
A Tamási Áron Mûvelõdési Központ
adott otthont október 14-én az I.
Tapolcai Kórustalálkozónak, amelyen
hét énekkar lépett fel. 

A minõsítõ versenyként is szolgáló
találkozót Csere Sándor kanonok nyitotta
meg. A háromtagú zsûriben helyet foglalt
dr. Márffy Gyula érsek, Veresné Petrõcz
Mária zenetanár és Gyarmati László. 

/Tudósításunk az 9. oldalon Énekel-
jetek az Úrnak! címmel./ 

A Batsányi-iskolások virágot helyeznek el a szobor talapzatán

Emlékezzünk és emlékeztessünk
Október 1-jén Tapolca polgárai az urnák
elé járultak, és szavazatukkal arról dön-
töttek, hogy az elkövetkezendõ 4 évben
kik képviseljék érdekeiket az önkor-
mányzatban. 

Az új Képviselõ-testület október 13-án a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban tartot-
ta alakuló ülését, amelyet Szatmári Jánosné,

a város legidõsebb képviselõje, mint korel-
nök vezetett, köszöntve Tapolca polgárait;
köztük a város közéletében szerepet játszó
gazdasági szervezetek, civil szervezõdések,
intézmények megjelent vezetõit, képviselõit.

/Választási tájékoztatónk a 2. és 3.
oldalon Minden igyekezetemmel Tapolca
javát szolgálom címmel./

A Tapolca Régió - Ferencváros barátsá-
gos labdarúgó-mérkõzésnek október
11-én a Városi Sporttelep volt a hely-
szín.

A Fradi Turné tapolcai „megállója” is a
Zöld Fehér Angyalok Alapítvány támo-
gatását segítette. A helyi és környékbeli
zöld-fehér szívûek a belépõjegy megvá-
sárlásával járultak hozzá - az alapítványon
keresztül - a csapat további mûködéséhez. 

/Gellei Imrével, a Fradi vezetõedzõjé-
vel készített riportunk a 11. oldalon Sok-
sok kedves emlékem van... címmel./
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Letette hivatali esküjét az új Képviselõ-testület

Hagyományõrzés felsõfokon

A megyei közgyûlés elnöke Lasztovicza Jenõ lett
A megyei közgyûlés október 12-én megtartott alakuló ülésén térségünk, a 4. számú vá-
lasztókörzet országgyûlési képviselõjét, Lasztovicza Jenõt választották meg elnöknek.
- Kezdõként érkeztem a közigazgatás területére, soha nem voltam sem polgármester, sem
önkormányzati képviselõ. De nem biztos, hogy ez baj. Lehet, hogy én egészen más szem-
mel fogom látni azokat a dolgokat, amelyek a megyére vonatkoznak. A legfontosabb fela-
datunk olyan döntések meghozatala lesz, amelyek a megyei lakosság egészére pozitívan
hatnak - mondta a vele készített riport során a közgyûlés új elnöke.

/Írásunk a 3. oldalon A megye fejlõdéséhez együttmûködésre lesz szükség címmel./

Albert Flórián a fiatal rajongók gyûrû-
jében

Tapolcán a Fradi

Fotó: N. Horváth

- Ma Magyarország utolsó nagy szabad-
ságharcáról emlékezünk meg az 1956.
október-novemberi magyar forradalom
és szabadságharc 50 éves évfordulóján -
mondta Ács János polgármester ünnepi
beszédében október 20-án a Katonai
Emlékparkban. 

- Emlékezzünk és emlékeztessünk.
Emlékezzünk a harcokban hõsi halált halt,
bitófán mártírrá magasztosult és a börtö-

nökben sínylõdött forradalmárokra. Mind-
azokra, akik résztvevõi voltak annak a he-
roikus küzdelemnek, amelyben egy nem-
zet tisztult meg, és vívta ki az egész világ
csodálatát. Emlékeztetnünk kell a gyorsan
felejtõket, a kishitûeket, a kételkedõket,
barátainkat és ellenségeinket egyaránt -
hangsúlyozta az ünnepi szónok.  

/Összeállításunk a 4. oldalon A lelkem
Istené // Szívem a hazámé... címmel./

A helyõrség megszüntetését követõen
fogalmazódott meg az a gondolat, hogy
a laktanya területén lévõ Dobó-mell-
szobor kerüljön ki annak a város-
résznek az egyik terére, amelynek
szintén az egri hõs a névadója. 

A gondolatot tett követte, majd szep-

tember 28-án a szobor leleplezésére is
sor került. Ezzel is õrizve azoknak a
katonáknak az emlékét, akik az elmúlt
évtizedekben Tapolcán teljesítettek szol-
gálatot.

/Írásunk az 5. oldalon Méltó helyre
került a szobor címmel./

A város nevében Ács János polgármester, Lévai József és Vörös Béla
képviselõk koszorúztak

Fotó: Dancs

Fotó: Dancs

A helyi Nagyboldogasszony Általá-
nos Iskola kórusa Horváth Nikolett
vezetésével aratott nagy sikert

Az alakuló ülésen dr. Kajtár György, a Helyi Választási Bizottság elnöke
ismertette az önkormányzati választás eredményét

A lélek hangjai

Fotó: László

Fotó: N. Horváth



Az október 1-jén megtartott helyhatósági
választásokon Tapolca polgárai úgy dön-
töttek, hogy ismét Ács Jánost választják a
város polgármesterévé, és további igent
mondanak arra a városfejlesztõ prog-
ramra, amely 8 évvel ezelõtt az Õ
vezetésével kezdõdött el. A választási
eredmény kihirdetését követõen a pol-
gármester nyilatkozott lapunknak. 

- Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel
köszönöm meg mindazon állampol-
gároknak, kik bizalommal voltak irántam,
és most, a harmadik ciklusban is szemé-
lyemet tisztelték meg választásukkal. Hálás
köszönetemet fejezem ki a Polgári Össze-
fogás által delegált képviselõk nevében is.
A kölcsönös bizalom az, ami nagymérték-
ben hozzájárul ahhoz, hogy a 8 évvel
ezelõtt megkezdett városépítõ progra-
munkat folytassuk. 

Köszönöm a családomnak; a feleségem-
nek, a gyermekeimnek, hogy mindenkor
meleg, biztos hátteret nyújtanak a
munkámhoz. Köszönet a barátaimnak a bíz-
tató, támogató szavakért, tettekért. 

A kampány utolsó idõszakában - annak
ellenére, hogy megegyeztünk - voltak olyan
dolgok, amelyek méltatlanok a választás
szelleméhez. Az országosan elindult mocs-
kolódások, lejáratások városunkat sem
kerülték ki. Nem estek jól a személyemet
érintõ rágalmak, de - fõleg a családom bíz-
tatására - úgy döntöttem, hogy nem csiná-
lok belõle nagyobb ügyet addig, amíg nem
muszáj. Minden tettemmel el tudok számol-
ni magam és a város polgárai elõtt, de egy
olyan tisztességtelen ember elõtt, aki egész
életében azzal foglalkozott, hogy mások
magánéletében vájkáljon megalapozatlanul,
felelõtlenül, nem vagyok köteles. Elszá-

molni valója majd neki lesz, ha oda került a
rendõrség vagy a bíróság elé. A város dol-
gait érintõ kérdéseit a rágalmazó -, ha egy
kicsit is járatos lett volna az önkormányzat
dolgaiban -, fel sem tett volna, hiszen mind-
az, amit megkérdezett, már 8 éve, szerzõdés
szerint, a költségvetésben képviselõk által
elfogadottan történik.

Annak, aki tisztességesen vett részt a
kampányban - legyen az akár polgármes-
ter- vagy képviselõjelölt - köszönöm. Az
pedig, aki - bár hangoztatta, de még sem így
vett részt - számoljon el a lelkiismerete és a
tapolcai polgárok elõtt. 

Túlvagyunk a választásokon. Innentõl a
megválasztott Testület minden tagjának a
város érdekében egyformán kell dolgoznia,
lehetõség szerint úgy, hogy mindent be
tudjon tartani, amit a megválasztásáért Ta-
polca polgárainak ígért . 

Tapolca választópolgárai október 1-jén - a
város jövõjére vonatkozó akaratukat ki-
nyilvánítva  - az urnák elé és a szavazófül-
kékbe járultak, hogy felelõsen, szabadon
és törvényes keretek között döntsenek
közös sorsukra vonatkozóan.

A polgármester-választás eredménye:
A választópolgárok száma a névjegyzék-

ben a választás befejezésekor: 14.051
Szavazóként megjelentek száma: 6.501

(46,27%).
Érvényes szavazatok száma: 6.432

(98,94%).
A polgármester-jelöltekre leadott érvé-

nyes szavazatok száma: 
1. Ács János (FIDESZ - Keresztény-

demokrata Néppárt) 3.847
2. Bozsoki Lajos (Magyar Demokrata

Fórum - Magyar Vidék és Polgári Párt) 424
3. Dr. Csonka László (Magyar Szocialista

Párt, SZDSZ, Magyar Liberális Párt,
MSZDP) 2.161

Tapolca Város polgármestere - a szava-
zatok 59,87%-át elnyerve - Ács János lett.

Az önkormányzat összetétele:
Bakos György (FIDESZ - Keresztény-

demokrata Néppárt - 10. sz. egyéni vk.);
Bognár Ferenc (FIDESZ - Keresztényde-
mokrata Néppárt - 05. sz. egyéni vk.);
Császár László (FIDESZ - Keresztényde-
mokrata Néppárt - 04. sz. egyéni vk.);
Horváthné Németh Edit (FIDESZ - Ke-
reszténydemokrata Néppárt - 01. sz. egyéni
vk.); Horváthné Szalay Gyöngyi (FIDESZ -
Kereszténydemokrata Néppárt - 03. sz.
egyéni vk.); Koppányi Ferenc (FIDESZ -
Kereszténydemokrata Néppárt - 07. sz.
egyéni vk.); Marton József (FIDESZ -
Kereszténydemokrata Néppárt - 06. sz.

egyéni vk.); Sólyom Károly (FIDESZ -
Kereszténydemokrata Néppárt - 08. sz.
egyéni vk.); Závori László (FIDESZ -
Kereszténydemokrata Néppárt - 02. sz.
egyéni vk.); Szatmári Jánosné (Független -
09. sz. egyéni vk.); Bozsoki Lajos (Magyar
Demokrata Fórum - Magyar Vidék és Polgári
Párt - kompenzációs lista); Barbalics Antal
(Magyar Szocialista Párt - kompenzációs
lista); Buzás Gyula (Magyar Szocialista Párt
- kompenzációs lista); Dr. Csonka László
(Magyar Szocialista Párt - kompenzációs
lista); Lévai József (Magyar Szocialista Párt
- kompenzációs lista); Presits Ferenc
(Magyar Szocialista Párt - kompenzációs
lista); Vörös Béla (Tapolcai Vállalkozók -
kompenzációs lista).

Kisebbségi önkormányzati választás:
A CIGÁNY önkormányzat összetétele:
Bartha Józsefné (LUNGO DROM);

Lendvai Ferenc (LUNGO DROM); Lend-
vai Ferenc A (LUNGO DROM); Tóth
István (LUNGO DROM); Szikszai Jánosné
(VMCIE).

A NÉMET önkormányzat összetétele:
Holczbauer László (MEGYEI NÉMET

KÖZÖSSÉG VESZPRÉM); Molnár Attila
(MEGYEI NÉMET KÖZÖSSÉG VESZP-
RÉM); Molnárné Resch Myrtill (MEGYEI
NÉMET KÖZÖSSÉG VESZPRÉM); Pem
Imre (MEGYEI NÉMET KÖZÖSSÉG
VESZPRÉM); Samu Tamás (MEGYEI
NÉMET KÖZÖSSÉG VESZPRÉM).
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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: 12.30-15 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164

Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig

Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig

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 511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ

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

Köszönet a bizalomért

Tapolca Város Önkormányzatának új
Képviselõ-testülete október 13-án tartot-
ta nyilvános, alakuló ülését. 

Szatmári Jánosné korelnök köszöntõjét
követõen dr. Kajtár György, a Helyi
Választási Bizottság elnöke a napirend elõt-
ti beszámolójában a helyi önkormányzati
választások eredményét ismertette. Az
alakuló ülés résztvevõi kivetítõn keresztül -
grafikonok és táblázatok segítségével -
nyomon követhették az elhangzottakat. 

Az eredmények ismertetése után került
sor a Képviselõ-testület tagjainak, valamint
Ács János polgármesternek az eskütételére
és a megbízólevelek átadására. 

Dr. Kajtár György köszöntõ beszédében
hangsúlyozta: - Ma oly korban élünk,
amikor világunk sarkai kifordulni készül-
nek helyükrõl, amikor hovatobább a hazug-
ság lett az erény, s a szavak hitele ijesztõen
csökken. Ebben a politikai és morális érték-
vesztésben különös, de érthetõ módon felér-
tékelõdtek a most megválasztott önkor-
mányzatok, mint a helyi hatalom védõ-
bástyái. Kivételes erõvel válnak - minden
ellenhatás ellenére - fontossá és példamuta-
tóvá a helyi polgármesterek és képviselõk,
ha õket igaz gondolatok, igaz szavak és igaz
tettek irányítják. Kívánom, hogy Önöket
ezek az igaz gondolatok, igaz szavak és

igaz tettek vezéreljék munkájuk minden
percében. A polgármesteri és képviselõi
munkájukban a vezérlõ eszmét egy költõ,
Tompa Mihály jelölte meg Önök és minden
magyar polgár számára. 

„Nehéz vihar s vesztére szánt nyomásban
Nyeré e nép jövõje zálogát!
Van, amiben megtartatik csodásan, 
Ha rá a sors új szenvedést bocsát;
Van e földnek egy bûbájos folyama,
Mely forrón s titkos melegségbõl ered, 
Meg nem rendül, míg ezt harsogni hallja…
Ez a hû, forró hazaszeretet!” - fejezte be

köszöntõjét a HVB elnöke. 
/Folytatás a 3. oldalon./

Minden igyekezetemmel Tapolca javát szolgálom

A helyhatósági választás eredménye
(A Helyi Választási Bizottság adatai alapján)



Minden igyekezetemmel Tapolca javát szolgálom
Az önkormányzat alakuló ülésén Ács
János polgármester székfoglaló program-
beszédében a városfejlesztés, a városren-
dezés fõbb irányait is vázolta. 

„Nem a félelem lelkét adta nekünk az
Isten, 

Hanem az erõ, a szeretet, a józanság
lelkét.”

Tisztelt Ünnepi Testületi Ülés! Tapolcai
Polgárok, Kedves Barátaim!

Úgy vélem, nagyon aktuális a Bibliából
vett Timoteushoz írt levélbõl való idézet.

Napjainkban a szokásosnál jobban meg-
változott a politikához kötõdõ közélet Ma-
gyarországon. Nagyon sokan és sokfélekép-
pen értékelik a jelenleg kialakult helyzetet.
Mi, akik az országos döntéseknek legtöbb-
ször kényszerû végrehajtói vagyunk, meg-
lepõdve tapasztaljuk, hogy hosszú idõn ke-
resztül nem mindig az igazat mondták ne-
künk, és sok esetben segítség nélkül marad-
tunk. Érthetõvé válik, hogy eddig miért nem
sikerült nagyon sok alkalommal a szak-
mailag is alátámasztott, kiváló pályázatokon
eredményt elérnünk. Ezt nemrég az önkor-
mányzati miniszter maga is megerõsítette,
sõt kijelentette, ezután még ennyi sem
várható. Kinek nem, Kedves Barátaim,
Tapolcának, vagy az ország több mint 3.000
településének? Miért? A választ nem nekem
kell megadnom, hanem annak, aki ezzel
provokálta a magyar választópolgárok na-
gyobbik felét.

A miniszterelnöki ígéret ellenére két mi-
niszter is kijelenti, hogy csak azok az önkor-
mányzatok számíthatnak komolyabb támo-
gatásra, amelyeknek kormánypárti vezeté-
sük van. Milyen jogon?

Ugyancsak felelõs kormánytagtól szár-
mazik, hogy az önkormányzati munka nem
„jó tanuló és jó sportoló verseny, hanem
kemény hatalmi verseny”.

Ha ez így lesz, és ez a szemlélet erõsödik
meg, akkor az senkinek sem fog elõnyére
válni. Reméljük, hogy az önkormányzati
munka, a helyi várospolitika nem fog a
hatalmi harc áldozatává válni. Ígérhetem,
hogy ezt mi nem is engedjük.

Talán itt különül el az országos és helyi
politika. Ahogy az elmúlt 8 évben, én ezután
is Tapolca Városának szeretnék a pol-
gármestere lenni, és ígérem, igyekszem a
Képviselõ-testület munkáját úgy irányítani,
hogy az mindenkor, mindenhol - a lehetõsé-
geket figyelembevéve - a város fejlõdéséért,
jövõjéért dolgozzon.

Programbeszédemben vázolni kívánom a
városfejlesztés, városrendezés fõbb irányait.
Az egészségügyi és szociális ellátással, az
oktatással, a közmûvelõdéssel és a sporttal
kapcsolatos, elõttünk álló feladatokat.

Az elkövetkezendõ idõszakban - a város
biztonságos mûködtetése mellett - nagy
hangsúlyt kell helyeznünk a fejlesztésekre,
az értékmentésre; a költségcsökkentõ meg-
oldásokra, a XXI. század elvárásainak megfe-
lelõen, fõ rendezõ elvként kezelve, az egész-
ségügyi, oktatási, kulturális és infrastruk-
turális beruházásokat.

Városunknak - sajátosságából adódóan -
sokrétû kötelezõ feladatellátásnak kell meg-
felelnie. Így különösen fontos külsõ fej-
lesztési források bevonása az önerõ biztosí-
tása mellett. Természetesen ehhez az is kell,
hogy biztosítsák számunkra a pályázati le-
hetõségeket. A város pedig tudjon partner
lenni - a rendelkezésére álló eszközökkel - a
befektetõk számára.

Fontosabb feladataink: Tapolca harmadik
csatornázási ütemének befejezése,  Tapolca-
Diszel-városrész csatornahálózat kiépíté-
sének megkezdése, a közlekedési feltételek
további javítása, a csapadék-csatornaháló-
zat fejlesztése, az Északi-tehermentesítõ út
megépítésének támogatása, a Tapolca-Gyõr
közötti út fõúttá nyilvánítása, a Nemzeti
Fejlesztési Tervbe történõ rögzítése, a
szelektív hulladékgyûjtés további fejlesz-
tése, a ROP belvárosi pályázat ismételt be-
adása, az önkormányzati tulajdonba kerülõ
honvédségi ingatlanok hasznosítása, a Vá-
rosi Piac korszerûsítése, az autóbusz pálya-
udvar korszerûsítése és sétáló utca kialakí-
tása, az intézményi rendszer további fejlesz-
tése (Bárdos Lajos Általános Iskola,
Kazinczy Ferenc Általános Iskola), a civil

szervezetekkel való további aktív együtt-
mûködés. 

Az egészségügy területén a kórház fenn-
maradásának és biztonságos mûködtetésé-
nek elõsegítése, a gyógybarlang-szolgáltatás
továbbfejlesztése, jogszabályi keretek kö-
zött a szociálisan rászorulók támogatása, az
idõsek részére házi segítségnyújtó jelzõ-
rendszer bevezetése. 

Az elmúlt választási ciklusok gyakor-
latához hasonlóan a közeljövõben részletes,
a stratégiai célokat meghatározó ciklusprog-
ram kerül elfogadásra 2006-2010. évekre
vonatkozóan. Mi szeretnénk Tapolcáért dol-
gozni, mindenkivel, aki ebben partnerünk,
pártszínektõl függetlenül!

Továbbra is fõ feladatunknak tekintjük,
hogy a pályázati lehetõségeket minél na-
gyobb számban tudjuk felhasználni. Ehhez
pályázati önrészre van szükség, melyet a
jövõ évi költségvetésünkben is biztosítani
kell. 

De ebben egymagunk kevesek vagyunk,
itt kell a korrekt és igazságos bírálati rendsz-
er kialakítását a kormányzatnak garantálnia. 

Eredményt az ország, a város csak együtt,
közös összefogással tud elérni. Erõsíteni
kell a kistérségi szerepünket.

Kedves Barátaim!
Október 1-jén megtörténtek az önkor-

mányzati választások. Ennek eredménye-
képpen Tapolcán immáron 3. alkalommal a
Polgári Összefogás képviselõcsoportjának
sikerült a Testületben többséget szereznie.
Ezt most ezúton is szeretném megköszönni
a minket támogató választóknak.

Tisztelt Választópolgárok!
Biztosan ígérhetem, hogy nem fogunk

félni, és mindenkor lesz bennünk annyi erõ,
hogy szeretettel tudjunk olyan józansággal
dolgozni, amit eddig is tettünk. Többet most
sem ígérhet Önöknek a Képviselõ-testület,
csak annyit, amit remélhetõleg meg is tud
valósítani. 

Ehhez mindenképpen szükség van az
Önök segítségére, türelmére, egyetértésére
és bizalmára. Végezzük a munkánkat to-
vábbra is közösen, békességben városun-

kért, Tapolcáért!
Isten óvja Tapolcát! Isten éltesse Ta-

polca Polgárait! 
A programbeszédet követõen Tapolca

Város Önkormányzata Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II.
18.) Kt. rendelet módosítására tett javaslatát
terjesztette elõ Ács János polgármester. 

Az elmúlt önkormányzati ciklus alatt fel-
színre kerültek a szabályozásbeli hiányossá-
gok, amelyek miatt a nagy létszámú bizott-
ságok gyakran határozatképtelenek voltak,
illetve mûködõképességük veszélybe került -
fogalmazott elõterjesztésében Ács János pol-
gármester. Majd a hatékony és költségtaka-
rékos önkormányzat megteremtése érde-
kében a bizottsági struktúra olyan racionális
átalakítására tett javaslatot, amellyel az eddi-
gi éves költségekhez képest mintegy 45-50
%-os megtakarítás érhetõ el. 

A meghozott képviselõi döntés értel-
mében a Testület állandó bizottságai az aláb-
biak lettek. 

Ügyrendi Bizottság: elnök: Bakos
György, tagjai: Barbalics Antal, Bozsoki
Lajos, Buzás Gyula, Závori László.

Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Mûvelõdési és Sport Bizottság: elnök:
Horváthné Németh Edit, tagjai: Balázsné
Kiss Éva, Bognár Ferenc, Domján Tamás,
dr. Csonka László, dr. Flórián Csaba,
Horváthné Szalay Gyöngyi, Lájerné Tóth
Éva, Presits Ferenc, Sági István, Szatmári
Jánosné.

A Képviselõ-testület Ács János pol-
gármester illetményét 2006. október 2.
napjától bruttó 496.800 Ft/hó összegben, a
költségáltalányát pedig 149.040 Ft-ban
határozta meg. 

Az alakuló ülésen döntöttek az alpol-
gármesterek személyét illetõen is. Ebben a
ciklusban Marton József és Sólyom Károly
látja el ezt a tisztséget. Havi javadalmazásuk
bruttó 202.400 Ft, ehhez havi 40.480 Ft költ-
ségátalány járul. A képviselõi alapdíj a
korábbi 64.980 Ft/hó összeggel szemben
47.840 Ft/hó összegûre csökkent. 

A megye fejlõdéséhez együttmûködésre lesz szükség
A 4. számú választókörzet országgyûlési
képviselõje immár harmadik ciklusban
Lasztovicza Jenõ. Õ a térségben végzett
munkája eredményének is tekinti a mos-
tani választási eredményt, azaz a megyei
közgyûlés elnöki tisztét. A feladatokról
vele beszélgettünk. 
- Elnök úr! Gratulálok Önnek a megyei köz-
gyûlés elnöki tisztéhez. Milyen feladatok
elvégzésével fog ez járni? 
- Kezdõként érkeztem a közigazgatás
területére, soha nem voltam sem pol-
gármester, sem önkormányzati képviselõ.
De nem biztos, hogy ez baj. Lehet, hogy
én egészen más szemmel fogom látni
azokat a dolgokat, amelyek a megyére
vonatkoznak. A legfontosabb feladatunk
olyan döntések meghozatala lesz, ame-
lyek a megyei lakosság egészére pozití-
van hatnak. Azért is örülök ennek a
megtiszteltetésnek, mert úgy gondolom,
hogy annak a 8 éves munkánknak is az elis-
merése ez, amit a 4. számú választó-
körzetben együtt folytattunk a többiekkel.
Abban bíznak a megyében is, hogy azt a
rendet, azt a szellemiséget, ami itt van a
térségben, át tudjuk vinni az egész
megyére. Az utóbbi idõben megpróbálták
csökkenteni a megyei önkormányzat
érdekérvényesítõ képességét, holott nagyon
sok intézménye van, köztük: szociális,
oktatási, egészségügyi, turisztikai. Ezeknek
a mûködését biztosítani kell. Egyre

nehezebb a közintézmények fenntartása.
Például, ha egy település nem tudja fenntar-
tani az iskoláját, akkor azt átadja a
megyének, hogy mûködtesse, mert több
tízezer ember érdekeit szolgálja. Vagy itt
van a megyei kórház. Szerintem a legna-
gyobb feladat ennek a rendbetétele lesz.
Biztos vagyok benne, hogy ebben számítha-
tok Veszprém város új polgármesterére,
hiszen a kórházat legalább 60 %-ban a
veszprémiek veszik igénybe. A megyei
könyvtárt pedig közel 90 %-ban szintén õk
használják. De ezeken kívül is nagyon sok
terület van, ahol össze kell fogni. A másik
lényeges, hogy az Uniótól sok pénzt várunk
a következõ 7 évben Magyarországra,
köztük a megyében is. Ezeknek az uniós
forrásoknak a hatékony felhasználása a cél,
ehhez önrész is kell. A legfontosabb terület
az infrastruktúra fejlesztése. Mindannyian
közlekedünk, és látjuk, hogy az elmúlt
években az utak állapota mennyire lerom-
lott. Vagy ha nézzük, a munkanélküliséget,
a megyében is van olyan kistérség - Sümeg
térsége - ahol 10 % fölötti ez. Egyedül,
önállóan ezt a problémát az ott élõk nem
tudják megoldani, segíteni kell. 
- A miniszterelnök balatonõszödi „be-
szédének” kiszivárgása után nem sokkal dr.
Lampert Mónika önkormányzati és terület-
fejlesztési miniszternek az uniós pénzek
elosztásával kapcsolatos „tervei” borzolták
a kedélyeket. Valóban úgy történik majd a

pénzek elosztása, ahogy annak módját Õ
majd javasolni fogja? 
- Azoknak a Regionális Fejlesztési
Tanácsoknak, amelyek a pénzek és a
pályázatok fölött döntenek a kormány
részérõl 11 képviselõje van, de ott vannak
még a választott tagok is: a megyei köz-
gyûlés elnökei és a megyei jogú városok
polgármesterei. Ha ezeket összeadjuk,
akkor látjuk, hogy valóban a kormány
delegáltjai vannak többségben, a Tanács-
ban. Azt viszont tudni kell, hogy az
Unióban van egy olyan szabály, hogy a
támogatási forrásokról választott Testüle-
teknek kell dönteniük, tehát nem delegál-
taknak. Úgy gondolom, Lamperth Mónika
is át fogja értékelni a mondatait, változtatni
fog a struktúra rendszerén, mert ebbõl
nagyon komoly nemzetközi bonyodalmak
lehetnek, hiszen azt mondhatja az Unió,
hogy nem folyósítja Magyarországnak a
támogatásokat, mert a pénzek elosztása
nem demokratikus úton történik. 
- Ön az elmúlt években a turizmus egyik or-
szágos szakértõje lett. Miként képzeli el en-
nek az ágazatnak a fejlesztését a megyében? 
- Valóban az egyik szívügyem a turizmus.
Bízom benne, hogy az elkövetkezendõ 4
évben lehet olyan hatékony programokat
támogatni, hogy az Észak-Balaton térségé-
ben olyan fejlesztések indulhassanak meg,
amelyek most már tényleg „megütik” a nyu-
gat-európai színvonalat, mert csak akkor

várhatunk olyan látogatókört, amelyen ke-
resztül az itt élõk gyarapodni tudnak. 
- Ön országgyûlési képviselõként elnöke a
Parlament Sport- és Turisztikai Bizottság-
nak, mostantól a megyei közgyûlés elnöke,
sokat jár a választókörzetében is a külön-
bözõ rendezvényekre. Hogyan bírja ezt a
leterheltséget? 
- A megyei közgyûlés elnökének lenni új
kihívás, új típusú feladat. Egyrészt ezért is
döntöttem úgy, hogy a bizottság elnöki stá-
tuszomról lemondok. A döntésem másik oka,
hogy szeretném úgy beosztani az idõmet,
hogy benne a családomnak is jusson hely.
Mint „átlag” képviselõ a közgyûlés elnöki
feladatait úgy tudom ellátni, hogy a lelkiis-
meretemmel is el tudjak majd számolni. Ez a
legfontosabb. Kuti Csaba elnök úr, amikor a
közgyûlés alakuló ülésén gratulált, átadta a
státuszát és a megye jelképeit, köszöntõ
mondataiban õ is azt tartotta a legfontosabb-
nak, amit én is vallok: nyugodtan és tiszta
lelkiismerettel tudja az ember, a napi mun-
káját követõen álomra hajtani a fejét, mert a
státuszhalmozás egy olyan spirálba viheti be,
amelynek a vége a rosszul, rutinból ellátott
munka lehet. Ezért is gondoltam arra, hogy
szûkítem a tevékenységi körömet, és a köz-
gyûlési feladatok mellet a legfontosabbra, a
választókörzeti munkámra fektetem a fõ
hangsúlyt.      

A 2. és 3. oldalt készítette:
N. Horváth Erzsébet

2006. október    3Új Tapolcai Újság

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

AKTUÁLIS

/Folytatás a 2. oldalról./



Az 1956-os forradalom és szabadságharc
50. évfordulójának, valamint a köztár-
saság kikiáltásának emlékére rendezett
ünnepséget - október 20-án - Tapolca
Város Önkormányzata a régi temetõnél
található Katonai Emlékparkban.

A rendezvény elõtt Tóth István áldozat
síremlékénél helyezték el a pártok és civil
szervezetek a megemlékezés koszorúit.

Simai Mihály: Költõ, most kell szólanod!
címû verse nyitotta meg az ünnepi mûsort,
melyet Kovács Melinda moderátor tolmá-
csolásában hallgattak meg az egybegyûltek.

Ezután köszöntötte a rendezvény részt-
vevõit, külön kiemelve dr. Hillinger János,
az 1956. október 26-án Tapolcán meg-
alakult Forradalmi Tanács elnökének meg-
jelent leszármazottait, név szerint: Dr.
Kollár Esztert, Csipkó Dávidot és Horváth
Györgyöt. 

- „Töviskoronát tettek a fejére,
ruhájára sorsot vetének.
Megcsúfolták, megvesszõzték szegényt.
Véres esõje folyt szemének,
kezét Pilátus akkor is mosta.
Árulója is akadt épp elég.
Felfeszítették, sziklasírba tették
és ujjongott a hitvány csõcselék.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt
Ünneplõk!

Ma Magyarország utolsó nagy szabad-
ságharcáról emlékezünk meg az 1956.
október-novemberi magyar forradalom és
szabadságharc 50 éves évfordulóján. 

Emlékezzünk és emlékeztessünk. Emlé-
kezzünk a harcokban hõsi halált halt, bitó-
fán mártírrá magasztosult és a börtönökben
sínylõdött forradalmárokról. Mindazokra,
akik résztvevõi voltak egy heroikus küz-
delemnek, amelyben egy nemzet tisztult
meg, és vívta ki az egész világ csodálatát.

Emlékeztetnünk kell a gyorsan felej-
tõket, a kishitûeket, a kételkedõket, bará-
tainkat és ellenségeinket egyaránt. 

Az ‘56-os forradalom valóságos for-
radalom volt, és nem rendszerváltozás. A
sztálinista és Rákosi-féle rendszer elsöprése
volt a célja, hogy az soha ne támadhasson
fel. Azzal a hatalmi rendszerrel szemben
tört ki, amely létrehozta a recski haláltábort,
ami megtöltötte a márianosztrai, a váci, a
szegedi és a többi börtönt a nemzet pol-
gárainak legértékesebb tagjaival, a nem
megalkuvókkal. Az ellen a hatalmi rendszer
ellen tört ki, amely derékba törte a nemzet
polgárainak fejlõdését, amely számûzte
vagy legyilkolta a nemzet politikai elitjét.

Valami új, idõtálló érték született meg
ott, azokban a felejthetetlenül szép, vészter-
hes napokban.

Spontán tömegmozgalom volt, for-

radalom és egyben szabadságharc. Forra-
dalom volt, az új osztály, a nemzettõl ide-
gen, hozzá mindig hûtlen, értékeit eláruló,
romlott egyedeinek uralma ellen, és szabad-
ságharc az országot megszállva tartó idegen
nagyhatalom ellen.

Tömegmozgalom, melyet nem készített
elõ senki. Nem voltak vezérei, indulását
nem külsõ erõk határozták meg, hanem ma-
ga a Nemzet Összessége. Diákok, munká-
sok, parasztok és értelmiségiek, fiatalok és
idõsek, nõk, férfiak együtt, egy célért, az
egész nemzet érdekének összességéért ra-
gadtak fegyvert. A forradalom és szabad-
ságharc alatt újjászületõ nemzet végleg
elvetette a marxizmust, mint a magyar nép-
tõl teljesen idegen életformát.

Amikor a központi hatalom 48 óra alatt
összeomlott, az ország több száz önálló
köztársaságra bomlott, és a megyeszékhe-
lyeken, majd a városokban, falvakban
megdõlt a diktatórikus uralmi rendszer.

Tudjuk, csak átmenetileg. S tudjuk:
iszonyatos ára lett. Meg azt is: elkerül-
hetetlen volt.

Az 56-os forradalom tiszta volt, nem
rombolt, nem rabolt, mert tudta, mit akar,
tudott igaz eszmékért küzdeni, és ha kellett,
meghalni értük, mert tisztában volt azzal,
hogy ez sokkal nemesebb, mint szolgasor-
ban élni.

Sütõ András szavaival: „Felemelt fõ
nélkül nem lehet élni.”

Kedves Barátaim!
Az 1956-os szabadságharc erkölcsi

üzenete az volt, hogy egy kis nép a világ
legerõsebb hatalmával szállott szembe, de
bizonyítva, hogy tudunk mi reménytelenül
is küzdeni az emberi méltóságért, a közös-
ségi és egyéni szabadságért. A küzdelem
egy idõ után leverésre volt ítélve. Mégis
volt értelme egy magasabb, nemesebb érte-
lemben.

Akkor is igaz ez, ha ismerjük a tíz- és
százezrek életét megnyomorító megtorlást,
a mintegy négyszáz kivégzett és több ezer
másképpen meggyilkolt, több tízezernyi
bebörtönzött és integrált hazafi szenvedé-
sét. A kétszázezer kimenekült honfitársunk
mostoha, de termékeny életútját, amely
becsületet adott a magyar népnek.

A kommunista önkényuralom hajóján
helyrehozhatatlan léket vágott ez a felkelés,
olyan léket, ami a hajó végzetét okozta.
Olyan sebet, amibe belepusztult az önkény-
uralom lassan, de biztosan.

Mert a gonosz erõknek alul kell marad-
niuk a jóval szemben, a sötétségnek a vilá-
gossággal szemben. Mert az igazi, a másik
Magyarország, az ‘56-os lelkület, a múlt és
jelen szerves találkozása az igazság és
szabadság világa.

Magyarország elvesztette a rendszervál-
tást, de  ‘56 erejével és szellemében megny-
erheti a jövõt, ha a politika bízik a népben,
és a nép bízik az arra érdemes politikában
és arra érdemes politikusokban, ha helyreáll
a közvetlen és képviseleti demok-rácia
helyes aránya, a nemzeti érdekek valódi
megbecsülése.

Nehéz feladat ez, de jóval könnyebb,
mint a pusztulás útja. A magyar társadalom
ma súlyos válságban van. A válság ki fogja
kényszeríteni a változást.

„Ne sírj testvér, nincs veszve Magyarország!
Ruhájára ámbár sorsot vetének,
megcsúfolták, megvesszõzték szegényt.
Csorog a vére átdöfött szívének,
felfeszítették, sziklasírba tették.
Benn és kinn ezer ellenség üvölt, 
De hirdetem: pirkad a húsvéthajnal
és megmozdul a Föld!”
Tisztelt Ünneplõk!
A mai napon azért jöttünk ide, hogy

azokat ünnepeljük, akik a múlt századnak a
legnemesebb lelkei voltak. Tapolca városa

ezzel az emlékkõvel, ezzel az emlékoszlop-
pal tiszteleg az ‘56-os hõsök emléke elõtt.
Akik ott lehelték ki lelküket, ahol piros volt
a vér a pesti utcán. 

Emlékezzünk az idõs hõsökre, akik ennél
dicsõségesebben nem fejezhették volna be
életüket, az élet delén lévõkre, akik a vörös
vihar erejének lettek martalékai, és a fia-
talokra, akik, még mielõtt az élet ízét meg-
ízlelhették volna, pusztultak el, mert szívük
inkább nem akart dobogni, ha nem dobog-
hatott szabadon.

Befejezésül álljon itt egy sírfelirat, ami
egy 17 éves szabadsághõs síremlékén
olvasható: „A lelkem Istené, // A szívem a
hazámé // Emlékem szeretteimé.”

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Ács János ünnepi beszédét követõen-

Sólyom Károly alpolgármesterrel közösen
leplezte le az emlékoszlopot, majd a tör-
ténelmi egyházak képviselõinek áldása kö-
vetkezett.

Csere Sándor katolikus plébános hangsú-
lyozta, hogy manapság a nemzeti ünnepek
inkább a különállást demonstrálják. Ezért is
bír különös jelentõséggel az 56-os emlékkõ,
amely arra hivatott, hogy a nemzeti
egységet szolgálja.

Kõszeghy Tamás evangélikus lelkész
Isten áldását kérte a szabadságszeretõ ma-
gyar népre, amely fél évszázaddal ezelõtt
szembe mert szegülni egy katonai világha-
talommal. - Legyen memento az emlékosz-
lop a jelen és eljövendõ generációknak

azokra, akik megnyitották a demokrácia és
szabadság kapuját.

Szabó György református tábori lelkész
szólt a sokat szenvedett nemzetrõl, s az ‘56-
os események jelentõségérõl: - ezen a vilá-
gon nincs még egy nemzet, amely annyi
áldozatot hozott volna, mint a magyar
nemzet. Méltón ünnepelni csak méltósággal
lehet - az alkalomhoz méltóan - mondta.
Majd Márai Sándor és Tamási Áron
mûveibõl idézett.

A történelmi egyházak képviselõi által
megáldott emlékoszlop elõtt elsõként Ács
János, Lévai József és Vörös Béla közösen
helyezte el az emlékezés koszorúját. Õket a
helyi pártok, civil szervezetek, dr. Hillinger
János unokái, a város iskoláinak tanulói és
magánszemélyek követték, akik virággal és
néma fõhajtással tisztelegtek az ‘56-os
mártírok emléke elõtt.

A temetõi megemlékezést követõen a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban foly-
tatódtak az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 50. évfordulójának, valamint a
köztársaság kikiáltásának emlékére ren-
dezett ünnepi megemlékezések.

A Himnusz közös eléneklése után Szabó
Ábel, a helyi Bárdos Lajos Általános Iskola
tanulója elõadásában hallgatta meg a
közönség Tamási Lajos: Piros a vér a pesti
utcán címû mûvét.

A következõ percekben Csontos János, a
Magyar Nemzet fõmunkatársa osztotta meg
ünnepi gondolatait az egybegyûltekkel.
Kiemelte, hogy számára is különösen fon-
tos az ország - édes hazája - jövõje, vala-
mint az a tény, hogy nemcsak politikusként
lehet e kis nemzetet szeretni. - Ebben az
értékválságos idõszakban annyi mindent
neveznek forradalomnak és szabadságharc-
nak. Nekünk, magyaroknak nem kell ma-
gyarázni, hogy miért fényesebb a többinél
1848 és 1956 csillaga. Nem azért, mert si-
kertelen hõsiességgel jellemezték õket.
Nemcsak azért, mert a zsarnokság elleni
felkelés, a nemzeti függetlenség erõs kívá-
násával párosult. Számomra azért is kira-
gyog ez a két dátum a csillagokkal teli
égboltról, mert megszenvedett forradal-
makról van szó.

Az újságíró megkérdõjelezte az 50 év
utáni írásbeli igazságszolgáltatás erejét,
majd részleteiben szólt a családi kötõdésû
‘56-os történésekrõl, mit jelentett és jelent
számára a forradalom és szabadságharc. 

A következõ, közel egy órában a Bat-
sányi Táncegyüttes és tapolcai fiatalok elõ-
adásában tekinthették meg az ünneplõk az
„Aki magyar…” címû zenés-irodalmi össze-
állítást. 

Dancs István
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A lelkem Istené // A szívem a hazámé // Emlékem szeretteimé

1956 szellemisége tovább él napjaink fiataljaiban

Csere Sándor kanonok megszentelte
az ‘56-os emlékoszlopot

Az ünnepségen Ács János polgármes-
ter tartott megemlékezõ beszédet

Fotó: Dancs

Fotó: Dancs

Fotó: Dancs



„Eszméiden nem gyõzött az enyészet //
Örökbe hagytad halhatatlan részed // Fé-
nyeddel fényt hint késõ századokra // A
tizenhárom vértanú alakja”- idézte
Pallágyi Lajos sorait a Régi Temetõnél
található Katonai Emlékparkban -
október 6-án - a Nemzeti Gyásznapon
tartott ünnepi megemlékezésen Horváth
Gábor, a tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület elnöke.

Beszédében hangsúlyozta, hogy 1849.
október 6-ika az akkori forradalom és
szabadságharc történetének egyik leg-
tragikusabb, ugyanakkor üzenetében a
legfelemelõbb napja volt. 

Szólt a mártírhalált halt hõsökrõl: gróf
Batthyány Lajosról, aki Pesten áldozta éle-
tét a hazáért, valamint a magyar Golgotán -
Aradon - kivégzett tizenkét tábornokról és
egy ezredesrõl - Aulich Lajos, Damjanich
János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ,
Knezic Károly, Láhner György, Lázár
Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly,
Nagysándor József, Poeltenberg Ernõ,
Schweidel József, Török Ignác és Vécsey
Károly -, akik között volt német és magyar
gróf, szerb és horvát határõrtiszt, hazai,
örmény és német polgárcsaládok sarja,
magyar középnemes és osztrák lovag is.

Emlékezõ gondolatai végén Horváth
Gábor kiemelte, hogy kötelességünk fejet
hajtani az október 6-át megelõzõ és követõ
bosszúhadjárat ismert és ismeretlen áldo-
zatai elõtt és a hazáért vívott harcok jelen-
tõségérõl szólni. - Igazságos forradalmakat
és szabadságharcokat le lehet ugyan verni,
de eszméket és eszményeket szuronyokkal
nem lehet elpusztítani. A nemzet megmutat-
ta, hogy a polgári átalakulást és a nemzeti
önrendelkezést olyan vívmányoknak tekin-
ti, amelyekért kész fegyvert is fogni. Ezzel

pedig olyan erkölcsi tõkét halmozott fel,
amelybõl mindmáig s a jövõben is merít-
hetnek az egymást követõ nemzedékek.

Az ünnepség zárásaként Tapolca Város

Önkormányzata, valamint pártok és civil
szervezetek képviselõi koszorúztak, illetve
a település iskoláinak diákjai is elhelyezték
a kegyelet virágait.

Dancs István

Szeptember 28-án ünnepélyes keretek
között avatták fel a laktanyából kikerült
Dobó István-mellszobrot a róla elneve-
zett lakótelepen.

- Tapolca város nyugati része a Dobó-
lakótelep - mondta ünnepi köszöntõjében
Szatmári Jánosné, a körzet önkormányzati
képviselõje. - 2005. december 15-ig külön-
bözõ alakulatok állomásoztak itt. Több mint
60 éven keresztül. Most, hogy végleg disz-
lokálták az alakulatokat, a laktanya terü-
letén lévõ szobrok jelentõségüket vesztet-
ték.

Nem véletlenül vette fel annak idején a
laktanya, majd késõbb - a várossá nyil-
vánítás után a lakótelep Dobó István egri
várkapitány nevét. Hazaszeretete, vitézi
helytállása, igaz magyarsága, hazafisága
példaértékû mindenki számára - hangsú-
lyozta a képviselõasszony.

Dobó István mellszobrát - amely Tóth
Julianna szobrászmûvész alkotása - 1977-
ben állították fel a laktanyában. A laktanya

bezárása után fogalmazódott meg annak az
igénye, hogy a szobor a lakótelepi tér em-
beri léptékû helyére kerüljön. Ezzel egyet-
értett a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus
is. Az alkotás minõsége méltó a megõr-
zésre, a közterületi szereplésre. A lektorátus
a helyszíni zsûrizés lefolytatása után meg-
adta az engedélyt a Dobó-szobor elhelyezé-
sére. 

- Ez a szobor most végleg hazatalált, jött
arra a városrészre, amelyet róla neveztek el
- mondta avatóbeszédében a szép számban
összegyûlt érdeklõdõ elõtt Ács János pol-
gármester. - Kérem, fogadják be, ápolják
emlékét, ha már úgy alakult, hogy nem
maradhatott az eredeti helyén.

A szobrot Szatmári Jánosné és Ács János
leplezte le. Majd azt követõen a város és a
Városszépítõ Egyesület nevében koszorút
helyeztek el a szobor talapzatán. 

A szoboravatást a Batsányi János Általá-
nos Iskola tanulóinak rövid emlékmûsora
tette még ünnepélyesebbé.                NHE

Szatmári Jánosné Dobó István történelmi érdemeit méltatta 

A Batsányi János Általános Iskola
tanulói irodalmi- zenés mûsorral
adóztak az aradi tizenhárom vértanú
emlékének
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Vállalkozók figyelem!
Kis- és középvállalkozóknak kedvezõ
kamatozású hitellehetõség a Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány tapolcai iro-
dájában. Kezdõ vállalkozók is
pályázhatnak. 

Érdeklõdni: Tapolca, Kossuth L. u. 2.
II. em. 31. 9-15 óra között Telefon:
87/411-654

Köszönetnyílvánítás
A Tapolcai Zeneoktatást Támogató

Alapítvány kuratóriuma ezúton mond
köszönetet mindazoknak, akik az SZJA 1
%-val alapítványunkat támogatták. 

Az így befolyt 271.676 Ft-ot zenei ren-
dezvények szervezéséhez, hangszerek
vásárlásához és javíttatásához használtuk
fel. 

Adószámunk: 19261416-1-19  

Környezetünkért
A TARISZNYA tagjai október 7-én
ismét Viszló-takarítási napot szervez-
tek. 

Környezetvédõ akciójuk során nem-
csak a volt szabadidõpark területét tisz-
tították meg a szeméttõl, de a jól sikerült
program örömére szalonnasütéssel, vi-
dám kikapcsolódással zárták a napot. 

Méltó helyre került a szobor

Hat csapat közremûködésével zajlott több
helyszínen október 13-án 17 órától- október
14-én 17 óráig a „Középiskolások 24 órás
NON-STOP vetélkedõje” elnevezésû prog-
ram.

A fiataloknak ügyességi, elméleti és
közösségi szinten is bizonyítani kellett ráter-
mettségüket, hogy eldöntsék egymás között,
melyik együttes viszi haza elsõ alkalommal a
vándorkupát.

Mint azt Gerencsér Barbarától, a Városi
Rendezvénycsarnok programszervezõjétõl
megtudtuk, nem ez volt az elsõ ilyen jellegû
megmozdulás, utoljára 1995- ben volt hasonló.
- Valójában már  három esztendeje felmerült a

NON-STOP vetélkedõ gondolata, de hol anya-
gi, hol pedig személyi akadályok szabtak gátat
elképzeléseinknek.  Amegvalósításhoz végülis
a Veszprém Megyei Balesetvédelmi Bizott-
ságon keresztül, pályázat útján sikerült forrást

teremtenünk. Elsõ ízben középiskolás csapa-
tok mérik össze tudásukat. A Batsányi János
Gimnázium és a Széchenyi István
Szakközépiskola diákjai. Amennyiben sikeres
lesz az idei megmérettetés, pozitív vissza-
jelzések érkeznek, akkor akár a régi, esetleg új,
önszervezõdõ formációk részvételével is
megrendezhetõ a vetélkedõ.

Marton József alpolgármester ünnepélyes
megnyitóját követõen - a jó hangulatot meg-
alapozandó - a Kocsmazaj és a KaliMutu Band
zenélt a nagyérdemûnek.

22-05 óráig lezártuk a Városi Rendezvény-
csarnok épületét, ez idõ alatt a diákságnak
ügyességi, elméleti és csapatmunkát igénylõ
feladatokkal kellett megbirkóznia.

Szombaton a Honvéd- és a Városi
Sporttelepen mérték össze tudásukat a fiatalok.
10-14 óra között véradásra került sor.

A24 órás NON-STOP vetélkedõ zárásaként
Dr. Scher József, a település rendõrkapitánya
és Sólyom Károly alpolgármester adta át az
értékes díjakat.

- Rengeteg külsõ segítséget is kaptunk. A
teljesség igénye nélkül ide sorolandó a helyi
rendõrkapitányság, a tapolcai önkéntes- és a
badacsonytomaji hivatásos tûzoltók, valamint
a környékbeli polgárõr egyesületek tagjai.
Külön köszönjük annak, a mintegy húsz támo-
gatónak és sok segítõnek, aki nélkül ez a ren-
dezvény valóban nem jöhetett volna létre -
zárta gondolatait Gerencsér Barbara, a NON-
STOP vetélkedõ fõszervezõje.

Dancs István

Sikeres NON-STOP vetélkedõ Tapolcán

A hat gárda a Köztársaság térrõl a Városi Rendezvénycsarnokig egy jelmezes,
„Mini Parádé” keretében mutathatta be a programot népszerûsítõ nótáját vagy
mondókáját

Fotó: Spilák

Fotó: N. Horváth

Fotó: Dancs

Az eszméket nem lehet
szuronyokkal elpusztítani

HÍREK - RÖVIDEN



A Veszprém Megyei Természetbarát
Szövetség kezdeményezésére október 8-
án a Tapolca Városi Sportegyesület Ter-
mészetjáró Szakosztálya adott otthont a
Veszprém Megyei Természetbarát Talál-
kozónak.

A megyében mûködõ egyesületek szép
számmal képviseltették magukat a ren-
dezvényen. Vonzó volt a VMTSZ által
meghirdetett program is, valamint a
találkozó helyszínéül választott Csobánc-
hegy.

A reggeli órákban Tapolca-Diszelben
gyülekeztünk az Elsõ Magyar Látványtár
bejárata elõtt, ahol megtekintettük az
„Életöröm” és „A nagy szenvedély” címû
kiállítást. Mindannyian elragadtatással
szemléltük a változatosan összeállított, a
címet kifejezõ tárgyak gazdag anyagát.

A kiállítás megtekintése után gyalogosan
indultunk a Csobánc-hegy felé. A kék
jelzésen közelítettük meg a Simon-tanyát,
ahol a TVSE Természetjáró Szakosztály
vezetõjének, Hartmann Aladárnénak, és a
VMTSZ elnökének, Mag Évának köszöntõ-
je után, a túravezetõk továbbképzése kere-
tében a GPS-es útvonal-követésrõl és
tájékozódásról hallhattunk elõadást Kole-

szár Andrástól. A legtöbb túrázónak újdon-
ság volt ez a kétségtelenül hasznos és
sokrétûen használható, ám még nem min-
denkinek elérhetõ mûszer.

Az elméleti oktatást gyakorlati bemutató
követte, melynek részét képezte, hogy a
GPS segítségével megkerestük a Csobán-
con elhelyezett geocoaching-ládát.

Ezután még mindenki hosszasan szem-
lélte a hegytetõrõl elé táruló csodálatos
panorámát: a ragyogó októberi napfényben
fürdõ Balatont, Haláp, Sümeg, Somló és a
távolban felsejlõ Ság-hegy csúcsit.

A találkozó zárásaként meghallgattuk az
országos küldöttségben megyénket kép-
viselõ Káldy Géza beszámolóját a szeptem-
berben, Csehországban megrendezésre
került EURORANDO 2006. európai gyalo-
gos turistatalálkozóról, majd a késõ délutáni
órákban élményekkel, ismeretekkel, tapasz-
talatokkal gazdagabban tértünk haza.

A Tapolca VSE Természetjáró Szak-
osztálya ezúton szeretne köszönetet mon-
dani Simon Lászlónak, hogy helyet biztosí-
tott a megyei találkozónak, valamint Ko-
vács Norbertnek a szervezésben nyújtott
segítségéért. 

Für Ágnes

Veszprém Megyei Természetbarát Találkozó 
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- Az egészségügy ritka szép pillanatai közé
tartozik a mai - mondta 3 évvel ezelõtt dr.
Bujdosó László országos tiszti fõorvos a
Tapolca-Diszel városrészben épült kor-
szerû orvosi rendelõ átadásán. Errõl az
évfordulóról és egy másikról is beszélget-
tünk az itt dolgozó dr. Piedl Endre házior-
vossal.
- Több évforduló is van most szeptemberben.
20 éve vagyok Diszelben körzeti - majd
háziorvos, és hát valóban 3 éve adták át ezt a
korszerû rendelõt.
- Akkor kezdjük az elsõ évfordulóval! Honnan
érkezett?
- Tapolcai vagyok, de az ajkai kórház baleseti
sebészetén voltam orvos. 1986. szeptember
1-jén kezdtem itt dolgozni. A betegellátás
akkor 2200 körüli volt. A diszeli orvosi ren-
delõ az akkori követelménynek megfelelt. A
körzetemhez tartozó hegyesdi, illetve monos-
torapáti viszont nagyon lepusztult állapotban
volt. 20 év alatt sikerült azt elérni - és ebben
szinte egyedüliek vagyunk - hogy végleges
mûködési engedélye van a diszeli rendelõnek
az ÁNTSZ-tõl.
- Milyen feltételek kellenek ehhez?
- Nagyon sok rendelõ már építészetileg sem
felel meg az elvárásoknak. Gondolok itt a
mozgássérültek számára kialakított feljáróra,
a beteggel való négyszemközti beszélgetés
lehetõségére. De sok helyen már a fûtés sem
felel meg a XXI. századi elvárásoknak.
Nálunk minden összkomfortos, korszerû
gázfûtésünk van. A betegek kényelmét ab-
szolút szolgálja a rendelõ belsõ térkiala-
kítása, van lehetõség arra is, hogy míg az
egyik rendelõhelyiségben az egyik beteg
tartózkodik, addig a másikban - amely össze
van kötve egy számítógéppel - a másik
beteggel négyszemközt beszélhessek a gond-
jairól, problémájáról. Így lehetõség van arra

is, hogy egyszerre két munkahelyen dolgoz-
zunk, két szakképzett nõvérrel egyszerre két
helyen lássunk el beteget. 
- Az köztudott, hogy régen, a falusi doktor

bácsi megérkezett fiatalemberként, aztán
évtizedekig látta el a település apraját-
nagyját, akár 3-4 generációt is. Az egy
helyen, itt Diszelben eltöltött 20 éve arra
enged következtetni, hogy Ön is ezeknek a
köztiszteletben álló doktor bácsiknak a sorát
fogja gyarapítani.
- Ez valóban így van, s remélem, hogy így is
lesz. A háziorvosok átlag életkora 55 év, tehát
ebbõl következik, hogy majdnem mindenki
az elsõ munkahelyén öregszik meg, onnan
megy nyugdíjba.
- Baleseti sebészet - diszeli orvosi rendelõ.
Ott állandó készenlét, adrenalin növelõ

tényezõ. Nem hiányzik? 
- Itt is megtalálja az ember a maga izgalmát,
és sajnos, egyre gyakrabban adódik olyan
helyzet, hogy megvan az az izgalom, mint a

készenlét a baleseti sebészeten. Csak míg itt
egyedül kell és azonnal dönteni, addig a
kórházban többen is vannak ehhez. Az elmúlt
évtizedek alatt sikerült olyan felszereltségre
szert tennem - defibrillátortól kezdve az
oxigén palackig az autómban - amelynek
segítségével az emberi határokon belül min-
dent meg tudok tenni a rászoruló betegért. 
- Szülést vezetett már a rendelõben?
- Hála Istennek még nem, de nem is hiányzik.
Hát, aztán ki tudja, hogy mi lesz a kórház
sorsa, lehet, hogy még erre is szükség lesz.
- Milyen az ellátandók köre, mekkora a lélek-
szám?

- 2400 betegünk van: 896 diszeli, 1170
monostorapáti, 176 hegyesdi, de Tapolcáról
is kijárnak hozzánk. 
- Mi a véleménye arról, hogy a miniszter
szankciókat akar alkalmazni azokkal az
orvosokkal szemben, akik az azonos
hatóanyagú gyógyszer helyett egy drágábbat
írnak fel. Mi a helyzet akkor, ha a beteg ahhoz
a drágábbhoz kötõdik, akár pszichésen is
szüksége van rá.
- Ebben az elvárásban nagyon sok a csúsz-
tatás, mivel a gyógyszerekre támogatás van,
azaz a betegbiztosító fix áron támogat! A
drágább gyógyszert a beteg fizeti meg.
Sajnos, a miniszter úrnak vannak olyan meg-
nyilvánulásai, amelyek néha orvosellenesek.
Állítólag ezek a beteg érdekében történnek,
de a véleményem szerint csak akkor tudja
hatékonyan képviselni a beteget, ha az orvos
érdekeit is figyelembe veszi. Mióta a mi-
niszter hatalmat kapott, nem hiszem, hogy
hozott olyan intézkedést, amely a mi érde-
keinket képviselné, de úgy látom, hogy a
betegét sem. 
- Visszatérve a diszeli rendelõre. Hányan
látják el itt a segítségnyújtás feladatát?
- Két szakképzett körzeti, klinikai szakápoló
asszisztens - Bakos Györgyné és Piedlné
Horváth Katalin - dolgozik mellettem, illetve
a védõnõ, Földiné Sümegi Judit és van még
egy takarítónõ munkatársunk.
- Hány gyereket lát el a védõnõ?
- 450 fõ 14 év alattit. Ennek kétötöde diszeli.
Idetartozik a Szász Márton ÁMK is.
- Ön mikor rendel?
- Diszelben hétfõn, szerdán és pénteken ren-
delek. Hivatalosan 8-16 óráig, de a monos-
torapáti, illetve a hegyesdi rendelés után is itt
vagyok 4 óráig mindennap a rendelõben. De
a betegek megkeresnek és meg is találnak a
rendelési idõn túl is.    N. Horváth Erzsébet

Három éve adták át Tapolca-Diszelben a korszerû orvosi rendelõt

- A haza bölcse. A nemzet prókátora,
ahogyan õt az 1860-as évek elejétõl
nevezték. E szavakkal kezdte - október
16-án - emlékezõ beszédét Bognár Ferenc
önkormányzati képviselõ, a 203 eszten-
deje született jeles államférfi, Deák
Ferenc tiszteletére rendezett ünnepségen,
a róla elnevezett dombormûnél.

A rendezvényt Simon Georgina, a
Széchenyi István Szakképzõ Iskola tanu-
lójának szavalata nyitotta, amit Bognár
Ferenc önkormányzati képviselõ ünnepi
beszéde követett.

Rövid életrajzi áttekintést követõen
kiemelte, hogy Deák Ferenc egy jogegyen-
lõségre törekedõ ember volt , aki erkölcsi
kötelességbõl és fõként becsületbõl poli-
tizált.

Szólt az 1848/49-es szabadságharcban,
valamint az 1867-es kiegyezésben történt
szerepvállalásáról is. - Deák Ferenc nem
tekintette magát nemzetgazdásznak, elsõ-
sorban jogtudós és államférfi volt.
Többször kifejezésre is juttatta, hogy
tüzetesebben nem foglalkozott ezzel a
tudományággal. Politikusként mégsem
kerülhette el soha, hogy nemzetgazdasági
kérdéseket érintsen. Ugyanakkor nemcsak
véletlenszerûen és öntudatlanul használt
gazdasági érvelést törvényhozási és poli-
tikusi mûködése során. A modern magyar
államférfiak elsõ, magas színvonalú
nemzedékébõl is kimagaslott. Erõs érzéke
volt a realitáshoz. Olyan szituációkban
érezte otthon magát, ahol a jogvédelem, a

helytállás, az elért eredmények meg-
szilárdítása, a lépésrõl-lépésre haladás volt
a követelmény.  Több bölcs gondolatából is
idézett emlékezõ beszédében, köztük a
leghíresebb - 1834. november 10-én el-
hangzott - szónoklatának részlete, amely-
ben a materiális és morális érvelés egyide-
jûségére hívta fel a figyelmet: „...csak ott
igazán boldog a haza, hol a földet szabad
kezek mûvelik, ott erõs a nemzet, hol a tu-
lajdont és függetlenséget szabad kezek
védik…” A kiegyezés után Deák nem vállalt
kormányzati pozíciót. Minden kitüntetést és
címet visszautasított. Utolsó éveiben mind
kevésbé érezte magáénak a politikát. 1870.
január 28-án a magyar történelem egyik
legjelesebb alakja szállt sírba.

Bognár  Ferencet követõen Bagi Benjá-
min, a Batsányi János Gimnázium tanulójá-
nak trombitajátékát hallgatták meg az egy-
begyûltek, majd az ünnepség záróakkord-
jaként az Önkormányzat, a pártok, a család
és civil szervezetek képviselõi helyezték el
a Deák Ferenc-dombormûnél az emlékezés
koszorúit.  Dancs István

Ott erõs a nemzet, hol a tulajdont és
függetlenséget erõs kezek védik

A családterápia az egyik vezérlõ elve a településrész háziorvosának

Október 27. (péntek) 14 óra: Diák szín-
ház, Pannon Várszínház: Tanár úr kérem;
Október 27. (péntek) 18 óra: Járdányi Pál
Zeneiskola 35 éves jubileumi hangversenye
kiállítással egybekötve; Október 30. (hétfõ)
19 óra Pannon Várszínház: Imádok férjhez
menni címû vígjáték, rendezõ: Vándorfi
László.

November 9. (csütörtök) 11 és 12 óra:

Ifjúsági Hangverseny, Jánosi Együttes:
„Haydn és a magyar zenei hagyomány”;
November 11. (szombat): Márton-nap;
November 13. (hétfõ) 19 óra: Hangver-
seny: Hegedûs Endre zongoraestje;
November 15. (szerda) 13 óra: Fogászati
vetélkedõ általános iskolások részére;
November 18. (szombat) 19 óra: Tapolcai
Musical Színpad: Apám naplója revû, tánc,

slágerek; November 24. (péntek): Pelikán
Színház: A Vérehulló Madár - magyar
népmese; November 29. (szerda) 19 óra:
Fogi Színház: Egy szoknya - egy nadrág
vígjáték, Fõszereplõ: Straub Dezsõ;
November 30. (csütörtök) 13 óra: AIDS-
vetélkedõ középiskolások részére.

December 9. (szombat) 15 óra: Abraka-
dabra gyerekmûsor Csepregi Évával.

Kínálat a Tamási Áron Mûvelõdési Központ programjaiból

Fotó: N. Horváth



Szólj, síp, szólj ! . . .
Figyelem az utcai szemetet, a szeme-

telõket az országban, országszerte.
Élvezeti szerek mellékterméke a szemét
90%-a: cigarettacsikk, doboz, fiaskó,
csokipapír... nem feltûnõ? 

A szemeteskuka közelében, a földre -
nem a helyére! - dobja szemetét a
fegyelmezetlen, hanyag, laza fogyasztó,
Nem várhatna a fogyasztással, míg haza-
ér?! (Nem tud várni - felfalta akaratere-
jét az élvhajhászat) 

Ahol nincs rend a fejben, ott nincs
rend az utcán (és sehol). Ahol nincs pél-
damutató jó gazda - GAZDÁK! - ott sza-
bad a vásár hanyagnak, szemetelõnek,
tolvajnak, Tömegszórakozás után minõ-
síti a szervezõket s a résztvevõk több-
ségét a szeméthegy, 

Viszont megfeszülhet a jó gazda, ha
ellenébe "dolgozik" a romboló, a szeme-
telõ. 

Nem vagy óvó gazdája Házadnak,
városodnak, hazádnak? Akkor csak
élvezõje, fogyasztója, kifosztója vagy.  

Harmadik változat nincs.   Dr. G. T. G.

Évfordulók
50 éve történt

1956. október 25. 
Tapolcán drámai fordulatot vesznek a for-

radalmi események. A város védelmére
megszervezett õrhelyek egyikérõl egy katona
lelõtte Tóth István tapolcai gépkocsivezetõt.

1956. október 26. 
„Tóth István halál felkorbácsolta a kedé-

lyeket. A délutáni órákra különbözõ nagyságú
csoportok verõdtek össze. A járási és községi
pártszékházról, közintézményekrõl leverték a
táblákat és a vörös csillagokat, majd behatol-
va az épületekbe, a vörös zászlókat elégették,
a szobrokat és emblémákat összetörték. Végül
ledöntötték a szovjet emlékmûvet is.”

1956. október 26. 
Megalakult a Járás Forradalmi Tanács.

Elnöke: Gucsi István õrnagy. 
1956. október 27. 
„Tapolca lakossága ma délelõtt nemzeti-

színû zászlók alatt, rendezett sorokban vonult
végig a község utcáin… A tapolcaiak nem
értenek egyet azzal, hogy Magyarország szov-
jet tartomány legyen, s azzal sem, hogy szov-
jet csapatokat vetettek harcba Budapesten. A
felvonulás után a résztvevõk békés rendben
visszatértek otthonaikba.”

1956. október 28. 
„Csend és béke honol Tapolca községben.

Egyetlen puskalövés nem dörrent el, egyetlen
csepp vér nem hullott a földre.  Nyugodtak az
emberek. Bíznak az újjáalakult nemzeti kor-
mányban. A község életét szilárdan tartja ke-
zében a Járási Forradalmi Tanács amely
október 26-án alakult meg. Elnöke: Gucsi
István õrnagy..” - írta a Veszprém megyei
Népújság. 

1956. október 28. 
Tapolcán a tiszti klub helyiségében szük-

ségkórházat szerveznek a harcokban megse-
besültek ápolására. Budapest megsegítésére
gyógyszerrel és élelmiszerrel megrakott
szerelvény indult el Tapolcáról. Egy üres
szerelvényt küldtek a fõvárosba a sebesültek
elszállítására. 

1956. október 31. 
A Szabad Szó írja: „Nincs már beadás!...

Ki hitte volna két héttel ezelõtt? Mint a szél
rongyot, úgy fújta el forradalmunk a
begyûjtési minisztériummal együtt az egész
dézsmáló és rekviráló rendszert…”

(A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
archívumából.)

2006. október     7Új Tapolcai Újság

KRÓNIKA

Október 2-án a Járdányi Pál Zeneiskola
hangversenytermében igényes, hangulatos
koncerten vehettünk részt a Zene Világ-
napja alkalmából.

Vivaldi G-dúr koncentjének elõadásakor
imponáló volt az irányító összhang, együtt-
mûködés karvezetõ és zenekar között: lehe-
letnyi intés, határozott hangszerfogás, vonó-
indítás. Misszió ez, népnevelés a javából! ...
„Hej, ha én is, én is köztetek lehetnék” - de
legalább minél több fiatal köztük játszana - a
drága idõt értékesen kitöltendõ. Minden
gyerek legalább egy - akár egyszerû - hang-
szeren játszana!

Fischer: D-moll menüett furulyását a csel-
ló tanár érzékeny alkalmazkodással kísérte.
Kodály tanár úr intelme jutott eszembe:
„Lányok, furulyát adjanak a gyerekek
kezébe; könnyen játszható, vihetõ - akár
kirándulásra is.”

Vitali: C-dúr trió - t a három Blahunka-
gyermek játszotta. A csellós szinte zsenge
korú, de már pódiumon játszik. Bach inven-
cióját a mesterzongorán élvezhettük.
Különlegesség volt Mozart két csellóra írt
menüettje s a gitáron játszott Bagatell.

Komarovszkij Tarantella-ja Tapolca két
ismert, jó nevû játékosától hangzott el.
Takács Eszter hegedûjátékát édesanyja:
Takácsné Németh Magdolna kísérte zon-
gorán. Ritka boldogság - lehetõség! Eszter

egy a zenével; elegáns vonókezelése a szem-
nek is esztétikum, a hangok kristálytiszták.

Fitzgerald Angol Szvit Szalai Viktor trom-
bitáján lelkesítõ; az I. tétel mars-szerû, a IV.
andante-ívei csendesítõk, pihentetõk, az V.

friss, gyors, hatásos.
A záró mûsorszámot: Vivaldi: G-dúr

hegedûversenyét az iskola vonószenekara, a
szólót Szabó Gábor játszotta. Tudatos tempó-

és hangsúly-elosztások, bravúros fekvés-
váltásai mély benyomást tettek a hallgatósá-
gra, mely megtöltötte a termet. Köztük egy
hatgyermekes édesanya - a legkisebb öt és fél
hónapos; fegyelmezetten hallgatták végig a

koncertet. Kisgyermekei közül hárman már
zenélnek, hegedûn, furulyán. Korán kezdik. 

Talán ez a titka a mûélvezetnek.
G. Dr. Takáts Gizella

A tanév elsõ zenei ajándéka

Vivaldi G-dúr koncertjét az iskola vonószenekara adta elõ Román Iván tanár
úr technikai és lelki vezetésével

Fotó: Kovács

Házasságot
kötöttek:

Süle Zoltán és Halag Johanna 
Gratulálunk!

A Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osztálya bün-
tetõeljárást folytat segítségnyújtás halált
okozó elmulasztása bûntett miatt isme-
retlen személy ellen. 

2006. szeptember 19-én 05 óra 15 perc
körüli idõben ismeretlen forgalmi rend-
számú, fehér színû Volkswagen Transporter
típusú gépkocsival a 7316-os számú úton
Tapolca és Gyulakeszi között elütötte a vele
szemben közlekedõ gyalogos személyt, aki a
kórházba szállítást követõen életét vesztette.
A balesetet követõen az ismeretlen frsz-ú
jármû vezetõje a helyszínrõl segítségnyújtás
nélkül elhajtott. A baleset következtében a
jármû eleje megrongálódott, melynek során a
bal oldali gyári ködfényszóró üvege kitörött.
Valószínûsíthetõ, hogy az ismeretlen jármû
lökhárítója és karosszériája is rongálódott. 

Aki az ismeretlen jármûvel, vagy
vezetõjével kapcsolatban bármilyen informá-
cióval rendelkezik, az értesítse a megyei
fõkapitányságot a 88/428-022-es telefon 11-
87-es mellékén, vagy az ingyenesen hívható
06 (80) 949-149-es üzenetrögzítõs zöldszá-
mon. 

RENDÕRSÉGI HÍREK

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Almási László és Horváth Andrea gyermekük: Ádám
Bolla Péter és Kovács Orsolya gyermekük: Anna
Bors Tamás és Németh Tímea gyermekük: Lara
Czár István és Hosoff Ildikó gyermekük: Mózes
Csizmás Zsolt és Kassai Judit gyermekük: Bianka
Lõrinczi Zsolt Attila és Bogdán Mária gyermekük: Dominika

Gratulálunk!

A „Könyves Vasárnap” címû országos ren-
dezvénysorozathoz ez évben Tapolca, a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyer-
mekrészlege is csatlakozott.

Ebbõl az alkalomból október 8-án olyan
régi olvasókat vártak - gyermekeikkel együtt-
a szervezõk, akik egykoron aktív tagjai
voltak a Gyermekkönyvtárnak.

A családias hangulatú „Mesélj a régirõl,
mutasd meg az újat!” címet viselõ össze-
jövetelen megjelenõ szülõket és gyermekeket
Varga Károlyné igazgató- helyettes köszön-
tötte. Róla tudni kell, hogy még az apukák-
anyukák közül ma is sokan Edit néninek
szólítják. 37 esztendeje gyermekkönyvtáros.

Jó volt hallgatni a harmincas- negyvenes
éveikben járó szülõk visszaemlékezéseit,
egy- egy megható vagy éppen mosoly-
fakasztó anekdotát. 

A közös beszélgetés aktív részeseként és
mint a hetvenes évek fiataljaként- jómagam
is szolgáltam számomra  felejthetetlen
történettel.

Miután mindenki megosztotta kedves
emlékét a hallgatósággal- egy családi,
játékos- irodalmi vetélkedõre került sor, ahol
értékes könyvjutalmakban részesültek a
résztvevõ szülõk és gyermekek.

A „Könyves Vasárnap” program bebi-
zonyította, hogy szüksége van rohanó vilá-
gunkban az ilyen jellegû családi össze-
jövetelekre az embereknek, valamint azt a
tényt, hogy helyi szinten a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlegének
maximális hozzáállása, nagyfokú szakmai
szeretete és hozzáértése is elengedhetetlen a
sikeres munkavégzéshez.

Dancs István

Könyves Vasárnap: család, kultúra és szórakozás

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege szeretettel vár minden
érdeklõdõt a következõ foglalkozásaira:

November 6-án 14 órakor: „Hulló le-
velek vére” címû 1956-os vetélkedõ döntõ-
je. November 15-én 16 órakor: Tündér-
palota és királyi vár - mese és valóság - fog-
lalkozás 4-5. osztályosoknak. A foglal-
kozást tartja: Varga Károlyné. November
16-án 10 órakor: Baba - Mama klub. A
foglalkozást tartja: Varga Károlyné. No-
vember 22-én 16 órakor: Mesebolt - vers-
es, mesés foglalkozás kicsiknek. A foglal-
kozást tartja: Szokoli Renáta. November
23-án 15 órakor: 10 éves a Szivárvány
újság - szerkesztõségi ankét 3-4. osztályo-
soknak. November 29-én 16 órakor:
Keresd a könyvtárban - foglalkozás 7-8.
osztályosoknak. A foglalkozást tartja:
Vasáros Ferencné.

Gyerekek, figyelem!

Anagyvilágot bejárt mesterszakács-szakíró
volt vendége a Városszépítõ Egyesület
Nõklubjának október 24-én a Wass Albert
Könyvtár és Múzeumban. 

A Meghívón feltüntetett cím elsõsorban
hölgyvendégeket csalogatott az elõadásra, de
mindenki élvezettel és tanulsággal hallgathat-
ta volna Halász János érdekes-érdemes,
közvetlen hangú elõadását. 

Asztalán a korábban megjelent szakács-
könyvei mellett láttak a közelmúltban megje-
lent szakácskönyvét is. Megtudtuk, hogy szin-
te a gyermekkortól készült a konyha mûvé-
szetére; a családból: nagymamától elesett re-
ceptekkel eljárásokkal. Neves mesterek szár-
nya alatt érett õ is szakemberré. Mestermûvei
megnyitották elõtte a további érvényülés útját,

az állandó önképzés és alkotás lehetõségeit.
Szerény önérzettel beszélt az elismerésekrõl, a
rangos beosztásokról, az európai és más föl-
drészeken teljesített remekmûveirõl. A sütés-
fõzés fortélyairól pedig ínycsiklandozó meg-
gyõzõdéssel és meggyõzéssel „mesélt”, sõt
kedves gesztussal kóstolót is kínált. 

Az olvasó gazdag választékot talál köny-
veiben; a technikai tanácsok sokaságát is be-
mutatja a szerzõ. A maga készítette gyönyörû
fényképek a szemnek is gyönyörûséget
szereznek és megindítják a fantáziát…

A tudás kincs; az érte hozott tanulás és
munka is kincs. S az az ember, aki ma is köz-
zéteszi szakácsként és szakíróként a meg-
szerzett tudást, Halász János is - kincs. 

G. Dr. Takáts Gizella

Gasztronómiai kalandozások Veszprém megyében



36 esztendõ. Több mint egy fél
emberöltõ. Fürkészõ és csodálkozó tekin-
tetek. Örömkönnyek. Hosszúra nyúlt
ölelések. 1970-ben látták utoljára egy-
mást. Szétszóródtak az ország - sõt - a
világ különbözõ pontjaira. Szeptember
9-én újra együtt volt az akkori Reptéri
Általános Iskola elsõ ballagó osztálya és
pedagógusai -  egy meghitt és bensõséges
hangulatú találkozó erejéig. 

1965. október 15-én megkezdõdhetett a
tanítás az alsó tagozatosok részére a Rep-
téren. 1968-ban az intézmény önállóvá vált
és a 4. sz. Általános Iskola nevet kapta: 214
diák tanulhatott. 1969/1970-es tanévben
már 243 tanulót oktattak, innentõl nyolc
évfolyam mûködött, ekkor ballagott el az
elsõ végzõs osztály.

Nagyot ugrunk az idõben - 2006. szep-
tember 9-én - azaz 36 évvel késõbb Tapol-
cán újra találkoznak ezek a tanulók és volt
tanáraik. A kora délutáni órákban - akik már
a városban tartózkodtak - kilátogattak Fü-
löp László igazgató úr borospincéjéhez,
ahol is borkostolóval alapozták meg a
további jó hangulatot.

16 órakor gyülekeztek a Varjú Fogadó-

nál, majd innen együtt mentek volt isko-
lájukhoz, hogy egy új osztálykép készüljön,
valamint néhány percre felelevenítsék a
régi emlékeket és élményeket. Szatmári
Jánosné tanárnõ vezetésével ellátogattak a
Batsányi János Általános Iskolához is. 

Az osztálytalálkozó fõszervezõje, Tresó
Tibor lapunknak így fogalmazott: - Feltörõ
érzéseinket nem tudtuk és nem is akartuk
leplezni. A viszontlátás öröme - közel négy
évtized után - õszinte örömkönnyeket csalt
mindnyájunk szemébe. Külsõnket illetõen
is egyfajta metamorfózison estünk át,
humoros jelenetek játszódtak le a ki-kicso-
da játék közben. Csodálatos, de megfogal-
mazhatatlan érzések kavarognak bennem,
felejthetetlen órákat töltöttem volt osztály-
társaim és tanáraim társaságában... talán
ezért is fogalmazódott meg bennem a bal-
lagási nóta egy kedves versszaka:

„Szétszór a sors, mint szél a port, ki tud-
ja, merre vet. // De visszajövünk még egy-
szer ölelni titeket. //  Ne fájjon hát a bú-
csúzás, ne sirass hû barát! // Még visszatér
a vén diák. Viszontlátásra hát! Viszont-
látásra hát!”

Dancs István
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A huszonegyedik században sem szûn-
tünk meg mi emberek közösségi lénynek
lennünk. Felettünk átviharzott borzal-
mas népírtások és az õket elõidézõ ide-
ológiák dacára, ha néha elnyomva is, de
megmaradt a humánum eszméje.

Talán nem túlzás ennek az eszmének
olyan általános értéket tulajdonítani, ami ott
kell, rejtezzen minden emberi megnyil-
vánulásban. Eddig minden emberiség ellen
elkövetett bûn abból adódott, hogy a tettek-
bõl kihagyták a humánum eszméjét. Az
emberi boldogságért indított mozgalmak
mind elcsúsztak e hiányon. 

Ezért vált a német népet, az összefogott
imperialista jellegû ellehetetlenítésbõl való
kimenekítést megígérõ nemzeti szocializ-
musból borzalmas náci fasizmus. Ezért sik-
lott ki a munkásosztályt felemelni hivatott
szocializmus a világot megrázó, húszmillió
áldozatot követelõ sztálini bolsevizmus
vágányára. 

Az apróbb népirtásoknak se szeri, se
száma. Tragikus, mind emberi boldogságot
ígért.

Az ígéretek nem teljesítése egy másik
alapérték felrúgását hozta, az igazság
értékét. Amikor egyén hazudik, bûn, amikor

közösség hazudik, igen nagy bûn. Ennél
nagyobb csak az, ha egész állam meghazud-
tolja tetteivel a beléje vetett hitet. Ekkor
nemcsak hitelét veszti, hanem szembe for-
dul a nemzete közõsségével. A konf-liktus
kimenetele megjósolhatatlan, ha érté-kein-
ket nem õrzzük.

Alapértékûnk magyar-európai identitá-
sunk. Ma a nemzettudat megtartása mellett
meg kell szabadulnunk annak soviniszta
felhangjaitól, mert egy nagyobb közösség,
Európa nemzeteinek közössége fogadott be
minket, tévelygõ magyarokat.

Alapértékünk a nyelvünk. Amit íróink,
költõink és tudósaink csiszoltak modern,
hajlékony irodalmi nyelvvé, nem lehet
magyartalan, töredezett, grammatikát fel-
rúgó kommunikációs eszközzé. Ellene
vétõk ma modernitásukban büszkélkednek,
holott egyszerûen stílustalanok. A kiraka-
tokba helyezett bal-liberális írók ezek.

Így vagyunk mûvészetünkkel. Nem szük-
séges mindenhová a magyar folklór stílus-
elemeit felmázolnunk. De az esztétikai
értékeink megõrzése a bomlasztó libertínus
áramlatokkal szemben, védelem tudati
elszegényesedés ellen. Tapolcának van
összehasonlítási alapja, mi az igazi és a

destruktív mûvészet. Marton László, a
Kossuth díjas mûvészünk irányt mutat.

Megõrzendõ egészséges politikai beál-
lítódásunk. Õrizkedjünk úgy a jobb, mint a
baloldali szélsõségektõl. Különösen a
hazug, bülbülszavú utódaitól a lebomlott
kommunizmusnak. Eddig minden nemzeti
alapértékünket meghazudtolták magatartá-
sukkal. Talán egy kisváros közössége is
lehet példaadó értékforrás.

A nagy, általános humanizmusnak fontos
része egymás megbecsülése. El kell tûrnünk
a másként gondolkodókat, míg nézeteik
nem bomlasztják a családi, nemzeti, baráti
közösségeket. Az ember zoon politikon,
közösségi élõlény. Életének kerete az a
közösség, ami õt befogadja, és amit õ elfo-
gad. E közösség nélkül gyökértelen,
hányódó senki.

Utolsónak hagytam, de oda kell rá figyel-
ni. Ez pedig a társadalmi haladás elfo-
gadása. A fejlõdés tudati és anyagi szinten
megállíthatatlan, az ellenállót elsöpri. Ezért
úgy a konzervatív, mint a haladó, mérsékel-
ten liberális eszmék, ha nem tartalmaznak
emberellenes nézeteket, elfogadhatók.

Dr Sáry Gyula

Értékeink a XXI. században

…visszajövünk még egyszer ölelni titeket

Feladó: s.beszedits@utoronto.ca
Címzett: ujtapolcaiujsag@kolcseynyom-
da.hu
Elküdlve: 2006. október 11. 17:38
Tárgy Cikk Beszedits családról

N. Horvath Erzsébet
Felelõs szerkesztõ, Új Tapolcai Újsag

Tisztelt asszonyom!
Nagy erdeklõdéssel olvastam az újságjuk

májusi példányában a 6-ik  lapon megjelent
cikket „Régi, emlékek, régi emberek”, amit
Tóth József úr írt.

Jelenleg, más családtagokkal, családi
történelmet kutatok. Ámbár már  hallottam
Beszedits Margit könyvérõl, de sose még
nem láttam egy  példányt. Látom a cikkbõl
hogy ez a könyv most újra megjelent.

Nagyon hálás lennék, ha meg tudná mon-
dani, hogy mikép tudnam ezt a könyvet
megvenni. És szintén hálás lennék, ha kap-
csolatba tudna léptetni a cikk írójával, Tóth
József úrral, mert látom, hogy ismerõs
eseményekkel és személyekkel, kik engem
is érdekelnek.

Elõre köszönöm segítségét.
Tisztelettel,

Beszedits Istvan
(Természtesen örömmel tettünk eleget a

kérésnek, és a könyvet is eljuttatjuk a
címzetthez.)

Olvasói levél

Az elsõ fecskék
2002 júniusában átadásra került az
Ipar utcában egy 14 lakásból álló
„fecskeház”, mely a tapolcai fiatal
párok közös életkezdéséhez nyújtott
akkor és ma is kedvezõ feltételeket. 

Az elsõ lakók közül már csak né-
hányan maradtunk ilyen hosszú idõre a
házban, azonban az eddig eltöltött
idõszakra szívesen emlékezünk. So-
kunknak ez volt az elsõ önálló otthona.

Tapolca Város Önkormányzata
büszke lehet rá, hogy van egy olyan
állandó pályázata, ami a fiatal párok
együttéléséhez nyújt támogatást. 

Ezúton köszönjük a város vezetésé-
nek a lehetõséget, hogy általuk megte-
remthettük magunknak az elsõ ottho-
nunkat, a közös ünnepek és hétköz-
napok színterét. 

Szívbõl ajánljuk a tapolcai fiatalok-
nak a „fecskelakásokat”, és kívánjuk,
hogy teljen benne annyi örömük, mint
az elsõ lakóknak.

GB és PJ

Kiegészítés
A szeptemberi szám 6. oldalán
Visszatért a vén diák… címû írásban
volt osztálytársam Dr. Molnár
Sándor nem ismerhetett néhány
adatot. 

Kiegészíteném. Az 50 évvel ezelõtt
53 érettségizett közül 29 diplomás lett,
tizenegyen szereztek doktorátust. Há-
rom orvos, négy jogász, egy-egy mû-
szaki, agrár, testnevelés és bölcsész.
Jelenleg Tapolcán hatan élünk. A ta-
lálkozóra kilencen már nem jöhettek
el. 

Ma élõ tanáraink (akkor 18-an
voltak), akikkel tartom a kapcsolatot:
Rádóczy Kálmán, Domaniczky Fri-
gyesné (Dr. Szalantai Éva), Gergely
László, Tóth Ferenc és Varga Gyula. 

Dr. Töreky László

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:

Ön mit vár az új 
Képviselõ-testülettõl?

- Mivel a tagokat tekintve szinte
ugyanazok képviselik érdekeinket,
már egy jól mûködõ testületrõl van
szó. Ezért azt várom, hogy foly-
tassák a megkezdett munkát, ezen
az úton haladjanak tovább a jö-
võben is: épüljön-szépüljön vá-
rosunk, mert közös cél vezérli
mindnyájunkat.

- Elvárom a képviselõk személyes
jelenlétét a saját választókörzetük-
ben. A testületi munkákban a párt-
politikai érdekek ne jelenjenek meg.
A település polgárait érintõ kérdések-
ben szélesebb demokráciát biztosítsa-
nak: érezzük, hogy képviselnek ben-
nünk. Fokozottabb odafigyelést a vá-
rosközponttól távolabbi utcák közút-
jainak, járdáinak karbantartására.

- Egy dinamikusan fejlõdõ város-
ban élünk, ami nagymértékben a
régi- új városvezetésnek köszön-
hetõ. Ezen az úton kell haladni
továbbra is. A lakossági kapcso-
lattartásban, az információ-áram-
lásban és legfõképpen a munka-
helyteremtésben szeretnék na-
gyobb mértékû elõrelépést.

Kovács Kovács AttilánéAttiláné Csécs Kálmán
Kovácsné Kovácsné 

Czipp KatalinCzipp Katalin

(DI)



Az '56-os forradalom és szabadságharc 50.
évfordulója alkalmából október 25-én
kiállítás nyílt a Wass Albert Városi Könyv-
tár és Múzeum aulájában. 

Fejes Lajos értõ tolmácsolásában Gérecz
Attila: Karácsonyi ének a börtönbõl címû
versével ismerkedhettek meg a résztvevõk,
majd Nagy Eörsné, a könyvtár igazgatója
szólt a kiállítás létrejöttének körülményeirõl.
- Intézményünk az itt látható kamarakiállítás
megrendezésével kívánt hozzájárulni az
1956-os forradalom emlékének megõrzésé-
hez és megerõsítéséhez. Évek óta hiányát
éreztük a megemlékezés más formában

történõ megnyilvánulásának városunkban,
hiszen 1956 eseményei évrõl-évre szinte ki-
zárólag a temetõi megemlékezés és az ezek-
rõl szóló helyi lap tudósításai révén idé-

zõdtek fel.
A rendszerváltozás elõtt megjelent írott

források a tapolcai eseményeket is még mint
ellenforradalmat említették. Ezt követõen
pedig nem jelent meg olyan összefoglaló jel-
legû dokumentáció, amely a történéseket
pártpolitikától függetlenül ismertette. Az
elõzményekrõl és az azt követõ megtorlá-
sokról sem számolnak be az írott források -
vagyis a tapolcai '56-os eseményeket még

mindig „nem beszéltük ki”. Eddig mindössze
egyetlen, csupán szûk olvasói körben ismert
kötet jelent meg - 1989-ben -, amely '56
tapolcai történéseit, eseményeit dolgozza fel.

Kiállításunk célja a megemlékezés és a
tiszteletadás. Emlékezni, látni, megnevezni
és sohasem félni - ezeket az alapelveket tar-
tottuk szem elõtt. „Akik nem emlékeznek a
múltra, arra ítéltetnek, hogy újra átéljék azt.
Akik elfelejtik a múltat, nem fogják megérteni
a jelent és elveszítik a jövõt is.” Végezetül az
intézmény vezetõje köszönetet mondott
mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy a kiállítás létrejöhetett. 

Vitéz Tóth Károly - aki maga is megtapasz-
talta a hadifogságot, családja üldöztetését, az
emigrációt és az '56-os forradalom leverése
után a börtönt - az októberi forradalom
csodálatos hangulatát, az általános lelkese-
dést idézte meg, azt  az összefogást, amely
akkor jellemezte a magyar nemzetet. 

A kiállítást rendezték: Hangodi László,
Nagy Eörsné, Takács Mária, Valkóczi Balázs.

Támogatást nyújtottak: (I. Ferenc József)
1. Honvéd Jászkun Huszárezred Hagyomány-
õrzõ Egyesület Tapolca, Cseh Balázs, Dé-
csey Sándor, Hekli László, Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesület Tapolca, Horváth Gábor,
Horváth Zoltán és az Unizola Kft. munkatár-
sai, Kamrás László, Kustos László, Németh
Árpádné, Németh István Péter, Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti
Évfordulók Titkársága, özv. Kustos Lászlóné,
Reindl Erzsébet, RHODIUS Magyarország
Kft., Takács Lajos.      N. Horváth Erzsébet

A Tamási Áron Mûvelõdési Központban
nyílt kiállítás - szeptember 29-én - Litkey
Zsolt festõmûvész alkotásaiból.

A tehetséges fiatal biológus kipróbálta a
képalkotás különbözõ stádiumait idehaza és
külföldön egyaránt.

Bognár Ferenc igazgató köszöntõ szavai
után az érdeklõdõk Nagy Judit csellómûvész, a
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara tagjának
elõadásában hallgathattak meg két szerze-
ményt.

Dr. Sáry Gyula megnyitója elején röviden
bemutatta a fiatal orvos-mûvészt, majd a kiál-
lított anyagról osztotta meg gondolatait a kö-
zönséggel. Szólt a mûvek megszólító erejérõl,
a magas kvalitás- érzést kiváltó képességérõl
és a bennük rejlõ új látványi értékekrõl. - A
szépséggel, ezen összetett mûvészettudomány-
nak csak egyik ága, amit úgy hívunk - kalliszti-
ka -, a szépségtan foglalkozik. E képek ezen a
szûkebb feltételen túl vannak, szépségük a mi-
nõségükben van… Mindegyik alkotás valami
nagyon biztos technikai tudást és kiváló ízlést
közöl. A mûvészi kvalitásuk ott érhetõ tetten,
hogy korunk forrongó tudományos törekvései-
nek mutatja be hangulati hátterét. Dancs István

Ahol a szépség a minõségben rejlik

Litkey Zsolt lavírozott tusrajzaival, grafikáival és aprólékosan felépített fest-
ményeivel örvendeztette meg a képzõmûvészet szerelmeseit

A kiállítás létrejöttét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma is támogatta

Bizonyára fölmerül más, esetleg távolibb, a
miénkhez hasonlóképpen gazdag kultúrájú
nemzetek olvasóiban, hogy miért kötõdik
egy pannón lélek a székelyhez, hiszen oly
sok kilométer és még egy országhatár is
választja el õket egymástól. Ráadásul a
Hargita magasából az éggel feleselõ fenyõk
sem hasonlítanak az itteni szelíd lankák
növénytakaróihoz. 

A mi, dunántúli cselédlányunk, a balaton-
fõkajári Édes Anna, még csak megfelelni sem
tud az ellenséges közegnek, nem hogy
megvédhetné magát. A nagyvárosban nincs
fölvértezve úgy góbés észjárással, mint Ábel.
És mégis! Mindkét táj a magyarság õrvidéke is
egyben. Akár kelet, akár nyugat felõl jött
történelmünkben a fenyegetés, itt is, ott is
ugyanazt a sorsot élték meg a mindenkori
hõsök: a parasztoktól a politikai és szellemi
fejedelmeinkig. A huszadik században csángó

menekültek fõztek édesapámék zalai udvarán,
majd újabb menekülthullámok érkeztek a
határon túlról a Balaton mellé is. Az Ábelek (a
mindenkori Káinok megszorongatottjai,
akiknek túl kell élniük a rosszat!) körülnézve
szülõföldemen hasonlítgathattak: lám, itt is
borvizek bugyognak föl a földbõl, itt is hason-
ló lelkülettel misézhettek a ferencesek
Keszthelyen, Sümegen, mint a csíksomlyói
gvárgyián és testvérei. Ábel Csíkcsicsó mellé a
térképen bekarikázhatja Balatoncsicsót.
Tapolca mellett a barlangvízben, de a gyorsabb
folyású somogyi patakokban is megélt és
megél a pisztráng. A székelység és a dunán-
túliság derûje és gyásza mindig is hasonló volt.
Szivárvány és gyászszalag. (Miképpen a Szent
Anna tónál magának csodát búsuló Kormos
István sorsát és költészetét is annak látta Nagy
László.) Tamásit a költõk közül a dunántúliak,
Jankovich Ferencék ugyanúgy megsiratták,

mint a székely atyafiak. Össze kellene gyûjteni,
hogy hány alkalommal fogadta vidékünk
Tamási Áron egy-egy mûvét! Szüreti játékát
(Bor és víz) vagy ötven éve mutatták be
Balatonfüreden, majd az író halála (1966.
május 20.) után tíz évvel a veszprémi Petõfi
Színház játszotta a Hullámzó võlegényt. Nehéz
lenne fölsorolnom, mi minden köti össze a
hazát szellemi magasban vagy a búvó patakok
mélyében! Szervátiusz Jenõ faragta Tamási
síremlékét, (Sütõ András szavaival) a „több
tonnás hegyibeszédet”, de diákvárosomnak,
Pápára Jókai-emlékoszlopot emelt. Vidé-
künkrõl elzarándokolt sírjához Ágh István, aki
Tapolcán volt gimnazista… Utána hazautazott
Iszkázra az édesanyjához. 

1974-ben egyik folyóiratunk Tamási-számot
adott ki. Ebben egy vasmegyei születésû fiatal
költõ, volt pannonhalmi bencés diák, Nagy
Gáspár verse szerepelt. A dunántúli írástudó

megállt Farkaslakán a cserefák lombja alatt - és
megírta a Tamási Áron sírjánál címû köl-
teményét:

Hej Istenem kicsi Móka / csillag hajlik az
utadba / a szemünket szikráztatja / a szívünket
himbáltatja / emlékeink abajgatja / az a csillag
kicsi Móka / vagy a szép Domokos Anna? /
zöldülget fönn a Hargita / hej Istenem kicsi
Ábel / csillag repdes az utadba / hogy te arra
tüstént rálelj / az út magát mutogatja / az ös-
veny elõre kitetszik / a legényfa kivirágzik /
álmainkkal beh cicázik / jaj Istenem kicsi Móka
/ halált világló éjszaka / csillag hullik az utad-
ba / hajnali madár Nyikóba / kicsi Ábel kicsi
Móka!

Nagy Gáspár költõvel legutóbb Olasz
Ferenc kiállításának megnyitóján foghattam
kezet éppen abban a tapolcai mûvelõdési
házban, amelyet nemrég Tamási Áronról
neveztek el.                    Németh István Péter

Pannoni portrévázlat Tamási Áronról (III. rész)

A Zenei Világnap alkalmából Operagála-
koncertre hívott a plakát szövege szep-
tember 29-re a Tamási Áron Mûvelõdési
Központba.

Nem elõször léptek a tapolcai közönség
elé Felber Gabriella és Busa Tamás, a Ma-
gyar Állami Operaház magánénekesei -
gyönyörû, mindentudó, kimûvelt hang-
jukkal, a zenei kettõsökben egymáshoz
hangolt hangszínükkel, a közönséget meg-
nyerõ egyéniségükkel. Az operamûfaj
nagyjai: Verdi-Puccini-Wagner-Mascagni
mûveibõl olasz, német és magyar nyelvû
áriák széles ívû, csermely-tiszta és bársony-
finom, ugyanakkor erõteljes - hangja töl-
tötte be a termet. Nemcsak a produkciók ze-
nei szépsége fogta meg a hallgatóságot, ha-
nem a lelki ráhatás, amely a mûvészek lé-
nyébõl áradt: átélés, öntudat, alázat, a MÛ-
VÉSZET szolgálata és közvetítése. Fajger
Orsolya zongorakísérete és önálló számai
méltó partnerként csatlakoztak az ének-
számokhoz. Ezen az estén az Olümposzon
jártunk a mûvészek jóvoltából.                

G. Dr. Takáts Gizella

A mûvészet szolgálata

Akik nem emlékeznek a múltra, arra ítéltetnek, hogy újra átéljék azt
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KULTÚRA

Fotó: N. Horváth

Fotó: Dancs

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ
adott otthont október 14- én annak az
I. Tapolcai Kórustalálkozónak, amely
egyben minõsítõ versenyként is szol-
gált a fellépõ formációknak.

A zenei rendezvényt Csere Sándor
plébános nyitotta meg, aki örömének
adott hangot, hogy ilyen jellegû össze-
jövetel megvalósulhatott városunkban.

Ezután Kovács Mihály, a Veszprém
Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori
Fórum ifjúsági referense szólt a Veszp-
rémi Érsekség által szervezett I. Tapolcai
Kórustalálkozóról.Kiemelte, szeretnék,
ha idõvel tradicionálissá válna a ren-
dezvény. 

A dr. Márffy Gyula érsek, Veresné
Petrõcz Mária zenetanár, kórusvezetõ és
Gyarmati László alkotta háromtagú zsûri
minõsítette a hét fellépõ kórust, amely
Balatonfûzfõrõl, Bándról, Lesenceist-
vándról, Szentgálról, Úrkútról és Vá-
szolyról érkezett. 

Tapolcát a Horváth Nikolett által fel-
készített Nagyboldogasszony Római Ka-
tolikus Általános Iskola kórusa képvi-
selte.

A hangverseny után dr. Márffy Gyula
érsek a jelenlévõ atyák közremûködésé-
vel celebrált misét. Dancs István

Énekeljetek az Úrnak!



Nem véletlen a sokatmondó cím. Magyar
sportolók talán még soha nem versenyez-
tek olyan bizonytalanságban, az otthonról
érkezõ, rémisztõ hírek fogságában, mint
1956-ban Melbourne-ben. A XVI. nyári
olimpia számukra nemcsak a gyõzni
akarás, de a tehertétel és a tûrõképesség
olimpiája is volt. Az 1956-os forradalom és
szabadságharc elsõ napjaiban kellett volna
a legjobb formáját felmutató magyar csa-
patnak Budapesten repülõre szállnia, hogy
az olimpia helyszínére utazzon.

De nem így történt.
A testileg, lelkileg összetört sportolók csak

két nappal a megnyitó elõtt érkeznek meg. A
bizonytalansággal telített, kalandfilmbe is
beillõ út talán legjobban Csermák Jóskát
viseli meg. Halálhírét költötték. (A titokban
hallgatott Szabad Európa és az Amerika
hangja egész nap ezt harsogta: „Csermák
József olimpiai bajnok a Parlament elõtti
harcokban hõsi halált halt. Egy fiatal lány,
aki a sport révén Tatáról ismerte a
kalapácsvetõt, azonosította a nemzetiszínû
zászlóval betakart holtestet.”) Bár nevet rajta,
de a félelemtõl legbelül az a kis kamasz rán-
dul össze benne, aki akkor volt, amikor
Drezda pusztulását látta. Akkor ott volt vele
mindenki, akit szeretett, most viszont a
felesége több száz kilométer távolságra van,
és õ nem tehet semmit, hogy megnyugtassa.

Bár Budapestrõl, illetve Tatáról, ha késve
is, kínkeservesen elindulnak a sportolók, de a
várakozás hete egy Prága melletti volt
edzõtáborban telik. A feszültséget fokozza a
bezártság és a tehetetlenség érzése is. A
szobákat összekötõ hosszú, sötét folyosó
végén csak egy telefon van. S ez napokig
néma, holott mindenki ugrásra készen várja,
hogy megszólaljon, és a vonal végérõl
megérkezzenek a megnyugtatónak remélt
hírek…

…Közel két hét után, november 11-én
érkeznek meg sportolóink Melbourne-be. A
csapatot nagy szeretettel fogadják. A magyar
szabadságharc híre oda is eljutott. Az
ausztrálok rokonszenvükrõl, együttérzésükrõl

tesznek tanúbizonyságot, de - érthetõen - ez is
kevésnek bizonyul ahhoz, hogy a feszült-
ségük megszûnjön...

...Már az elõbb is említettem, hogy
Csermák Jóskát nagyon megviselték a
körülmények. Melbourne-ben csak romlott a
helyzet. Valami különös fásultság vett erõt
rajta. Csodálta akkor is, és késõbb is azokat,
akik ilyen körülmények között is tudnak küz-
deni, eredményt elérni. És hogy õ mennyire
nem ilyen, az sajnos, a stadionban nemsokára
ki is derült...

...Ausztráliában sok magyar él, és õk
igyekeznek is kapcsolatot teremteni az

óhazából érkezõkkel. A rajtuk keresztül
érkezõ hírek Csermákot még kétségbeeset-
tebb helyzetbe sodorják.

Egyik nap - az edzésre menet - elébe áll
egy idõsebb magyar asszony, s azt mondja
neki: „Maga nem fog hazamenni! Maga nem

lesz olyan õrült, hogy ezt tegye! Hiszen már a
határon lelövik!” - Akkor ezért az olimpiáért
kétszer halok meg - mondja magában
keserûen, csalódottan hõsünk - és érdekes -
figyel fel rá - mind a két esetben a nemzeti-
színû zászlónak is fõszerep jut benne. Míg a
pesti „halálom” után vele takarták le a
„holttestemet”, most miatta halok meg. 

Egy pillanatig sem gondol arra, hogy van
egy harmadik út is. Ha nem megy haza az
olimpia után. Hogy õ ne menne? Hiszen min-
den gondolata hazaszáll, még akkor is elindul
majd hazafelé, ha „toronyiránt” kell, ha a
határon valóban a halál fogja várni. Olyan

mélyek a gyökerei, hogy azok kitéphe-
tetlenek. Végre hazát, otthont talált, most
hagyja el? Nem, õ nem teheti. Milyen ellent-
mondásos, hogy éppen vele, aki olyan sokat
utazik, történik meg az, ha több napot távol
van, már a honvágy gyötri. Mindig és

megszokhatatlanul. 
Ugye Önök is elhiszik, hogy ilyen gondo-

latokkal a fejben, ilyen sorsfordító döntés-
helyzetben nem lehet alkalmazni a Helsinki-
ben bevált „fülemben ólom-stratégiát”?

Az atlétikai verseny másnapján, szombat
délelõtt van a kalapácsvetés. 100.000 nézõ
kíváncsi rá. A szint 54 méter. 22 versenyzõ
indul érte, de csak heten maradnak. Köztük
Csermák Jóska is. 

Szinte hihetetlen, de igaz, hogy csak a
dobókörben ellenfél kalapácsvetõk barátsága
országhatárokon is átível. A másodi dobása
után a többi versenyzõ - látva gyötrõdését -
igyekszik lelket önteni belé. És neki most is,
mint eddig oly sokszor, ez is segít. A har-
madik dobással 60,70 méterre repül a
kalapácsa. Ez 36 centiméterrel több, mint a
négy évvel ezelõtti helsinki csúcsa. (Ez a
dobás csak az V. helyezéshez lesz elegendõ.)
De hát hol van már Helsinki?!

…December 8-án véget ér az az olimpia,
amelyre 67 ország 3.184 sportolót küldött. 18
sportág 151 versenyszámában döntötték el a
sorrendet. Ez az olimpia nemcsak a kezdetek,
de záróakkord mássága miatt is különös
helyet foglal majd el az olimpiák sorában.

Elõször az olimpiák történetében nem zárt
egységben, hanem színes, tarka forgataggal
búcsúznak a résztvevõk Ausztráliától,
Melbourne-tõl, a vendégszeretõ házigazdák-
tól…

…Nekünk, magyaroknak azonban sokkal
több is ennél. Annyi könny, kétségbeesés és
vér tapad ezekhez az 1956-os õszi hetekhez,
hónapokhoz, hogy az elért sikerek ellenére is
a megpróbáltatások olimpiájaként vonul be a
sporttörténelmünkbe. 

- Karácsonyra talán már otthon is leszek -
reménykedik Csermák Jóska, amikor felszáll
a hazafelé induló repülõre. De, hogy mi várja
õt otthon, azt még megjósolni sem tudja. 

Egy biztos: életre szóló tapasztalattal és a
kötõdés, megmásíthatatlan bizonyosságával
készül arra, hogy végre magához ölelhesse
asszonyát. 

A felvonuláson a valahonnan hirtelen elõkerülõ Kossuth-címeres magyar zászlót
Csermák Jóska viszi az élen

Melbourne 1956 - A megpróbáltatások olimpiája
(Részletek N. Horváth Erzsébet: Csermák József, a kalapácsvetõ címû könyvébõl)

A Raiffeisen Bank 2004. október 19-én
nyitotta meg tapolcai fiókját. Teljes körû
bankszolgáltatást nyújtanak, így a
lakossági és vállalkozói ügyfélkörön kívül
önkormányzatok, társasházak, csator-
natársulatok igényeit is ki tudják elégí-
teni. A 2 éves születésnap alkalmából
Denkler Miklós, a Raiffeisen Bank tapol-
cai fiókjának igazgatója adott tájékoz-
tatást az aktualitásokról.

A helyi és környékbeli lakosok közül
sokan tiszteltek meg bennünket bizal-
mukkal, bízták ránk pénzügyeik intézését:
két év alatt 1800 új lakossági ügyfelünk
nyitott fiókunkban folyószámlát. Jelentõs
hitel- és betétállománnyal rendelkezünk.
Ügyfeleink többféle folyószámla, személyi
kölcsön, lakáshitel és szabad fel-
használású hitel, valamint megtakarítási
termékek közül választhatnak. 

A fiók folyamatosan változó akciókkal
is várja a lakossági ügyfeleket. Jelenlegi
akcióink közül a legfontosabb a lakás- és
jelzáloghitelt felvevõk számára jelent köny-
nyebbséget: akik november 10-ig igényelnek
lakás- vagy jelzáloghitelt - és a kölcsön
december 15-ig folyósításra kerül -, azok
számára a folyósított kölcsön minden 1 mil-
lió forintja után 10.000,-Ft-ot, maximum
100.000,-Ft-ot utólag, a hitel kifizetése
után az ügyfél számláján jóváír Bankunk.
Az akció szinte valamennyi lakás- és

jelzáloghitelünkre vonatkozik, így a
jövedelemigazolás nélkül igénybe vehetõ
és az ÖnerõMinimum konstrukcióra is.
További elõny, hogy az akcióban igényelt

hitelekhez hitelbírálati díj kedvezmény is
igénybe vehetõ.

Figyelemre méltó az Akciós Raiffeisen
Személyi Kölcsön, mert Raiffeisenéknél a

törlesztõrészletek téli álmot alszanak.
Akik 2006. október 16. és december 15.
között fedezet nélkül igényelnek Akciós
Személyi Kölcsönt, azoknak 0 Ft a tör-

lesztõrészlet 2007. január végéig.
Világújdonságként említeném a Raiffe-

isen Banknál igényelhetõ OKOSkártyát,
amely nemcsak szép, hanem OKOS is. Az

OKOSkártya magában hordozza valamennyi
eddig ismert kártyatípus elõnyeit, a vásárlási
tranzakciókat egy kamatmentes vásárlási
periódust biztosító vásárlási keret terhére,
míg készpénzfelvételi tranzakciókat a
bankszámla egyenleg, illetve a bankszám-
lához kapcsolódó folyószámlahitel terhére
számolja el.

A Raiffeisen Bank - a hagyományosan
kiemelkedõ nagyvállalati üzletága mellett -
nagy hangsúlyt helyez a mikro-, kis- és
középvállalkozások kiszolgálására is. 

Minden idõszakban próbálunk olyan ter-
méket fejleszteni, amely válasz a vál-
lalkozások igényeire például a - hitelkár-
tyával is kombinálható - Vállalkozói
Instant Hitelek, amelyek kitûnõ szabadon
felhasználható,  - akár tárgyi fedezet
nélkül is - finanszírozási lehetõséget biz-
tosítanak a 10 - 250 millió közötti éves
árbevételû ügyfeleknek.

A legkisebbekrõl sem feledkeztünk meg a
gyereksarok kialakítása által. A szülõk nyu-
godtan intézhetik bankügyeiket, míg gyer-
mekük játékkal tölti az idõt. Az évforduló
alkalmából ezúton is köszönöm minden
kedves ügyfelünknek, hogy szolgáltatá-
sainkat igénybe veszik és remélem, hogy e
sorok olvasói közül is minél többen kere-
sik fel a jövõben bankfiókunkat Tapolcán
a Fõ tér 4-8. alatt - mondta befejezésül a
fiók igazgatója. (x)

Két éve a lakosság szolgálatában
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Hírek - eredmények

Ezidáig közel 40 éve tartó barátság fûz min-
ket össze. És most az is megadatott, hogy
ezen a kellemes, napsütéses októberi
délutánon, a „képzeletbeli mikrofon” két
oldalán álljunk. Tapolca vendége volt Gellei
Imre, a Ferencváros edzõje, aki Badacsony-
tomajról indult, de a tapolcai TIAC-ban is
futballozott. 
- Jársz még errefelé? Otthon? 
- Természetesen. Egyrészt a szüleim sírjához,
másrészt, mert a nõvérem Badacsonytomajon
él. Szívesen jövök a rokonokhoz Diszelbe a
Bakos-családhoz, Némethékhez. Sok-sok
kedves emlékem van, ami hazahúz. 
- Melyek ezek? 
- Kis iskolásként szívesen emlékszem a négy-
tusa bajnokságokra. Egyszer Tapolcán nyer-
tünk, és mivel lekéstük a vonatot, gyalog indul-
tunk haza.  Testnevelõ tanárnõnk, Horváth Zol-
tánné jól felpofozott bennünket, mert aggódott
értünk, hogy mi lesz velünk. Engem a sport, a
futball szeretete is a szülõföldhöz köt. 1964-
1968-ig a Vasútépítõ technikumba jártam
középiskolába. Elsõre nem vettek fel a TF-re.
Ekkor kerültem Tapolcára. '68-69-ben egy
szõke copfos lánnyal készültem a második
felvételimre. Emlékszel, mennyit küszköd-

tünk? A dobószámokban Csermák Józsi bácsi
segített. '68-69 a TIAC éve volt. Itt lõttem az
elsõ komoly felnõtt gólomat Ajka csapatának.
Tompos, Szõcze, Murai, Márkus, Szines,
Szigeti, Marton Pista, Németh Józsi, kiváló
játékosok, remek focisták voltak, akik szeretet-
tel fogadtak, és sokat segítettek nekem. Kérlek,
nézz utána, hogy  senki se maradjon ki a fel-
sorolásból. (Utánanéztem; akkor a TIAC
legtöbbször így állt fel: Tompos-Horváth-
Nyírõ-Szigeti-Márkus-Simon-Farkas-Murai-
Németh-Szõcze-Gellei-Frang-Vidosa-Marton.)
Most mindenki elõtt, aki már meghalt a csapat-
ból - kegyelettel adózom. Ez az idõszak felnõt-
té válásom egyik komoly próbatétele volt. 18-
19 évesen fiatalként játszottam felnõtt csapat-
ban. Itt szembesültem elõször azzal a ténnyel,
hogy ami a fiatalok között elég, az a felnõt-
teknél már nem biztos. Másodszorra felvettek a
TF-re. 
- A '70-es évek emlékei? 
- 4 nagyszerû év a fõiskolán. Játszhattam a
fõiskolás EB-on. Nagy kihívás volt és felejt-
hetetlen emlék. Szívesen gondolok arra is,
amikor 500 Ft ellenében kiváló gerelyha-
jítókkal (Németh Miklós, Kulcsár Gergely)
játszhattam vérre menõ futballcsatákat -
egyetlen focistaként - ez nagy megtiszteltetés
volt a számomra. A TF után Fûzfõre kerültem.
A Klub módszertani igazgatójaként dolgoztam
és játszottam az ottani csapatban. 3 csodálatos
év köt oda. Ott ismertem meg a feleségemet,
akivel mostanra közel 30 éves házasok
vagyunk. Van két gyermekünk: Ágnes és Ákos.
Ez volt az az idõszak, amikor a futballkarrierem
lezárult. A következõ állomáshely Keszthely,
ahol 5 évet töltöttem (77-tõl-83-ig) tanítással és
edzõsködéssel.
- És innen kezdõdik a máig tartó roppant si-
keres és eredményes edzõi karriered. 
- Igen. Zalaegerszeg-Gyõr-Siófok-Vasas-
MTK-Ferencváros. 463 NB I-es mérkõzés után
most az NB II-ben a Fradival, bár szívesebben

gyarapítanám velük továbbra is NB I-es
mérkõzéseim számát. Közben még 40 meccs a
válogatottak kispadján!… Sok-sok élmény és
emlék, ami egyszeri és visszahozhatatlan az
életemben. 
- Tudod, amikor ma a pályára jöttem, arra gon-
doltam, mi lesz akkor Veled, amikor ennek
egyszer vége lesz? Lesz ennek egyáltalán szá-
modra vége? 
- Vége? Ennek nincs vége! Nem lehet vége!
Amikor elvállaltam a Fradi edzõségét, elõször
Illovszky Rudi bácsi és Baróti Lajos bácsi gra-
tuláltak. Az mondták, ha õket kérik fel, elvál-
lalták volna õk is, koruktól függetlenül. Most
állandóan és mindig készülök, gondolkodom,
jár az agyam. Ha befejezném, az egyfajta befelé
fordulást hozna magával. Ezt nem szeretném.
Akkor lesz vége, ha azt érzem, hogy már nem
tudom szenvedéllyel csinálni. 
- Mi kell ahhoz, hogy egy fiatal, tehetséges
tapolcai játékos felhívja magára a figyelmet? 
- Elõször is nagyon kell szeretnie ezt a sport-
ágat, és szerencse is kell hozzá.  A kiugrás na-
gyon nehéz, de álljon elõtte a Tapolcáról indult
és most már válogatott labdarúgó Huszti Sza-
bolcs példája. 12 éves koráig nagyon sokat kell
edzenie, fejlessze koordinációs képességét, lab-
dás ügyességét, és úgy éljen, hogy a futball
legyen élete középpontjában. Természetesen
edzõje szerepe sem elhanyagolható. Ha van
ilyen játékos és megkeresnek, szívesen segítek
neki. 
- Mit üzensz az itthoniaknak? 
- Mindenkinek üzenem, hogy szeressék nagyon
ezt a sportágat, és szurkoljanak a csapatuknak.
A sportbarátság összeköt bennünket, és csak
így szabad élnünk. Köszönöm egyenként min-
denkinek, hogy megtiszteltek engem és csapa-
tomat azzal, hogy ezt a csodálatos délutánt ide-
varázsolták a pályára. Isten áldjon mindenkit! 
- Áldjon Isten Téged is! Várjuk az újabb
találkozást, és kívánjuk, hogy pályafutásodnak
soha ne legyen vége!...      

Sok-sok kedves emlékem van, ami hazahúz 
A Fradi-turné keretében, Tapolcán is nagy
szeretettel fogadták a csapatot, igazi népün-
nepély volt a pályán. 

Minden játékos szívesen állta a szurkolók
rohamát, szeretetét. Sok-sok közös fotó
készült, aláírások kerültek újságokra, lab-
dákra, mezekre. A csapatot elkísérte Albert
Flórián, Szûcs Lajos és Rákosi Gyula a régi
nagyok közül, de itt volt Dámosy Zsolt is, a
Fradi új elnöke. A hazaiak Badacsonytomaj-
ról, Tapolcáról, Sümegrõl, Diszelbõl, Zalaha-
lápról és Révfülöprõl érkeztek. 

Tapolca, 2 ezer nézõ. V.: Solymosi, Tapolca
(I. félidõ): Jánosa - Berta, Bárány, Lukácsa,
Mohos, Kóródi, Tóth B., Tóth Sz., Markó,
Viski. Csere: Nagy, Farkas, Jónás, Halász. II.:
Jánosa - Szántai, Kutasi, Kovács, Remete,
Kandikó, Horváth, Réti, Wolher, Csáki,
Vágusz. Cs.: Molnár, Kiss, Gyenge, Balta.
Edzõ: Lázár Szilveszter. FTC: Szabó - Bognár,
Dragóner, Tímár, Balogh, Deme, Lipcsei,
Lazic, Jovánczai, Tököli, Bartha. II.: Komora
- Medgyesi, Nagy, Ferencz, Csurka, Fitos,
Bretschneider, Csepregi, Szalai, Zsivóczky,
Horváth. Gól: Tököli, Jovánczai 2, Bartha,
Dragóner, Bretschneider (11-esbõl). 

Tapolca Régió - Ferencváros 0:6 (0:5)

A TIAC labdarúgócsapatának a nyáron
igazolt ifjú és tehetséges játékosai - Berta
Attila és Kóródi Sándor - Tapolcán ismer-
kedtek meg a labdarúgás alapjaival.
Középiskolás éveikben Zalaegerszegen ját-
szottak és tanultak. Most 19 évesen a
Szombathelyi Tanárképzõ Fõiskola tanu-
lóiként ismét itthon mutathatják meg eddig
megszerzett tudásukat. 
- Mikor kezdtetek focizni? 
- BA: 5 évesen a Bauxit gyermekcsapatában
Lelkes Kati néninél. 
KS: 6 évesen a TIAC-ban, és az elsõ edzõm
Polgár László volt. 
- Milyen poszton játszotok? 
- BA: jobbhátvéd vagyok
- KS: a középpályán
- Hogy alakult a pályafutásotok? 
- BA: 8. után kerültem a ZTE-hez, addig
itthon játszottam, és több edzõ segítségével
gyarapíthattam tudásomat. Szívesen gondolok
Polgár László, Hanzmann tanár úr, és Kutasi
Imre edzéseire. 
- KS: A TIAC-ból elõször a Bauxithoz iga-
zoltam, majd onnan a ZTE-hez. Itthon
Attilával együtt játszottunk Hanzmann tanár
úr csapatában.
- Milyen volt Zalaegerszegen? 
- BA: Jól éreztem magam. A Ganz-Ábrahám
középiskolába jártam. Tanulás és foci töltötte
ki napjaimat. Játszottam a ZTE U17-19-es
csapataiban és az iskolai válogatottban, mely-
lyel országos bajnokságot nyertünk. 
- KS: Én 17 évesen átigazoltam a Szombat-
helyi Haladáshoz, és az U-19-es csapatban
már ott játszottam. Én is tagja voltam az isko-
lai válogatottnak. 
- Hogy kerültetek haza? 
- A nyáron megkeresett minket Frang László,
a TIAC elnöke, és igent mondtunk. 
- Hogy tudjátok a fõiskolát és az edzéseket

összeegyeztetni? 
- BA: Nem könnyû, de megoldható. 
- KS: úgy raktuk az óráinkat, hogy heti három-
szor itthon tudunk edzeni, a többi napokon
pedig keményen készülünk a fõiskolai órákra. 
- Ez nem lehet könnyû és nagyon becsülendõ
is. Mire marad még idõtök? 
- BA: Kevés szabadidõmet a barátnõmmel
töltöm, és konditerembe járok, mert az
iskolában szükség van az erõre. A barátaimra
is jut némi idõm. 
- KS: Nekem sem sok marad, akkor a bará-
taimmal vagyok, filmeket nézek, vagy olva-
sok. 
- Van-e hobbitok? 
- BA: Minden, ami labda. Ping-pong, röplab-
da, kézilabda. Az iskolai kézilabda csapatunk
országos bajnokságot nyert, melynek én is
tagja voltam. 
- KS: Az extrém sportok. 
- Kedvenc csapatotok, játékosotok? 
- BA: A Bayern München, és bár már nem ját-
szik, Jürgen Klinsmann játékát kedveltem.
- KS: Az olasz focit szeretem. Csapatom a
Juventus, játékosom P. Nedved. 
- Van példaképetek? 
- BA: Az édesapám. Felnézek rá. 43 évesen
még aktív játékos, és sokat segít nekem is. 
- KS: Nekem nincs. 
- Álmok, vágyak, célok? 
- BA: Elõször is befejezni a fõiskolát. A
késõbbiekben edzõ vagy testnevelõ tanár
szeretnék lenni, de elõtte még kipróbálnám
magam külföldön is. Most az a feladatom,
hogy itt a TIAC-ban megerõsödjek, rutint
szerezzek, és a csapat stabil játékosává váljak. 
- KS: Nálam is a tanulás az elsõ. Jó lenne, ha
fiatal és összetartó csapatunk, melyben most
jó a hangulat, minél több nézõt vonzana a
lelátókra, és ehhez teljesítményemmel én is
nagymértékben szeretnék hozzájárulni.  

Tehetségeink

Igazi gyermekközpontú labdarúgótornát ren-
dezett a „Tapolcai Sasok” csapata, melynek si-
keréhez nagyban hozzájárultak szüleik, a kel-
lemes õszi idõ, és azok, akik felajánlásaikkal
segítették a torna lebonyolítását.  (Búzás és
Társa Zöldségkereskedés, Micimackó játékház,
Magyar Posta Zrt, Kékkúti Ásványvíz Zrt., Ács
és Koncz Reklámstúdó, Nagy Béla vállalkozó,
Szabó Judit Zsebibaba bolt, TIAC sportkör). A
tornát színesítette a gyermekek és felnõttek
részére meghirdetett 7 méteres rúgó verseny, és
a sok-sok ajándékkal megrendezett tombola,
melynek fõdíját,  - egy focilabdát - a tapolcai
Kocsor Dénes nyerte meg. A hazaiak közül a
különdíjat az I. osztályos Geiszler Tamás kapta. 
A tornán a „Sasok” A a 4. helyen, a „Sasok” B
pedig a 8. helyen végzett.

Hazai pályán a „Sasok”

SPORT

LABDARÚGÁS NB/III.
Ajka - TIAC 5:4
A gólokban gazdag mérkõzésen a volt

NB/II-es Ajka nehezen tudta otthon tartani - a
jól játszó TIAC ellen - a 3 pontot. 

TIAC - Pápa 1:1; Sopron - TIAC 1:1;
TIAC - Sárvár 2:1

Jó formában van Viski. A TIAC góljait õ
rúgja. Makacs sérüléseibõl felgyógyulva góllal
ünnepelt Renczes Ákos a tabellán 2. helyen
álló csapat ellen, melyen a TIAC jelenleg a 8. 

Az U-19 és U-17-es csapat a II. osztályú
ifjúsági bajnokság Északnyugati csoportjában
kemény és jó csapatok ellen vitézkedik, vál-
takozó sikerrel, de egyre jobb, érettebb
játékkal. A Kapuvár ellen pl. mindkét csapat
nyert, és itthon tartotta a pontokat, s jelenleg a
tabellán a középmezõny elején állnak. 

Jótékonysági mérkõzés
A Gyulakeszi sportkör és Szõcze Csaba

edzõ jótékonysági labdarúgómérkõzést szer-
vezett - amelyen a helyi csapat ellenfele az
NB/II-es Szombathelyi Haladás volt - Horváth
Attila (Tico) megsegítésére. A korábban több
csapatban is játszó és játékával mindenhol elis-
merést kiváltó labdarúgó sporttársai, barátai és
a segítõkész szurkolók több százan váltottak
jegyet, vásároltak tombolát és licitáltak a
Ferencváros játékosainak aláírásával ellátott
labdára, hogy segíthessenek a bajba jutott
játékoson. Attila a befolyt összeget a Fradi
Tapolcai vendégjátéka alkalmából ünnepélyes
keretek között vehette át, akinek ezúton is
mielõbbi gyógyulást kívánunk. 

KÉZILABDA - Nõk 
Bük - Tapolca VSE 22:25; Tapolca-

Celldömölk 30:25
A jól játszó fiatal csapatot, a mérkõzés

végén felállva tapsolta meg a publikum.
Gyõri AUDI - ETO KC III. - Tapolca

34:30; Tapolca- Mogaac 36:23
Gyors és eredményes játék, remek

védekezés - gyõzelem a javából.

Az 5. forduló után a nõk az 5. helyen állnak. 
Férfiak
Tapolca-Gyõr 35:26; Kisbér-Tapolca

29:27; Tapolca - Várpalotai Bányász 30:28
Saját maga számára tette izgalmassá a

mérkõzést a csapat. 
Celldömölk - Tapolca 27:27
TENISZ
Az „Õszi Kupa” férfi egyéni verseny

végeredménye: 1. Kassai Balázs; 2. Nyírõ
Balázs; 3. Kvassay Jenõ, Németh Tibor

A páros verseny gyõztese: Nyírõ Balázs-
Sikos Péter. 2. helyezett Németh Csaba-Kassai
Balázs.

Évadzáró kupa (16 induló)
1. Kassai Balázs; 2. Nyírõ Balázs; 3. Marton

József, Németh Tibor.
SAKK
XIX. Batthyány Kupa
Nemzetközi Ifjúsági és Gyermek Egyéni

Sakkverseny, Nagykanizsa (247 versenyzõ)
Kiváló tapolcai szereplés. 
Eredmények: 9-11 éves leányok (21

induló): I. Szabó Dorina 6,5 p. Tapolca VSE.
9-11 éves fiúk (102 induló): IV. Bodó Bence
6,5 p. Tapolca VSE; VI. Sági Máté 6,5 p
Tapolca VSE. 8 éven aluliak (32 induló): VI.
Bruckner Máté 5,5 p. Tapolca VSE.

Csapatversenyben 46 csapat indult és a
Tapolca VSE csapata a VII. helyet szerezte
meg. 

A horvátországi Bjelovár városában
vendégszerepelt a Tapolca VSE Sakk
Szakosztálya. 

Eredmények: Egyéni verseny (21 induló):
1. Pásztor Ferenc Tapolca VSE 7,0 p; 2. Kliska
Predrag Bjelovár 7,0 p.; 3. Monda László
Tapolca VSE 7,0 p; 4. Nagy Zoltán Tapolca
VSE 6,0 p.

Csapatban nem sikerült a visszavágás az
elmúlt évi vereségért! Bjelovár- Tapolca 7:5

A rovatot készítette:
K. Lelkes Katalin



Úgy látszik, ha csak átvitt értelemben, de
a technika is a barbarizmus malmára
hajtja a vizet.

Legalább is a fotót szemlélve errõl ka-
punk tanúbizonyságot. A Sümegi út elején
található buszváró oldalüvege hiányzik.
Törésnyomok nincsenek, de nem is szük-
ségszerû, hogy legyenek.

Ugyanis - hála a kor technikájának - a fel-
fogatás négy csavarral történt ezen az olda-
lon. Így tehát elég egy villáskulcs ahhoz,
hogy sértetlenül eltulajdonítható legyen egy-
egy ilyen akár üveg, akár mûanyag
védõfelület.                                            DI

Mesélni jó! - derült ki szeptember 29én
a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege által meghirdetett
„Népmese Napja” - program során.
- Ezen a napon 9-tõl 17 óráig minden
érdeklõdõt folyamatos mesemondással,
olvasással, videofilmek vetítésével
várták a gyermekkönyvtárosok - tájékoz-
tatta lapunkat Vasáros Ferencné. - Min-

den korosztály képviseltette magát - az
óvodástól a nagyszülõig -, mindenki
mondott egy-egy mesét. Míg a nagy-
mamák unokájukkal az ölükben vezették
el a mesék birodalmába a kíváncsi, nézõ-
hallgató sereget, addig az óvodások és a
Kazinczy-iskola II. C osztályának tanulói
egy-egy mesejelenetet adtak elõ. 

NHE

Ezen a napon mindenki belépõt kapott Meseországba

Hogy a jó bor és a finom étek édes-
testvérek, mi sem bizonyítja jobban,
mint az a gasztronómiai randevú, ame-
lyet október 19-én tartottak a Hotel
Gabriellában. 

A borok messzirõl, az egerszalóki
Juhász-testvérek pincészetébõl érkeztek
erre a találkozóra. A szép és komoly nedûk
létrehozását célul kitûzõ Juhászvin Kft az
egri borvidékre jellemzõ, kitûnõ fajta borok
mellett bemutatta a Paptag-márkanevû sa-
ját specialitását is, amely arról a szõlõ-
területrõl kapta a nevét, amelyben az alapját
szüretelték. 

A bor különlegességét erõsíti, hogy a
kitûnõ minõséghez alacsony terméshozam -
1 tõn csak 6 fürt szõlõ terem - is hozzájárul. 

A kiváló borok mellé nagyszerû menü-
sort állított össze a Hotel Gabriella szakács-
mestere. A balatoni pontyhalászlé ikragom-
bóccal, a parmezán forgácsos vadnyúlragu,
a bivaly Csáki-rostélyos szarvasgombóc
burgonyapürével, a vadmalacsült erdei
gyümölcsös mártásban épp úgy található
volt a kínálatban, mint a vargabéles töppedt
szõlõbogyóval. NHE

Juhász Attila és ifjú Mezõssy Zoltán a
jól sikerült gasztronómiai randevú
szervezõi. Jövõre újra, ugyanitt?

4-én Tapolca - Szent György-hegy -
Tapolca (szalonnasütés) Nyílt túra!
11-én Szentbékálla - Fekete-hegy -
Balatonhenye - Kapolcs Nyílt túra!
18-án Balatonederics - Büdöskút -
Gyenesdiás Nyílt túra!
25-én Szentantalfa - Zádorvár - Pécsely
Nyílt túra!              Hartmann Aladárné
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Gasztronómiai randevú

Észrevettük, szóvátesszük…

Október 7-én borünnep volt a Csobánc
lábánál. A verõfényes õszi nap délután-
ján vidám hangulatban gyülekeztek a
hagyományos szüreti felvonulás részt-
vevõi a diszeli templom elõtti téren. 

A sokadalmat nemcsak dobszóval, de
pajzán történetekkel is köszöntötte a kis-
bíró. A szõlõharang és a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar vezette forgatagban a délceg
huszárok és prüszkölõ lovak éppúgy helyet
kaptak, mint a mennyasszony és võlegény,
a nõi ruhába öltözött, kicsit pityókás
legény, valamint a teherautó vontatta
szüretelõ-préselõ életkép megelevenítõi. 

A Batsányi Táncegyüttes színpompás
népviseletével és táncával, a felvonuló nép-
dalkörök pedig az énekükkel váltottak ki
nagy tetszést a felvonulást megtekintõkbõl. 

A pattogó muzsikát a cigányzenészek
szolgáltatták, de a szelíd- és vadmotorosok
is „rásegítettek” a felbõgetett, csillogó-vil-
logó jármûvük hangjával. 

A felvonulást követõen Bakos György , a
településrész önkormányzati képviselõje
köszöntötte a résztvevõket, annak az
örömének is hangot adva, hogy bár most
van a szüret „dandárja”, mégis sokan dön-
töttek úgy, hogy együtt szórakoznak,
kikapcsolódnak a mára már hagyomá-
nyossá vált borünnepen. 

A köszöntõt követõ mûsorban fellépett a
Csobánc-, a Monostorapáti-, a Nemesgu-
lácsi-, a Sáskai Népdalkör és a Tûzrózsák
Együttes. A szüreti bál jó hangulatáról a
Mokka-együttes gondoskodott.        

NHE

A színes felvonulást érdeklõdéssel figyelte a közönség

Tapolca-Diszeli Szüret 2006

Mesélni jó!

Fotó: N. Horváth

Fotó: Dancs

Fotó: Szokoli

A TVSE Természetjáró Szak-
osztály október havi túrája


