5. Deák F. u. Posta elõtt (a kerékpártároló

mellett)
6. Autóbusz-állomás mellett (Kínai üzlet

elõtt)
7. Ady E. u. 18. épület feletti zöldte-

rületen
8. Kórház elõtt (a postaláda mellett)
9. Köztársaság tér (buszváró mellett)
10. Petõfi-ligetben (a sétány mellett)
11. Rendezvénycsarnok elõtt
12. Dobó-lakótelep (Dobó tér autóbusz-

megálló)
13. Fõ tér (nyilvános WC)
14. Fõ tér 15. (Ivókút mellett)
15. Tapolca - Diszel (ÁFÉSZ-bolt elõtt)

NHE

Választási hirdetõtáblák



Március 9-én zsúfolásig megtelt a Városi
Mûvelõdési Központ színházterme. Nõna-
pi ünnepséget tartott a Nyugdíjas Egye-
sület. 

Frang István mûsorvezetõ kedves gondo-
lataival üdvözölte az ünnepség résztvevõit.
Ezt követõen Császár László alpolgármester
köszöntötte az ünnepelteket. 

- Az elsõ hóvirágok már a természet
ébredését jelzik. A megújulást, a rügy-
fakasztó tavaszt és a Nõnapot. Azonban ne
csak ezen az egy napon, hanem egész éven át
próbáljuk meg társunknak tekinteni a höl-

gyeket. Érezzék, hogy megbecsüljük õket.
Mindez egy-egy apró figyelmességgel és
kedvességgel elérhetõ - mondta. Majd
virágcsokrot nyújtott át dr. Kiss Gizellának,
az egyesület elnökének.

A bensõséges hangulatú rendezvény kul-
turális mûsorában fellépett Csala Csilla, a
Nagyboldogasszony Római Katolikus Álta-
lános Iskola Fény gyermekei kórusa Horváth
Nikoletta vezényletével, Török Istvánné, a
Batsányi János Hagyományörzõ Népdalkör
és a Batsányi Táncegyüttes. 

Dancs István

Megbecsülés és figyelem a mindennapokban is

A Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete március 9-én tartotta össze-
jövetelét a Szent György Panzióban.  

Vörös Béla elnök köszöntõ szavait
követõen egy kedves diavetítéssel, majd
virággal is köszöntötték az egyesület hölgy-
tagjait a tapolcai vállalkozók. 

Ezután Lasztovicza Jenõ, a FIDESZ 4.
számú választókerületének országgyûlési
képviselõje osztotta meg gondolatait a hall-
gatósággal. - Úgy gondolom, hogy a váro-
son és a térségen látszik az elmúlt nyolc
esztendõ munkája. Jó ütemben haladunk
elõre azon az úton, amelyet a település
vezetõivel közösen kijelöltünk. Elmondta,
hogy a kormányváltás után több áthúzódó
feladatot is sikerült befejezniük. Kiemelte a
turizmus fontos szerepét Tapolcán és kör-
nyékén. A parlament Idegenforgalmi Bi-
zottságának elnökeként kritikusnak nevezte
az ágazat támogatottságát az elmúlt évek-
ben. Hangsúlyozta, hogy 2004-tõl nõtt a
munkanélküliség a térségben. Városunkban
a Fûtõház és a Kiképzõ Központ bezárásá-
val ez a ráta csak emelkedett.

Ugyanakkor reményét fejezte ki a lak-
tanya önkormányzati kézbe kerülésével

kapcsolatban. Mint elmondta, komoly
lehetõségek rejlenek az objektum
hasznosításában. Az uniós források megje-
lenésével már nagyobb horderejû dolgokat
is meg lehet majd valósítani.

A választási kampánnyal kapcsolatosan
hangsúlyozta, hogy a gazdasági dinamiz-
mus felgyorsulását egy sokkal kedvezõbb
adózási rendszer nagymértékben elõsegí-
tené, különösen a kis- és középvállalkozók
esetében. Ebben a leendõ kormánynak lesz
kulcsszerepe.

Végezetül ígéretet tett arra, hogy meg-
választása esetén továbbra is folytatni fogja
az általa megkezdett munkát, és lehetõségei
szerint ahol tud, segít.

Lasztovicza Jenõ bemutatkozása után
szót kért még Pupos Csaba, a TVSE
Kézilabda Szakosztályának vezetõje, aki
megköszönte az önkormányzat és a helyi
vállalkozók anyagi segítségét, valamint
kérte az elkövetkezendõ idõkre is mindezt.

Az összejövetel utolsó napirendi pont-
jában a Tapolca Expoval kapcsolatos
kérdésekrõl esett szó. 

Dancs István
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A Székelyföld küldöttei
Az Életértékek Alapítvány meghívott
elõadói, a Székelyföld kultúremberei,
felelõs vezetõi szóltak február 24-én a
VMK-ban az érdeklõdõ tapolcai közön-
séghez. 

Bevezetésképp egy filmet vetítettek a
csodálatos Székelyföldrõl. Sylvester Lajos,
a Háromszék címû független napilap
munkatársa már korábban is járt e tájon a
sepsiszentgyörgyi színház igazgatójaként. 

Így vallott a Székelyföldrõl: az erdélyi
magyarság „belsõ anyaországa” -
Háromszék-medence kicsiben a Kárpát-
medence; földrajzi, gazdasági egységében
államalkotó lehetne. 

Balázs Antal bemutatkozása szerint
székely nyugdíjas paraszt, tanító. A széke-
lyekrõl, mint az Áronok népérõl szólt,
(Gábor Áron, Tamási Áron) - a humorral,
erõs akarattal szülõföldjét szolgáló néprõl.
Csupa képes beszéd e Nyikó-menti nép
nyelve, és hív, hív a csodás Székelyföldre. 

Ádám Attila, Zabola polgármestere
Zabola címerét hozta ajándékba; mint
mondta: hasonlít a tapolcaihoz. 

„Lesz még kikelet… a Hargita felett” -
idézte a dalt Ács János polgármester  kö-
szönõ szavai után. 

Németh Zsolt, az Országgyûlés Külügyi
Bizottságának Elnöke „Magyarság a
Kárpát-medencében” címmel tartott elõa-
dást. „Tapolca híres hely” - utalt a jó gazda
nyomában viruló városra, a történelmi
emlékezést felvállaló gesztusokra, emlék-
helyekre. 

Trianon tragédiája a mai napig jelen van:
a Felvidékrõl kitelepítettek hazátlansága, a
malenkij robot meggyötörtjei, a Duna-delta
rabjainak sorsa, Tito partizánjainak áldoza-
tul esettjei - mind a Trianon következ-
ményei. 

S a fájdalmas december 5! 
Fölemelkednünk csak együtt lehet!
Nincs külön út!

G. Dr. Takáts Gizella

Nõnapi virágcsokor és bemutatkozás A város borai
Szép hagyományt teremtettek a közelmúltban a Város bora cím elsõ odaítélésével. 

A zsûri a térségbõl beérkezett számtalan, jó minõségû borból választotta ki azt a kettõt,
amely ebben az évben a városi rendezvényeken képviseli és reprezentálja az itt termelt
borokat. A két nyertes Szeremley Huba Rajnai Rizlingje és Szászi Endre Olaszrizlingje lett. 

A díj kötelezettségekkel is jár: 500-500 palack bort kell a termelõknek erre a célra elõál-
lítani és tárolni. 

- Nagyon örülök a megtiszteltetésnek - válaszolja kérdésünkre Szeremley Huba - A város
bora az 1997-es Rajnai rizlingünk lett. A fajta jellegét és a szülõhelyét, a „locus genit” visz-
szaadó borban az egész táj, az itt élõ emberek is benne vannak. Ez a bor Franciaországban,
a Rizling világbajnokságon az odaítélt 12 aranyérem közül egyet elhozott. Büszke vagyok
rá. Tükrözõdik benne a Balaton víztükre, a bazalt éjjel-nappali melegsége, de a termõtalaj
mellett az emberi izzadság illata is benne van.  NHE

A városért
A helyi Városszépítõ Egyesület köz-
gyûlését március 6-án rendezték a Városi
Könyvtár és Múzeum elsõ emeleti nagy-
termében.

Dr. Zsiray Ferenc elnök ismertette az
elmúlt esztendõ történéseit. Kiemelte, hogy
örvendetes az évrõl- évre szaporodó taglét-
szám, amely az egyesület népszerûségét
jelzi. 

A Tapolcai Városszépítõ Egyesületen
belül 3 szervezet tevékenykedik. Elsõként
Varga Károlyné, a Nõklub vezetõje tájékoz-
tatta a hallgatóságot, hogy mintegy 40- 50 fõ
körüli a tagság. 2005-ben az egészség- és
környezetvédelem, valamint a várossal kap-
csolatos ügyekben segédkeztek, idén felvál-
lalták a Virágos Tapolcáért mozgalommal
kapcsolatos feladatok intézését. 

Ezután a Batsányi Emlékbizottság elnöke-
Kertész Károly elmondta, hogy idén is
megrendezik névadójuk tiszteletére a ha-
gyományos emléknapokat. Az Alsó-Tópart-
nál található Panteon-falra Keresztury
Dezsõ-emléktáblát fognak elhelyezni.

Az egyesület gazdasági beszámolóját
követõen  dr. Zsiray Ferenc ismertette az idei
év munkatervét, majd a három leköszönõ
tagnak - Csanda Elekné, Kocsis Lászlóné és
Kovács Imre - megköszönte eddigi
munkáját. Helyükre Horváth Lászlóné,
Kárpáti Kázmérné és Csaba Dezsõ kerültek.  

Dancs István

Tapolca kincse - zenéje
A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar már-
cius 3-án a VMK-ban jótékonysági hang-
versenyt adott a protestáns templom
orgonájának javára. 

Még föl sem csendül a lélekformáló
zene, de a telt nézõtér ünnepi várakozás-
ban, gyönyörködve szemléli a mintegy 50
tagból álló ifjúsági zenekar együttesét. -
Ezek a mi gyerekeink…

A fafúvók, rézfúvók, ütõhangszerek
impozáns elhelyezkedése a szemnek is
pompás élvezet. A fiatalok legtöbbje több
mint 5 éve játszik a zenekarban, de akad
olyan is, aki 2 éve zenél. 

A hangverseny támogatottja, a protestáns
gyülekezet nevében Szabó Emõke tiszte-
letes asszony bevezetõ szavai ráhangolják a
jelenlevõket a zene mûvelésére, értéke-
lésére. 

Majd megjelenik a Mester, és Varázs-
pálcája intésére elindul egy Csoda. Amikor
melódia és ritmus szárnyán megkezdõdik a
mûsor, már a zene „fogságában” élünk. 

Örömmel  láttam, hogy 4-5 éves gyer-
mekek is eljöttek a Nagyival és fegyel-
mezetten végig is hallgatták a zenei mûsort. 

Nem lehet elég korán kezdeni a szépre,
jóra nevelést. 

G. Dr. Takáts Gizella

Az idõseket ünnepelték Diszelben
Immár hagyomány Diszelben, hogy min-
den esztendõben megemlékeznek az
idõsekrõl. Március 25-én a Kultúrház
adott otthont az ünnepi mûsornak.

A rendezvényre ezúttal is szép számú
idõs helyi polgár fogadta el a meghívást. Az
egybegyûlteket elsõként Bakos György,
önkormányzati képviselõ, tanácsnok kö-
szöntötte, majd Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõ beszédében hangsúlyoz-
ta:

- Nagyon fontosnak tartom, hogy egész
éven át, de minimum ezen a napon a fiata-
labb korosztály is gondoljon az idõsebb ge-
nerációra: a szülõkre, nagy- és dédszülõkre.
Úgy érzem, kötelességünk, hogy rohanó

világunkban ápoljuk az egymás közötti
kapcsolatot. Ennek a korosztálynak kellett
felépíteni romjaiból a mi kis hazánkat.
Nehéz korszakot éltek át, ami által még
értékesebb emberekké váltak. Hitelesen
emlékeznek; tapasztalataikra és bölcs taná-
csaikra szükségünk van és lesz a jövõben is.
Külön öröm, hogy Diszelben már tradi-
cionális az Idõsek napja. Kívánok mind-
nyájuknak hosszú és békés életet!

Az ünnepi kulturális mûsor keretében
elõször a Csobánc Népdalkör, majd a
Batsányi Táncegyüttes tartalmas mûsorának
tapsolhatott a publikum. Befejezésül Tóth
Józsefné szavalt.
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Kedves Tapolca!
Kedves Szerkesztõség!
Kedves Dancs István!

Csak válaszolni szeretnék a 2006 febru-
árban megjelent számukban közölt „Észre-
vettük, szóvátettük...” címû cikkükre!

Elsõként azt szeretném kiemelni, hogy,
komoly erõfeszítések folynak, érdekeink
védelmében... szóval, eddig két graffet
szedtek le,amit,ha nem szedtek volna le, ak-
kor én szedtem volna le õket (Tópart, nagy
buszmegálló, hogy érthetõ legyen).

A greffel fel lehet venni a harcot, de le-
gyõzni nem lehet! 

Komprumisszumok nélkül pedig még a

harcot sem érdemes felvenni!
Tapolcán a komprumisszumok hiányoz-

nak... például egy szabadfal létesítése,ahol
az udregrund fiatalság „kiélheti” magát!

Továbbá szeretném kiemelni azt,hogy én
még nem hallottam olyanról,hogy egy
writer szoborra fújt volna!

Igen, ,,személytelenek" vagyunk, és ez
így helyes... az inkognító, mint egy puha
takaró elrejt és megvéd minket!

Sajnos, Tapolcán annyira nincs lehetõség
semmire,hogy hiába tértem át a street art-
ra,a matricákra,ezzel sem érek el semmit! 

Megoldás kéne!
Minden jót... check... peace... Tapolca ct!

Üdv.:THI!

Felhívás
A Városi Könyvtár és Múzeum húsvét al-
kalmából amnesztiahetet hirdet olvasói
számára. 

Azoknak az olvasóinknak az esetében,
akik a kikölcsönzött dokumentumokat a
kölcsön-zési határidõ lejárta után sem juttat-
ták vissza könyvtárunknak, eltekintünk a
késedelmi díj felszámolásától.

Az amnesztiahét 2006. április 11-15-ig
tart. Kérjük, hogy a dokumentumok minél
szélesebb körû hozzáférhetõsége érdekében
szíveskedjenek azokat mielõbb visszajuttatni
könyvtárunknak.



- Az Allianz Hungária Biztosító a tapolcai
Városi Könyvtár és Múzeumnak is lehe-
tõséget biztosított arra, hogy több könyvkiadó
ajánlatából 120.000 Ft értékben könyveket
válasszon. A dokumentumok könyvtári feldol-
gozása megtörtént, így azok már az olvasók
rendelkezésére állnak. Az ajándékkönyvekért
ezúton is köszönetet mondunk és bízunk
abban, hogy e nemes kezdeményezés egyre
több követõre talál.

- A Magyar Honvédség Tapolcai Ki-
képzõközpontja a könyvtárában lévõ doku-
mentumokat a városnak adományozta. A
Városi Könyvtárba való átszállítás és feldol-
gozás után sok ezer értékes kötettel gaz-
dagodik a könyvtár kínálata.

- A Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulás és a Városi Könyvtár és
Múzeum Könyvtárellátási szerzõdést kötöttek.
Eszerint a kistérség 13 települése könyvtárá-
nak - amelyek a nyilvános könyvtárak jegy-
zékén nem szerepelnek - könyvtári szolgál-
tatásai a tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum
segítségével újulnak majd meg.

- Az Iskolatörténeti Múzeum kántortanítói
szobájában a terveknek megfelelõen elkezdõ-
dött a Batsányi Emlékkiállítás kialakítása. Az
NKA Múzeumi Szakmai Kollégiumához
beadott sikeres pályázattal, az önkormányzat
segítségével, valamint takarékos intézményi
gazdálkodással valósulhat meg az emlékkiál-
lítás. Ünnepélyes átadását a Batsányi Emlék-
napokon tervezzük.

Vannak zongoristák, sokan vannak köztük
jók. Hallunk zongoramûvészeket, találunk
közöttük kiemelkedõket. Azután, eddig
úgy véltem, következnek a virtuózok. Ma,
a Bogányi-hangverseny után újabb mi-
nõsítést kellett alkotnom, most már akad
Paganini,  az ördög hegedûse mellett az ör-
dög zongoristája is.

Mert amit Bogányi Gergelytõl  hallottunk,
az már ördöngös zenélés volt. A mûsoron
évfordulós Bartók okán néhány  mû tõle is
szerepelt. Ami engem elragadott, az a
Schubert mester dalaira írt Liszt-átiratok
voltak, valamint Schubert legkevésbé ismert
szonátájának, a c-mollnak elõadása; sikerült
ezt a súlyos mûvet szerkezetileg úgy kibonta-
nia, hogy ez  mégsem ment az élvezet rová-
sára. Helyhiány miatt csak a leglényege-
sebbeket emelném  ki.

Négy világklasszis találkozott a Rémkirály
parafrázisban, e találkozás az antik  tragédiák
teljes katartikus hatását hordozta. Goethe bal-
ladája egy gyermekét menteni  kívánó apa
éjszakai, kétségbeesett lovaglását írja le.
Schubert megzenésítette és  alapmotívummá
a dübörgõ vágtát tette, mely felett a halálos
gyermeki vizionálás és az  apa nyugtatgatásá-
nak csodás dallama szól, míg mindent elvág
a halál. Ezekbõl a  dallamokból bontotta ki
Liszt azt a teljes emberi tragédiát, amit
Schubert balladájában  Goethe versszakaira

megkomponált. A kivédhetetlen halál, ha
gyermeki és az atya  karjaiban történik,
elborzasztó. Ezt tolmácsolta a mûvész.
Következett a Schubert szonáta.  A c-moll
szonáta borongós hangulatú mû, így is szólalt
meg. A szonáta fináléja, a  harmadik tétel,
gyakorlatilag jól megjegyezhetõ rondó dal-
lammal kezdõdött. Ennek a  rondóritornelnek
a visszatérõ dallamát ötvözte a közjátékok
dallamaival egy szonáta  természetû kidolgo-
zássá a zeneszerzõ, aztán szonáta repríznek
felfogható, a már ismert  dallamokra írt vari-
ációkkal zárta a mûvet. 

Talán elõször életemben történt meg
velem,  hogy nem kottán elemezve sikerült
egy mû pontos szerkezetébe, mûformájába
behatolnom, hanem az elõadómûvész zse-
nialitása plasztikusan felrajzolta a zenei
történések karakterét. Schubert, a klasszikus
bécsi stílus legnagyszerûbb eredményét, a
szonátaformát ötvözte rondóformával és va-
riációkkal, anélkül, hogy stílustörés történt
volna. 

Sikerült az értelmet és érzelmet elõször
kompozícióban, majd hangszeren együtt
bemutatni, ami az elõadómûvész hiánytalan
elméleti felkészültségét is bizonyítja.

Végül meg kell köszönni a zeneiskolánk-
nak, hogy egy, ma már világnagyságnak
számító  mûvészt Tapolcához ennyire hûen
ideköt. Dr Sáry Gyula

A Sepsiszentgyörgyön megjelenõ Három-
szék címû napilap fõmunkatársa, Sylvester
Lajos is tagja volt annak a székelyföldi kül-
döttségnek, amely a közelmúltban Tapol-
cán járt. Riportunk vele készült. 
- Románia legkisebb megyéjében a legna-
gyobb példányszámban megjelenõ magyar
napilap a miénk. Konzervatív, polgári, oda-
mondogató és megmondó. A pénteki lapszám
fõmunkatársa vagyok, a „falu bolondja” stá-
tuszban, akinek mindent lehet és szabad, de
nem él vissza sem a lehetõséggel, sem a
szabadsággal. 
- Nehéz tartani a magyarságot, a nyelvet a
határon túl? 
- Nem. Naponként annyi megpróbáltatásnak
vagyunk kitéve, hogy az önvédelmi reflexek
mindig mûködnek. Én az anyaország
„elanyátlanodását” abban látom, hogy nem
volt megpróbáltatásoknak kitéve - ter-
mészetesen nem is kívánom - ugyanakkor a

gulyáskommunizmus és a „szocializmus”
többet ártott, mint nálunk. Mert Romániában
- mint ahogy az elszakított nemzetrészek
esetében mindenhol - ez olyan próbatétel volt
mindenki számára, hogy elég edzettek va-
gyunk, és nem adjuk fel. Erdély történel-
mében már volt egy olyan idõszak, a
fejedelmek korában, amikor a magyar kul-
túra, a magyar szellemiség ott virágzott. Most
is ilyen periódusban vagyunk. Aki magyar
nemzetpolitikusnak akarja tudni magát,
annak tudomásul kell vennie, hogy olyan
vezetõkre van szüksége a magyarságnak,
akik a nemzet egészében tudnak és akarnak
gondolkodni. Felfoghatatlan a számunkra,
hogy miért vannak mégis olyanok, akik ezt
nem akarják. Pedig Sütõ András csodaszép
színpadi mûvei - köztük az Advent a
Hargitán - elhozták Erdély üzeneteit. Tizen-
két évig voltam a Sepsiszentgyörgyi Állami
Magyar Színház igazgatója. Mi öt alkalom-

mal jártunk Veszprém megyében, köztük
Tapolcán is. A Veszprémi Petõfi Színház
ugyanennyiszer volt nálunk. Minden Sütõ-
darabot bemutattunk. De továbblépek: Illyés
Gyulát és Németh Lászlót is játszottuk.
Valójában ezért is „törték ki a nyakamat”, és
a színházigazgatástól eltanácsoltak. Csurka
István Házmestersiratóját játszottuk, amikor
feljelentettek azzal, hogy a magyar Himnuszt
énekeljük a színpadon. Nos, a „magyar
Himnusz” a Kossuth Lajos azt üzente volt, de
a román hatóságoknak minden, ami magyar,
elszakító és autonómia ellenes még ma is. 
- Meddig lehet és kell vállalni a harcot? 
-  Amíg él az ember. Mondom ezt egy infark-
tus és  egy bypass mûtét után.  Addig kell
kitartani, amíg ver a szív. Fantasztikus erõt ad
az olvasóközösségünk is. Csak így marad-
hatunk olyan stabil, magyar tartású és szelle-
miségû lap, amely minden magyarhoz szól.     

N. Horváth Erzsébet

Addig kell kitartani, amíg ver a szív
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Amikor Udvardi Erzsébet elõször
érkezett vidékünkre, Akarattyánál pillantot-
ta meg vonatból a Balatont: „A kolléganõ
beszólt, hogy jöjjek ki a folyósóra, mindjárt
meglátjuk a magyar tengert… Letettem a
könyvet, az ablakhoz léptem, s egyszerre
mintha csoda történt volna velem. Éppen
ellenfényben pillantottam meg a Balatont,
csodálatos fények szabdalták, tûzdelték át a
tó fölötti, szeptemberi kékes párákat. Azt
hiszem, ez a pillanat életre szóló élményt
adott nekem. Aztán még évek múltak el, míg
végérvényesen itt horgonyoztam le
Tomajon…”

A Baján született festõmûvésznõ megejtõ
líraisággal ábrázolja a kisvárosi hangula-
tokat és a vízparti fényeket azóta. A gyer-
mekkori iskola apácáival, a városka
szellemisége vasárnapi miséivel, az
értelmiségi lét vélt biztonságaival hirtelen
semmivé lett a háborúban. S amikor

Udvardi Erzsébet 1978 karácsonyán
megfestette Az idõ Tapolca felett címû pan-
nóját, tulajdonképpen nem volt más dolga,
mint a saját (nem éppen csak jó) álmait
megjelenítenie a Balatonhoz közelesõ
kisvároska Malom-tava és az 1945-ben
kiégett, addigi otthonai körül. Balról jobb-
ra, a múltból a jövõ fele kalauzolja nézõit
Udvardi Erzsébet ez idõutazásban. A kép
közepén a Malom-tó áll, egyszerre a jelen
és az örök pillanatban. Úgy hullámol a tó,
mintha az idõ szövetei volnának csak
korszakról korszakra ráterítve, amit persze
(Pilinszky metaforája szerint) át- és átvérez
a történelem. Az Élet Vizén az Arcok Arca
tükrözõdik, persze ama turini lepel alatt, de
legalább sejtelmesen láttatni engedi magát.
Hagyja, hogy a fény emlékké aranyozza a
Harangozó-házat, a misére tartó három
kalapos hölgyet, s hogy útjukat keresztezze
egy Arany Jánosi szénásszekér. A kerítés-

lécek közelében ezüstös szárnyasok füröd-
nek, nem gondolunk börtönrácsozatra. A
homokkõbõl készült Szentháromság-szobor
tövében koszorú, nem rég állíthatták még az
emlékmûvet Isten nagyobb dicsõségére. De
már baljósan forog a fekete malomkerék a
kékellõ idõben. Akárha Weöres Sándor ver-
sében: „…és jár a fekete malom, örökre járó
nagy malom, / és kereket sosem cserél, /
örök a csend, örök az éj, / kereke, jaj,
örökkön él, / csörög a fekete patak, / a
habja folyton száll, halad, / szomjas kövek,
mohó kövek, / kiserkedõ kövek alatt…/
zuhog a fekete malom.”

Hamarosan a lángoló zárda, s a szemfedõ
tó szélén borulnak egymásra vigasz nélkül
az irgalmas nõvérek vagy a csillaggal meg-
bélyegzett testvérek. Fityulák, fejkendõk
foszlányai mintha nyílt vízre vagy nyílt
sebekre simulnának. Mélységesen mély a
múltnak kútja, s a városka alatt szintén

üregek vannak. A haza tehát nem csupán a
magasban létezik. A bányavájatban mintha
csak a betlehemi sziklabarlangbelsõt lát-
nánk, mikor éppen Jézusnak örülnek. A
bányász modern Szent József, felesége kar-
ján a Gyermekkel pedig idõtlen Mária. Itt
születne a jövõ? Hisz a rövid prosperitás
után alig jártak jobban a vájárok, mint a két
világháború között a béresek. Vagy csak az
idõ gördül mindig így tovább, túl arany ko-
szorúkon, terített kerek asztalokon, kocsi-
keréken, ahogy a malomkerék fordul?
Mégis csupán fölöttük lehet a templomto-
rony, a sokemeletes magasságban megcsil-
lanó ablak s a fémesen ragyogó gépkocsi. 

Udvardi Erzsébet képén számomra a
Harangozó-házban mindigre üti már az óra
a delet, az egyet, a kettõt… A tavon körbe-
jár a Nap. Fölcsapja és leejti a sorsokat,
mint vízcsöppöket a nagy malomkerék. 

Németh István Péter

Mûvészettel 
szebb lesz a világ

Horovitz Csaba festõmûvész kiállításá-
nak adott otthont a Batsányi János
Mûvelõdési Központ. A Húsz év idegen
földön címû tárlat megnyitójára már-
cius 1-jén került sor.

Horovitz Csaba Párizs után a német-
országi Unslebenben telepedett le, ahol az
ottani kulturális élet aktív részese alkotá-
saival. Fõ alkotóterületei: a szabad
mûvészet, a fafestészet és a lakk-design. 

A 46 éves festõmûvész tapolcai kiál-
lításán is sokrétûségérõl tett tanúbizonysá-
got. Képeit a gazdag színvilág, változatos
témaválasztás jellemzi, és bátran nyúl a
különbözõ stílusokhoz.

Alkotásai  akril, olaj, színes ceruza, tus,
szén és lakk technikával készültek.

Magyar emberként idegen földön sike-
rült megteremtenie egzisztenciáját a mû-
vészek és mûvészetek világában egya-
ránt. Dancs István

Húsvét elõtt

Bogányi Gergely
Hangverseny a zeneiskolában március 19-én

Könyvtári hírek

Hogy ha az Krisztus fel nem támadott,
hijábavaló kétség nélkül 

az mi prédikállásunk,
hijábavaló az ti hitetek is.

/PÁL ELSÕ LEVELE 
A KORINTUSIAKHOZ 15, 14./

Fotó: N. Horváth



A Tapolca Városi Mûvelõdési
Központ áprilisi programjai

2-án 17 óra Mário élõkoncert; 8-án 18
óra Tapolcai Musical Színpad: „Bazalt-
kúpok árnyékában” musical;  10-én Ifjú-
sági hangverseny bérletes elõadása:
„Változatos Változatok”; 10-én 19 óra
Tavaszi Operettgála Sztárvendég: Leb-
lanc Gyõzõ; 11-én 19 óra Tóth Vera és
zenekara élõkoncert; 12-én 17 óra Iro-
dalmi est Faludy György Kossuth-díjas
költõvel; 13-án 18 óra Komédiás Ma-
gyar Integrált Színház: Valahol Európá-
ban c. musical; 14-én 9-12 óra Húsvéti
játszóház gyerekeknek; 20-án 19 óra
Felnõtt Filharmónia Hangverseny (bér-
letes elõadás); 24-én 11 és 14 óra Ta-
mási Áron bérlet keretében: Szép Szín-
ház: A kincses sziget; 21-én XIV. Szent
György-hegyi Napok; 17 óra „Bor és
gasztronómia”; 28-án 17 óra Szakmai
konferencia.

Március 15-nek, de talán a népek tavaszá-
nak is egyik fõszereplõje maga a nyomda,
vagy szerepét jobban kifejezõ nevén, a
sajtó. Nélküle bizonyára nem jutott volna el
a születõ szabadság híre viharos gyorsaság-
gal Európa népeihez. Ma ugyan szöveghor-
dozói átalakultak, mégis sajtóról beszélünk,
amikor döngetjük az információs társa-
dalom kapuit. Nem kétséges, õ az egyik ha-
talmi ág. Büszke vagyok, hogy ott kezdtem
életem. 

Tapolcai László-Lõwy nyomdában, Sza-
bolcs László és Németh László gépmesterek
(majd tanácselnök, késõbb egyetemi docens)
mellett tanultam ki a nyomdász szakmát, ezu-
tán Pesten, a volt Állami Nyomdában, a Ka-
pisztrán-téren dolgoztam. A tapolcai nyom-
dában készítettük az egyik újságot, a Tapolczai
Lapokat, míg a másikat, Tapolczai Újságot
ugyancsak tapolcai nyomda, a Nagy Károly
tulajdonú készítette. A mi gépparkunk egy kis
amerikai, Lyberty-rendszerû, taposó, síknyo-
móból, Viktória-típusú tégely sajtóból és egy

nagy, Kõnig, hengernyomó gyorssajtóból állt.
Két színnel dolgoztunk, feketével és pirossal,
de akkor le kellett mosni tisztára a gépet.
Szörnyû munka volt. Mi kézi szedésseI és
Linotyp sorszedõvel állítottuk elõ a magas-
nyomó technikához az ólomformákat, majd a
gépbeemeléshez zártuk. Ugyanis, szedtünk és
nyomtattunk, sõt, ha kellett, könyvet is kötöt-
tünk. Hõsi kor volt, még ünnepeltük Szt.
Jánost, államosításig. 

Ma modern síknyomó, ofszet technikával
mûködõ nyomda a tapolcai Kölcsey-nyomda,
és minõ szerencsés játéka a sorsnak, a tulaj-
donos is Kölcsey névre hallgat. E név kötelez,
de ha nem kötelezne is, kezükbõl kifogástalan
termékek kerülnek ki. Amikor kezdtek, évek-
kel ezelõtt, gépeik teljesítménye és technikai
színvonala a maihoz viszonyítva kicsi volt.
Most, amikor belátogattam, bizony szívesen,
hogy megnézzem a tapolcai városi évfordu-
lóra készülõ reprezentatív albumukat, elámul-
tam fejlõdésükön. És elgondoltam, a mi fes-
tékmocskos, ólomgõzös, festék, petróleum és

enyv szagú, zsúfolt, egészségtelen nyomdánk-
hoz képest ez kórházi tisztaság. Aztán teljesít-
ményük is ezzel arányos. Színes technikájuk
európai színvonalú. 

E bevezetõ után, az évfordulós albumról is
kell szólnom, amit készítenek. A könyvnek,
mint ipari produktumnak van nyomdai és
kötéstechnikai, esztétikai színvonala. Ez in-
kább a megjelenéshez tartozik, mert fontosabb
az, ami benne, mint szellemi tartalom testesül
meg. Az pedig a szerzõ, vagy szerzõk kreatív
tehetségének függvénye. Nem minden könyv-
ben található kreatív, új, magas szellemiségû
tartalom, de minden könyv szellemi termék is.
Elbírálásán, a kritikai munka szakszerûségén a
könyvkultúra színvonala múlik. A lanyha kriti-
ka eredménye színvonalesés, amit ma tapasz-
talunk sok kiadvány formai és tartalmi elseké-
lyesedésénél. 

Ma is szerelmese vagyok a szép könyvnek
és majd ötezer kötetem között sok díszkötésût,
õrzök, válogatott tartalommal, sõt, köztük saját
kötésû Faustomat is. 

Nem vagyok csapodár, de mostanság egy új
szépség megkísértett és ellenállhatatlanul
bókokra késztetett. Tapolcáról sok kép, több
kisebb könyv is megjelent már. Az idei várossá
való elõlépésünk évfordulójára azonban repre-
zentatív albummal kedveskedett N. Horváth
Erzsébet és Szántó Zoltán szerzõpáros a
Kölcsey-nyomda közremûködésével. 

A könyv nagy album alakú. Finom mû-
nyomó papíron szövege és fotóillusztrációi ki-
tûnõen érvényesülnek. Ahogy „szakiparos
szemmel” a még összeállításra váró íveibõl
elsõ benyomásaimat kialakítottam, eddigi ki-
adványainkat messze felülmúlja. Ez vonat-
kozik szövegének figyelmes megírására és a
színes fényképek igényes megkomponálására.
Az elsõ benyomásokból az is látható, nincs
zsúfolt oldal, az áttekinthetõség nagyon jó. A
képek egymásutánisága mögött értelmes el-
gondolást tükröz. Mindez azonban a gyors
tájékozódás hozadéka, mert a végsõ formát a
kötés adja majd meg, de az egyelõre még
folyamatban van. Dr. Sáry Gyula

6. Az út ajándékai
El Camino - Az Út. A csillagok útja. Istené.

Az emberé. A Földi Tejút, melynek útvonala
pontosan az égiét követi, s melynek pozitív
energiáit és minden jótékony hatását magam is
megtapasztaltam.

El Camino - Az Út, mely megmutatja a múl-
tat és a jövõt, rájössz, ki vagy most, mert az út a
bensõ utak járása.

Ma minden ponton, útkeresztezõdésben,
köveken, fákon, oszlopokon, házak falán, min-
denhol ott vannak a kék-sárga JELEK, melyek
a XXI. század vándorait biztosan célba jut-
tatják. Sorsunk meg van írva. Utunk adott, csak
végig kell járni és követni a jeleket. Figyelnünk
kell, hogy odaérjünk, mert Isten minden ember
számára kijelölte az UTAT... melyet oly sok
váratlan csoda kísér... s melyek mellett oly sok-
szor észrevétlenül elmegyünk..

Megértettem: a bensõ út fontosabb, mint a
külsõ. Az embernek önmagával kell találkoz-
nia, szánalom nélkül!

A zarándoklatnak nincs stratégiája. Az úton
rájövünk, hogy nem a hegy az ellenfelünk, nem
is a kavics a cipõnkben, hanem saját magunk.
„A világ az út, út menti zarándokmenhelyekkel
súlyosbítva, és az út vége a HALÁL... Úgy kell
készülnünk az útra, mint a halálra. Elfordulni a
hívságoktól, melyeknek értéke csak napi, és
ablakot nyitni arra, amit a végtelen ígér... Utunk
célját csak akkor tudjuk meg, ha már
megérkeztünk.

Nem az út nehéz, nehézség maga az út. Az út
maga a jutalom!”

Lelki jelentõsége pedig a HIT! Hinni kell

magunkban, embertársainkban, de legfõképpen
Istenben. Gondoljunk csak bele: Jézus életét is
nehéz végiggondolni, de Jézus a gyenge
hitûeket is szereti. Csak a közömbösöket veti
meg, mert a közömbösség - BÛN!

„AHIT-HÍD. És aki hisz, annak van ereje!”...
Azt mondják, ha eléred Willafranca del

Biersot, minden bûnöd megbocsátást nyer...
Elértem én is. Délelõtt volt. Csend volt a város-
ban, és a fõterén pihenve, magamban halkan
imádkozva kértem Istent, hogy segítsen, hogy
meghallgasson és megbocsásson, most és a
továbbiakban is...

Az út legmagasabb pontja másfél kilo-
méternyi magasságban van. Vaskeresztes
oszlop jelzi - Cruz Ferro. Az oszlop lábánál
nagy domb emelkedik azokból a kövekbõl,
melyeket a zarándokok dobnak ide a bûn és
feleslegesen cipelt terhek szimbólumaként. Én
is letettem itthonról vitt köveimet: egyiket ma-
gamért, a másikat mindazokért, akiket szeretek,
azokért, akik szeretnek, mellettem állnak, és
azokért, akik nem... 

Ajándékul kaptam a felismerést: történjen
bármi is az emberrel, minden megpróbáltatás
ellenére, mindig volt, van és lesz KEGYELEM
a másnapi folytatáshoz!...

Kimondom: Van út, van cél és van vége... A
végén van öröm, megnyugvás és béke! Utunk
kijelölt és egyenes, melyrõl akarva-akaratlanul
letérhetünk ugyan, de az mindig zsákutcába
vezet. A JELEKET kell követnünk, nem
térhetünk le róla...

És akkor van, lesz HAZATÉRÉS!...
K. Lelkes Katalin

Szólj, síp, szólj ! . . .
Várni, várni, jaj de nehéz várni … szól

a dal. Pedig várakozásban telik egész éle-
tünk. Aggodalmas-keserves vagy remény-
teli-boldog várakozásban. Életváró,
hírváró az ember. Babát vár, jobb idõt, új
termést,  a siker hírét, IGEN!-t. 

Türelmesen vagy türelmetlenül? 
Levelet, hírt várhatok türelmetlenül -

nem ártok vele. Az új életért hosszú, mun-
ka-teli, türelmes várakozás szükséges. 

Az IGEN! - sorsdöntõ. Tûrõ-váró zablát
a test türelmetlenségére!

Aki nem tud várni, nem tud kitartani. 
Dr. G.T.G.

Játssz velünk!

A Tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege szeretettel vár minden
érdeklõdõt a következõ foglalkozásaira.

Április 4-én (kedd) 16 órakor: Tavaszi
népszokások - foglalkozás 3-4. osztályosok-
nak. A foglalkozást vezeti: Szokoli Renáta.
Április 19-én (szerda) 16 órakor: Velem
mindig történik valami - beszélgetés Jani-
kovszky Éva könyveirõl 5-6. osztályosok-
nak. A foglalkozást vezeti: Vasáros  Ferenc-
né. Április 19-én (szerda) 10 órakor: Rin-
gató - foglalkozás babáknak és mamáknak.
A foglalkozást vezeti: Varga Károlyné.
Április 27-én (csütörtök) 16 órakor:
Barangolás Európában - felfedezõ kutató-
munka 7-8. osztályosoknak. A foglalkozást
vezeti: Varga Károlyné.
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El Camino - Az út 800 km Szent Jakab Zarándokútján

A Barackvirág Óvoda - fennállásának 30.
évfordulója alkalmából - szép ajándékkal
lepte meg a munkája iránt érdeklõdõket
és önmagát is. Az elmúlt évtizedek törté-
néseirõl az óvoda könyvet jelentetett meg.
Marosi Miklósné óvodavezetõvel errõl is
beszélgettünk.
- Ajándéknak tekintjük mi is a könyv meg-
jelenését. A tavasz szép ajándékának, hiszen
a meteorológiai tavasz elsõ napján, március
21-én jelent meg.
- Hogyan született meg a könyv megírásá-
nak ötlete?
- A kolléganõkkel együtt gondoltunk arra,
hogy a 30 éves évfordulót egy ilyen kiad-
vánnyal tegyük emlékezetessé.
- Kik írták meg az óvoda történetét?
A kezdetektõl - 1975 szeptemberétõl - 1991
novemberéig tartó idõszakról az óvoda
akkori vezetõje, Sipos Józsefné Kati készí-
tette el a visszaemlékezéseit. Én pedig az
1992-tõl napjainkig zajló események „kró-
nikása” lettem. De nagyon sokat segítettek a
kolléganõk is az adatok gyûjtésében, és ter-
mészetesen rendelkezésre álltak a korabeli

csoportnaplók és a szülõk, illetve az óvónõk
tulajdonában lévõ fényképek is.
- Hány csoporttal indult az óvoda 1975-ben
és hány van jelenleg?
- Három csoporttal indult az óvoda, de már
akkor kiderült, hogy ez kevés, így
hamarosan újabb három csoporttal bõvítet-
ték. Jelenleg is hat csoport mûködik nálunk.
A kezdeti gyermeklétszám nagyon magas
volt. Volt úgy, hogy 150-180-200%-os
telítettségû volt az óvoda. Ma a 150 férõhe-
lyen 160 kisgyermeket nevelünk. 
- Bizonyára már megéltétek azt is, hogy a
volt kisóvodások hozzák óvodába a gyer-
mekeiket. Milyen érzés ez? Keresitek bennük
a szülõk tulajdonságait?
- Csodálatos érzés megélni ezt, s valóban
úgy van, gyakran mondjuk, hogy ebben,
vagy abban mennyire hasonlít az édes-
anyjára vagy az édesapjára.
- Hogyan telnek az óvoda napjai? Milyen az
arculata?
- Helyi nevelési programunk céljaként a
hagyományõrzést és a népi kismesterségek
tanítását tûztük ki. Ennek nagyon fontos

eleme a néptánc. Tarjányi Csilla 1991 óta -
nagy sikerrel - tanítja a gyermekeinket, segít
az arculatunk alakításában. A könyvben is
hangsúlyt fektettünk arra, hogy a hagyo-
mányõrzés helyet kapjon, egy hagyomány-
naptárt is készítettünk. De természetesen a
hagyományõrzés mellett számtalan tevé-
kenységünk, feladatunk van. A régóta együtt
dolgozó közösségünk munkáját nemcsak a
minõsítéssel ismerték el, de nagy meg-
tiszteltetés számunkra az Eötvös-díj oda-
ítélése is.
- Hány példányszámban jelent meg a
könyv?
- Háromszáz példányban. Ezúton is szeret-
nék köszönetet mondani mindazoknak, akik
segítették a könyv megjelenését. A kollé-
ganõknek az áldozatos munkát, az önkor-
mányzat, a vállalkozók, a szponzorok anya-
gi támogatását. Egyedül ezt nem tudtuk vol-
na megvalósítani. Nagyon örülök, hogy a
szó legnemesebb értelmében közügy lett a
Barackvirág Óvoda történetét bemutató
könyv megjelenése.

N. Horváth Erzsébet

Születésnapi ajándék

Március 6-án a VMK-ban - Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ meghívá-
sára dr. Gogl Árpád, volt egészségügyi
miniszter Az egészségügy helyzete és
lehetõségei címmel tartott elõadást. 

Orvosként fölvetette, mi az orvos fel-
adat? Az élet minõségének szolgálata. „Az
áruknak ára, az egészségnek értéke van” -
idézte. Fontosnak tartaná, hogy tanítsák az
iskolában az Egészségtan - Háztartástan-t. 

Logikus sorrendben feltételezik és köve-
tik egymást a tanulás, a tanult foglalkozás-
nak megfelelõ munka, normális életfelté-
telek: lakás, család, kenyér. 

Higgadt, logikus érvelése sajnálattal
bizonyította a be nem teljesült ígéreteket, a
szétvert közösségeket, az elmulasztott
történelmi lehetõségeket. Bíztatott is,
éppen a történelmi megújulások példáira
rámutatva. 

Sajnálja, hogy a drágán létrejött
Tisztiorvosi Bázist eladják. - Készüljön fel
az ország, a kormány járványokra, kataszt-
rófákra is - idõben! Hisz nyomában nem-
csak gazdasági, hanem egészségügyi kár is
következik. Szólt a sürgõsségi ellátás gond-
jairól, a mentõhelikopterek hiányáról, a
mentõtiszti képzésrõl.  

Érvelése meggyõzõ, összefogásra intõ,
összmagyar érdeket láttató volt. 

G. Dr. Takáts Gizella

Az egészségügy helyzete 
és lehetõségei 

A nyomda és a könyv 



Pupos Liza a Batsányi János Általános
Iskola 5. osztályos kitûnõ tanulója.
Kedvenc tantárgyai a testnevelés és a
magyar. Hobbija a foci és a néptánc,
melyet már 8 éve gyakorol. Szabadide-
jében zenét hallgat, túrázik, úszik és ha

nem vív, akkor minden más sportágat
szívesen kipróbál. 

2002-ben az olimpiai közvetítéseket
nézve határozta el, hogy õ is vívó lesz, és
attól a pillanattól jár a Tapolcai Vívóklub
edzéseire. Azóta az edzõje Szalay Gyöngyi,
akit nagyon tisztel és szeret, akitõl
rengeteget tanul, és akit a példaképének
tekint. Õ is szeretne nagy és jó vívó lenni,
olyan, mint az edzõje. Ezért jár heti 3
edzésre, ahol remek a hangulat és nagyon jó
a társaság. Titkos vágya egy olimpiai
részvétel. Az odáig vezetõ út elsõ
lépéseként jelenleg országos „Bambi”
bajnoknak mondhatja magát. Azt már tudja,
ha nagy lesz, olyan pályát választ, ami a
sporttal kapcsolatos. 

Liza! Csak így tovább. Légy céltudatos,
hogy valóra váljanak álmaid! Mi drukko-
lunk neked!

K. Lelkes Katalin

A Kézilabda Diákolimpia körzeti dön-
tõinek helyszíne a Városi Rendezvénycsar-
nok volt. 

Március 23-án a lányok mérték össze tudá-
sukat. Eredmények: I. helyezett: Kazinczy
Ferenc Általános Iskola; II. helyezett:
Batsányi János Általános Iskola; III.
helyezett: Bárdos Lajos Általános Iskola.

Március 24-én a fiúk kategória IV. korcso-

portjának mérkõzései zajlottak. Eredmény: I.
helyezett: Kazinczy Ferenc Általános Iskola;
II. helyezett: Bárdos Lajos Általános Iskola. 

A fiú kategória elsõ helyezett csapata,
valamint a leány kategória elsõ és második
helyezett csapata továbbjutott az április else-
jén Ajkán megrendezésre kerülõ IV. korcso-
port kézilabda diákolimpia megyei dön-
tõjébe. Kovács Norbert

Kézilabda Diákolimpia

Kiváló sportoló- gyermek kategória
Kézilabda: Bedics Amina, Schneider Ádám 
Labdarúgás: Szarka Ninete, Rádai Bence-
TIAC
Sakk: Lovász Barnabás
Vívás: Bieber Szabina, Horváth Viktória, Pupos
Liza, Káhonyi Tibor, Csák Dániel, Tarjányi
Bendegúz, Szabó Árpád, Bacsa Ákos.
Atlétika: Csörnyei Alexandra, Pókó László
Diáksport: Dancs Nóra, Peszleg Pálma,
Hanzmann Máté, Hanczvikkel Zsanett, Tímár
Katalin, Zoboki Csanás, Pontyos Viktória 
Karate: Gyukli Zoltán
Tájékozódási futás: Domán Fruzsina, Zoboki
Barna
Tenisz: Harangozó Helga
Kiváló sportoló- Ifjúsági kategória
Kézilabda: Berecz Nikolett, Csipszer Péter
Labdarúgás: Végh Jenõ, Wohler Tamás, Vörös
Tímea
Sakk: Vizeli Mária Beáta, Samu Ferenc 
Vívás: Sáfár Cintia, Hammel Péter
Lovaglás: Ifj. Széplábi Fülöp
Atlétika: Horváth Dávid
Diáksport: Baráth Gyõzõ
Karate: Papp László
Tájékozódási sport (futás, kerékpár):
Lasztovicza Jenõ
Teke: Lantos Anna, Szabó Lajos
Felnõtt kategória
Kézilabda: Antal Anett, Sárfi Béla
Labdarúgás: Wágner Ede, Bárány Péter, Nagy
György
Sakk: Bodó Norbert
Vívás: Rédli András
Karate: Nagy Leopold
SzakosztályTájékozódási sport (kerékpár): 

Vajda Zsolt
Természetjárás: Papp Tibor
Teke: Németh Zsolt
Tenisz: Kassai Balázs
Kiváló edzõ kategória
Kézilabda: Németh László, Antal Edit, Kordik
Csaba
Labdarúgás: Végh Tamás
Sakk, Hlavács Krisztián, Kosztolánczi Gyula 
Vívás: Szalay Gyöngyi, Borosné Eitner Kinga
Diáksport: Pontyos István, Somogyiné
Szakonyi Judit
Diáksport/ Kézilabda: Somogyi Andrea 
Karate: Dávid József
Tenisz: Ifj. Pontyos István
Tájékozódási futás/kerékpár: Domán Gábor
Teke: Pfluger Roland
Legjobb sportoló - Gyermek kategória
Sakk: Szabó Dorina
Tenisz: Kis Gábor
Ifjúsági kategória
Labdarúgás: Regõs Beatrix, Süle Mária
Vívás: Hanczvikkel Márk
Felnõtt kategória
Sakk: Jáchym Dorina
Futás: Rádóczy Árpád
Abszolút gyõztesek
Ifjúsági kategória-Labdarúgás: Regõs Beatrix
és Süle Mária

SAKK  
NB I/B. (8. forduló)
Tapolca Rockwool VSE - Gyõr 8:4
Megszerezte idei elsõ gyõzelmét a tapolcai

csapat és megkezdte a felzárkózást a közép-
mezõnyhöz. 

NB. II. (8. forduló)
Tapolca VSE-Varjú Fogadó - Veszprém

8:4
A megyei rangadón biztosan és nagy-

arányban nyert Tapolca csapata a bajnoki
címmel is kacérkodó Veszprémiek ellen. 

Megye I. osztály (6. forduló)
Bányász SK Ajka - Tapolca VSE - Kölcsey

Nyomda  7:5
Kiegyenlített küzdelemben gyõzött a ruti-

nosabb csapat. 
Az ifjúsági csapatok mérkõzésén: 
Bányász SK Ajka - Tapolca VSE - Kölcsey

Nyomda  8,5:3,5
LABDARÚGÁS 
„Körzeti Kupa” Teremlabdarúgó Torna
Az Ifjúsági Csapatok tornáján: I. Lesen-

cetomaj, II. Káptalantóti, III. Balatonederics.
Öregfiúk tornáján: I. Tapolca VSE, II.
Szigliget, III. Sümeg VSE.

„Sasok” - „Delfinek”
A Tapolcán rendezett 4 csapatos tornán

mindkét együttes remek játékkal tornagyõz-
tes lett. Különdíjat kapott Vers Máté, mint a

legjobban cselezõ játékos. 
A „Sasok” Szombathelyen is „szárnyal-

tak”. Idei legjobb játékukkal lettek a helyi
csapat mögött másodikak. Vers Máté a torna
gólkirálya - 10 góllal. 

KÉZILABDA
Megkezdõdött a tavaszi szezon. 
1. ford. nõk: Tapolca - Alsóörs 26:20
Az ifjúságiak is gyõztek. 
Férfiak: Várpalota - Tapolca 25:27
Az ifi csapat kikapott. 
A 2. fordulóban a férfiak itthon izgalmas

végjátékban 1 gólos gyõzelmet arattak
Szentgotthárd ellen. A nõk idegenben játszot-
tak és vesztettek. Mindkét ifi csapat gyõzött. 

VÍVÁS
A hétvégén Budapesten országos korosztá-

lyos versenyeket rendezett a Fless Vívóklub
3 korosztály fiú és lány párbajtõrözõinek. 

A Balaton Isover Vívóklub mérlege 2
arany, 4 bronzérem és további értékes döntõs
helyezések. 

Tapolcai eredmények: Bambi leány pár-
bajtõrben: I. Pupos Liza. Fiúknál: III. Csák
Marcell. Gyermek fiúknál I. Kákonyi Tibor,
IV. Tarjányi Bendegúz és Csák Dániel. 6.
Balsa Ákos, 7. Kovács Milán. Újonc
lányoknál:  Bronzérmes: Horváth Viktória, 5.
Bieber Szabina.

K. Lelkes Katalin
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Hírek - eredmények

Tehetségeink

SPORT 

Új sorozatunkban a szakosztályokban
folyó utánpótlás nevelõ munkát mutatjuk
be. 

A Balaton Isover Vívóklubban - melynek
vezetõ edzõje Borosné Eitner Kinga - három
városban folynak edzések: Tapolcán,
Keszthelyen és Balatonfüreden. Tapolcán a
mintegy 50 fiatalnak, Szalay Gyöngyi - a
többszörös világbajnok, olimpiai harmadik
helyezett vívó - tartja a foglalkozásokat.
Amikor 2001-ben végleg befejezte verseny-
zõi pályafutását, rögtön a pást másik oldalára
állt, mert régóta céltudatosan készült az edzõi
pályára. 

Az alsó tagozatos gyerekeknek heti egy
alkalommal tart elõkészítõt, melyen a kicsik
játékos formában ismerkedhetnek meg a
vívás alapelemeivel. 

Az egyesületi edzések - a hét minden
napján - a gimnáziumban lévõ vívóteremben
zajlanak, melyeken a 8-17 éves fiatalok
vesznek részt. Többségük heti 2-3 alkalom-
mal, de vannak olyanok is, akik egyet sem

hagynak ki.  
Négy éve elkezdett tervszerû munkájának

már megvan az elsõ „gyümölcse”. A
Reménységek Tornáján 2005-ben a gyermek
fiú és lánycsapat az elsõ helyen végzett. Az
általa edzett 1993-ban született fiúk csapata is
kiváló. Õk 2005-ben az Országos Bajnokság
gyermek kategóriájában lettek másodikak. A
Batsányi Gimnáziumban tanuló fiúk, az
Országos Diákolimpián végeztek csapatban a
harmadik helyen. 

A vívás költséges sportág. Annak ellenére,
hogy a nagy versenyek biztos éremszállítói,
az anyagi megbecsültsége minimális. A vidé-
ki szakosztálynak egyre kevesebb pénz jut,
így a Vívóklub is anyagi gondokkal küsz-
ködik. Ennek ellenére edzõk és versenyzõk
bizakodóak, s töretlen lelkesedéssel végzik
munkájukat. 

A szakosztály nyitott, mindenkit, aki sze-
retne a vívósporttal megismerkedni szeretet-
tel várnak. 

K. Lelkes Katalin

Körkép a városi utánpótlásról
Március 11-én Ajkán rendezték a tizenhar-
madik esztendeje kezdõdött önkormányza-
tok közötti sportnap idei találkozóját.

Az esemény során a szervezõk töreked-
tek arra, hogy minél több önkormányzati
dolgozót megmozgassanak, biztosítva szá-
mukra a sportágak színes palettáját.

Ebben az évben kilenc sportág /asztali-
tenisz, bowling, darts, kispályás labdarúgás,
kosárlabda, lengõteke, lövészet, sakk,
szellemi vetélkedõ/ közül válogathatott a
megjelent tíz önkormányzat közel három-
száz munkatársa.

Tapolca „válogatottjai” a kiélezett küz-
delmek során az alábbi eredményeket érték
el:

Kosárlabda (nõi): csapat 2. helyezés
Kispályás labdarúgás: csapat 1. helyezés
Sakk: egyéni 2. helyezés - Paréj József
Az összetett pontversenyben Tapolca

Város Önkormányzatának csapata 115
ponttal a hatodik helyet szerezte meg. 

Köszönjük a sporteseményen résztvevõ
csapattagoknak, hogy szép eredményekkel,
sportszerûen képviselték városunkat.

Kovács Norbert

Önkormányzati Sportnap

A Városi Mozi adott otthont február 27-én
és március 6-án településünk 2005. évi
legjobb és kiváló sportolói, kiváló edzõi
díjak átadására rendezett ünnepségnek.

Hála a rengeteg, tavalyi kiemelkedõ sport-
teljesítménynek, idén két részben kellett a
szervezõknek megoldani a díjátadó ünnep-
séget.

Az „elsõ felvonásban” Ács János polgár-
mester, egy hét múlva  Császár László, tele-
pülésünk alpolgármestere köszöntötte az egy-
begyûlteket és ünnepelteket. A megnyitó gon-
dolatok után Hatvani Mátyás, a Bárdos Lajos
Általános Iskola tanulójának tolmácsolásában
hangzott el Juhász Gyula Olympiai óda címû
verse.

A sportági díjazottakról készített kisfilmbõl
megtudhatták a jelenlévõk, hogy ki, milyen
eredménnyel vívta ki a méltó elismerést.

A díjakat Fodor Renáta sportoló, Ács János
polgármester, Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ, Marton József  önkormányzati kép-
viselõ és Boczkó Gyula adták át.

A március 6-án rendezett ünnepségen

Császár László és Horváthné Szalay Gyöngyi
alpolgármesterek, valamint dr. Nádori László
adták át az okleveleket és a díszes serlegeket.

Mindkét rendezvényen Emléklapot kaptak
a díjátadók is. Rédli Károly, Tapolca Városi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetõ
igazgatója e jelképes ajándékkal igyekezett
megköszönni a város vezetõinek a helyi
sportélethez való pozitív hozzáállását.

Boczkó Gyula lapunknak elmondta, hogy
Tapolca város abszolút legjobb sportolója dí-
jat 1992-ben alapította, és a következõ esz-
tendõben került elsõ alkalommal átadásra.

- Külön öröm számomra, hogy évrõl-évre
nõ az elismerésben részesülõk száma. Ez ékes
bizonyítékul szolgál, hogy ez a tradicionális
díjátadó ünnepség egy komoly, színvonalas
sportrendezvénnyé nõtte ki magát az évek
során. Másrészrõl örvendetes az a tény is,
hogy az elmúlt esztendõben közel nyolcvan
sportoló és edzõ teljesített olyan szinten, hogy
bár nehéz döntések után, de õk lettek a 2005.
év kiváló vagy legjobbjai. Ezúton is gratulálok
mindannyiuknak!                      Dancs István

A 2005. évi sportteljesítményeket díjazták

A 2005. év legjobb tapolcai sportolói

Helyesbítés
Az Új Tapolcai Újság 2006. februári

számában, tévesen jelent meg a Légy jó
mindhalálig címû írásban a Fõvárosi
Önkormányzat Darvastói Foglalkoztató
Intézet vezetõjének a neve.

Az intézmény igazgatója: Vaski Ferenc.



TVSE Természetjáró Szakosztály

április havi túrája
1-én Vonyarcvashegy - Büdös-kút Bala-
tongyörök Nyílt túra
8-án Zirc - Barzaván - Kõris-hegy -
Bakonybél OKT. 
15-én Káptalantóti - Szentbékálla - Bala-
tonhenye Nyílt túra
22-én Sümeg - Darvastó - Nyirád  Nyílt
túra
29-én Keszthely - Vállus - Lesenceistvánd
Nyílt túra                Hartmann Aladárné
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Munkában a hattagú, szakértõkbõl álló bizottság: a borok közül nyolcat bronz,
tizenkilencet ezüst, kilencet arany, míg egyet nagy arany minõsítéssel értékeltek 

Újabb színfolttal gazdagodott a Kis-tó partja. Elkészült a szép kivitelû
csobogó

Fotó: Dancs

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

A Szász Márton Általános Mûvelõdési
Központ is szervezõje és rendezõje volt
annak a programsorozatnak, amely a
felnõttképzés népszerûsítését tûzte ki
célul. 

Köztudott, hogy míg a többi uniós
tagországban a felnõttek 42 %-a vesz részt
rendszeresen felnõttoktatásban, addig ná-
lunk ez az arány csak 12 %. A több helyszí-
nen zajló kerekasztal beszélgetések során a
halmozottan hátrányos helyzetûek körében
végzett felnõttképzési projektek bemu-
tatására is sor került. 

A tapolcai rendezvényeknek a Városi
Mûvelõdési Központ adott otthont március
24-én és 25-én. Az ekkor rendezett kéz-
mûveskiállítást Horváthné Szalay Gyöngyi
alpolgármester nyitotta meg, majd egész
napos kézmûves-foglalkozáson vehettek
részt az érdeklõdõk. 

Az egészséges életmódot,  a gyógy-
növények felhasználását elõtérbe helyezõ
szakmai napokon vércukor-, koleszterin-
és vérnyomásmérésre is sor került. 

A vincellérképzés balaton-felvidéki
lehetõségeirõl Szencz Lajosné, a Tapolca
és Környéke Kistérségi Társulás elnöke
tartott elõadást. 

A kétnapos tevékenység jelentõségérõl
és eredményességérõl Bognár Ferenc, a
Szász Márton ÁMK igazgatója szólt  zár-
szavában.           

N. Horváth Erzsébet

Csak ügyesen!

Délután a különféle mozgásfajtákat próbálhatták ki a résztvevõk

A mûvelõdés hete, a tanulás ünnepe

Március 11-én immár hatodik alkalommal
került megrendezésre az Egészség- és
Aerobiknap a Városi Rendezvénycsarnok-
ban a TESZ Alapítvány támogatásával.

A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy a
nap folyamán közel 1000 fõ látogatott ki a
csarnokba, ahol délelõtt lakossági szûré-
seken mérhették fel egészségi állapotukat.
A legkisebbek délelõtt babamasszázson, a

felnõtt lakosság szaunázással, maszíroz-
tatással, különféle elõadásokon pihenhették
ki a mozgás fáradalmait. Voltak, akik a
véradás szándékával érkeztek a csarnokba. 

A kiállítók az egészséges életmódhoz
kapcsolódó termékekkel, szolgáltatásokkal
vonultak fel: a makrobiotikus táplálkozás
alapjaival, ételeivel, természetgyógyászat-
ban alkalmazott technikákkal. GB

Hatodik alkalommal az egészségért!

A Batsányi János Gimnázium március
21-én tartotta a hagyomány szerinti kul-
turális bemutatóját a Városi Mûvelõdési
Központban.

A bemutató során a közönség ízelítõt ka-
pott az iskola sokszínû életébõl. A zenét, a
táncot, az éneket szeretõk is találtak maguk-
nak  kedvükre valót a gazdag kínálatból. 

Perdül a szoknya, dobban a láb...

Egy szelet a diákéletbõl

A diszeli Kultúrházban gyûltek össze
március 10- én este a gazdák, hogy im-
már ötödik alkalommal is megmé-
rettessék boraikat. 

A hagyományos rendezvényen megje-
lenteket elsõként Jakus Attila, Tapolca-
Diszel Szent György-hegy hegyközség
elnöke, majd Bakos György önkormányza-
ti képviselõ-tanácsnok köszöntötte.

A közel kétórás bormustra után Tóth
János Zoltán, a bíráló bizottság elnöke
ismertette az eredményt az izgatott
gazdákkal, elõtte azonban hangsúlyozni
kívánta, hogy évrõl-évre értékesebb, jobb
minõségû borokkal találkoznak a meg-
mérettetés alkalmával.                         DI

Jól vizsgáztak a diszeli borok

Gyönyörködjünk együtt!

Fotó: N. Horváth

Fotó: Spilák


