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Hetvenéves a felújított protestáns templom
A Királyhágón túli Kalotaszeg magyar falvainak õsi, fatornyos templomait megidézõ tapolcai protestáns
templom Szeghalmy Bálint építészmérnök tervei alapján készült.
A templom ünnepélyes felszentelésére 70 évvel ezelõtt, 1936. október 4-én
került sor. A kerek évforduló és a nemrég befejezõdött, nagyszabású felújítás

2006. szeptember

Európai színvonalon szép tapolcai környezetben

alkalmából a gyülekezet tagjai szeptember 24-én hálaadó istentiszteletet tartottak. Ezen Ittzés János evangélikus
püspök és Márkus Mihály református
püspök a templomépítõk missziós
küldetésérõl és a templomban lévõ
hitélet jelentõségérõl is szólt.
/Írásunk a 7. oldalon Nekünk van
szükségünk a templomra címmel./

Fotó: N. Horváth

Dr. Csongrádi Attila szülész-nõgyógyász fõorvos az embriológiai laboratórium mikroszkópja elõtt

Fotó: N. Horváth

A templom felújításához szükséges pénzösszeg pályázati pénzekbõl, a város
jelentõs anyagi támogatásából és sok-sok, jó szándékú polgár adományából
gyûlt össze

Köszönet a közremûködésért
Szeptember 18-án a Városi Mûvelõdési
Központban sajtótájékoztatót tartott
Ács János polgármester.
Ezen a tájékoztatón a városfejlesztés
felújításokkal kapcsolatos tényszámainak,
adatainak ismertetésén túl köszönetet
mondott azoknak a tervezõknek, kivite-

A hiánypótló Pannon Reprodukciós
Intézet ünnepélyes átadására 2000.
október 20-án került sor.
A most 6 éves intézetben európai színvonalú tevékenység folyik. A férfi-nõi
meddõség kivizsgálása párterápiával
kezdõdik, a kezelés pedig a legegy-

Folytatódnak a felújítások, aszfaltozások
A Balaton-törvény értelmében 2007-tõl
csak olyan területre adható ki építési
engedély, amely összközmûves, azaz a
szennyvízcsatorna-hálózat is kiépített tudtuk meg Hársfalvi Józseftõl, a Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda
vezetõjétõl.
A szennyvízcsatorna-építés III. ütemének mostani befejezését, illetve a szeptem-

szerûbbön - a gyógyszeres kezelésen keresztül a mesterséges megtermékenyítésig, a lombikbébi-programig vezethet. A siker legnagyobb fokmérõje az
évenként megrendezett babatalálkozó.
/Riportunk a 4. oldalon Tapolca nagyon sikeres választás volt címmel./

A századik születésnapon

ber 28-án induló Tapolca-Diszel városrész
csatornázását követõen 2008 áprilisától a
város csatornázottsága 100%-os lesz.
Az igen jelentõs, ciklusokon átívelõ
környezetvédelmi beruházás végösszege
várhatóan meghaladja majd a másfél milliárd forintot.
/Írásunk a 2. oldalon Utak és járdák címmel./

Fotó: N. Horváth

A köszöntõ szavak és a gyönyörû virágcsokrok mellett egy hatalmas torta
is megörvendeztette az ünnepeltet
Fotó: Sajcz

A felújítási munkálatok színvonalával a
lakosság is elégedett

lezõknek és kétkezi munkásoknak, akik
részt vettek az utak, járdák, parkok
felújításában.
A csatornázás befejezését követõen
valamennyi - a csatornázási munkák során
érintett - utca teljes felületû aszfaltburkolatot kap, közel 25.000 folyóméter hosszban, mintegy 200.000 m2 felületen.

Fotó: N. Horváth

Hamarosan elkészül a keleti városrészben lévõ Barackvirág utca aszfaltozása. A munkálatok elõreláthatólag két napot vesznek igénybe

Kedves hangulatú, meghitt ünnepségen köszöntötték a Dr. Somogyi József
Idõsek Otthonának legidõsebb lakóját,
a 100 éves Tál Ilonka nénit.
Az intézmény vezetõjének, dr. Somogyi Katalinnak a gratulációját követõen Ács János polgármester, valamint a
barátok, ismerõsök is jó egészséget kívántak a hosszú életkort megélt Ilonka
néninek.
/Írásunk a 4. oldalon A hosszú élet
titka címmel./

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2006
2006. október 1-jei helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint kisebbségi önkormányzati képviselõk
választására nyilvántartásba vett jelöltek

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Ács János, FIDESZ - MPSZ - KDNP
Bozsoki Lajos, MDF - MVPP
Dr. Csonka László, MSZP - SZDSZ MSZDP
KÉPVISELÕJELÖLTEK
1. számú választókerületben
Horváthné Németh Edit, FIDESZ - MPSZ
- KDNP; Németh Lajos, FÜGGETLEN;
Ruff István, SZDSZ; Bajcsyné Csala Magdolna, A Városért Egyesület; Somogyi
Sándor, FÜGGETLEN; Fekete Mátyás,
MDF -MVPP; Presits Ferenc, MSZP; Fülöp
László Imre, Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesülete; Tóth Tibor, MIÉP.
2. számú választókerületben
Závori László, FIDESZ - MPSZ - KDNP;
Barta Péter, SZDSZ; Gyevnár Kálmán, A
Városért Egyesület; Jakó Antal, MDF MVPP; Varga Károlyné, MSZP; Starcsevics
László, Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete.
3. számú választókerületben
Horváthné Szalay Gyöngyi, FIDESZ MPSZ - KDNP; Bogdán Tamás, SZDSZ;
Koronczi Sándorné, A Városért Egyesület;
Dér Erzsébet, MDF - MVPP; Bíró József,
MSZP; Pupos Csaba, Tapolca és Környéke
Vállalkozóinak Egyesülete.
4. számú választókerületben
Császár László, FIDESZ - MPSZ KDNP; Kovács Béla, SZDSZ; Szigetváriné
Dóra Klára, A Városért Egyesület; Bolla
Gyuláné, FÜGGETLEN; Szigetvári Csaba,
FÜGGETLEN; Bozsoki Lajos, MDF MVPP; Buzás Gyula, MSZP; Forintos
Katalin, Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesülete; Danyi Gábor, MIÉP.
5. számú választókerületben
Bognár Ferenc, FIDESZ - MPSZ - KDNP;
Rausch Péter, SZDSZ; Boczkó Gyula, A
Városért Egyesület; Kovács Éva, FÜGGETLEN; Kulcsár János, MDF - MVPP;
Székely Jenõ, MSZP; Pócsi Béla, Tapolca és
Környéke Vállalkozóinak Egyesülete;
Miskey Gyula, MIÉP.
6. számú választókerületben
Marton József, FIDESZ - MPSZ - KDNP;
Kovács Béláné, SZDSZ; Talabér Károly, A
Városért Egyesület; Pálffy Endre Zoltán,

Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata és a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
tisztelettel meghívja Önt az Aradi Vértanúk Emlékünnepségére október 6-án, 14
órakor a tapolcai Régi temetõbe.
Közremûködnek: a Batsányi János
Általános Iskola tanulói; M. K. „I.Ferenc
József - Jászkun” 1. Honvéd Huszárezred
Hagyományõrzõ Egyesület, Radetzky
Huszáregyesület.

Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt október 16-án 17
órakor Deák Ferenc tiszteletére tartandó
megemlékezésre.
Az ünnepség helyszíne: Deák Ferec
utca 21.

MDF - MVPP; Balázsné Kiss Éva, MSZP;
Tóth Tibor, Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesülete; Horváth Magdolna,
MIÉP.
7. számú választókerületben
Koppányi Ferenc, FIDESZ - MPSZ KDNP; Bachstetter Ildikó, SZDSZ; Sörös
László, A Városért Egyesület; Windhoffer-né
Szijj Klára, MDF - MVPP; Peszleg Gyula,
MSZP; Vörös Béla,Tapolca és Környéke
Vállalkozóinak Egyesülete; Pész Balázs,
MIÉP.
8. számú választókerületben
Sólyom Károly, FIDESZ - MPSZ KDNP; Kárpáti Imre Árpád, SZDSZ;
Peszleg Sándor, A Városért Egyesület; Dr.
Oláhné Szabó Mária, MDF - MVPP; Lévai
József, MSZP; Kövessi Sándor, Tapolca és
Környéke Vállalkozóinak Egyesülete; Kolonits Ákos, MIÉP.
9. számú választókerületben
Kapy Izabella, FIDESZ - MPSZ - KDNP;
Szatmári Jánosné, FÜGGETLEN; Horváth
Gábor, FÜGGETLEN; Burda Tibor, SZDSZ;
Király Károly, MDF - MVPP; Barbalics
Antal, MSZP; Nacsa Ferenc, Tapolca és
Környéke Vállalkozóinak Egyesülete.
10. számú választókerületben
Bogdán Dániel, SZDSZ; Mészáros
Zoltán, A Városért Egyesület; Gelencsér
Ferenc, FÜGGETLEN; Domján Tamás,
MDF - MVPP; Bakos György, FIDESZ MPSZ - KDNP.
Kompenzációs listát indító szervezetek
SZDSZ, 10 (Bogdán Tamás, Burda Tibor,
Barta Péter, Rausch Péter, Kárpáti Imre
Árpád, Kovács Béla, Kovács Béláné,
Bachstetter Ildikó, Ruff István, Bogdán
Dániel)
A Városért Egyesület, 9 (Boczkó Gyula,
Peszleg Sándor, Sörös László, Mészáros
Zoltán, Bajcsyné Csala Magdolna, Talabér
Károly, Szigetváriné Dóra Klára, Koronczi
Sándorné, Gyevnár Kálmán)
MDF, 10 (Bozsoki Lajos, Domján Tamás,
Kulcsár János, Fekete Mátyás, Pálffy Endre
Zoltán, Windhofferné Szijj Klára, Dér
Erzsébet, Dr. Oláhné Szabó Mária, Király
Károly, Jakó Antal)
FIDESZ - MPSZ - KDNP, 11 (Ács János,
Császár László, Sólyom Károly, Koppányi
Ferenc, Horváthné Németh Edit, Marton
József, Bakos György, Horváthné Szalay
Gyöngyi, Bognár Ferenc, Závori László,
Kapy Izabella Mária)
MSZP, 12 (Dr. Csonka László, Lévai
József, Buzás Gyula, Presits Ferenc,
Barbalics Antal, Balázsné Kiss Éva, Biró
József, Peszleg Gyula, Székely Jenõ, Sibak
András, Horváth Szilveszter, Pokó Renáta)
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak

Egyesülete, 9 (Vörös Béla, Tóth Tibor,
Kölcsey Norbert, Pupos Csaba, Fülöp László
Imre, Starcsevics László, Kövessi Sándor,
Pócsi Béla, Nacsa Ferenc)
MIÉP, 7 (Horváth Magdolna, Miskey
Gyula, Tóth Tibor, Danyi Gábor, Pész
Balázs, Csécs Zoltán, Kolonits Ákos)
Cigány kisebbségi képviselõjelöltek és
jelölõ szervezetek
Bartha Józsefné, „LUNGO DROM”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség; Lendvai Ferenc, „LUNGO
DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség; Lendvai Ferenc A,
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség; Tóth István,
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség; Forgács Rita,
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség; Szikszai
Jánosné, Veszprém Megyei Cigányok Ifjúsági Egyesülete; Farkas József, Veszprém Megyei Cigányok Ifjúsági Egyesülete; Sárközi
Ferenc, Veszprém Megyei Cigányok Ifjúsági
Egyesülete; Zebegényi Ágnes, Veszprém
Megyei Cigányok Ifjúsági Egyesülete; Farkas Ágnes, Veszprém Megyei Cigányok Ifjúsági Egyesülete.
Német kisebbségi képviselõjelöltek és
jelölõ szervezetek
Molnárné Resch Myrtill, Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok
Közössége; Molnár Attila, Veszprém Megyei
Német Önkormányzatok és Elektorok Közössége; Holczbauer László, Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok
Közössége; Samu Tamás, Veszprém Megyei
Német Önkormányzatok és Elektorok Közössége; Pem Imre, Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közössége.
Az október 1-jére kitûzött önkormányzati
választásokkal kapcsolatos tudnivalókról
szeptember 18-án dr. Imre László jegyzõ, a
Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatót tartott a jelöltek, a jelölõszervek és a
sajtó képviselõinek.
Az elnök elmondta, hogy az esélyegyenlõség érdekében a tájékoztató ideje alatt a város
különbözõ pontjain - a Dobó-lakóteleptõl - a
diszeli városrészig - Választási hírek - Választási információk felirattal közel 20 táblát
helyeznek ki. Az érintetteken múlik, hogy
miként tudnak élni vele. A kihelyezett plakátokat a választást követõ 30 napon belül el
kell távolítania annak, aki kihelyezte, vagy
annak, akinek az érdekében kihelyezték.
A választással kapcsolatos mindennemû
információ a város honlapján:
a www.tapolca.hu-n elérhetõ.

Utak és járdák
- Elkészült a Halápi úti garázssoron a vállalkozók mûhelyéhez, valamint a garázsokhoz vezetõ út aszfaltozása - tájékoztatta
lapunkat Hársfalvi József, a Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda vezetõje.
- Folyamatban van a Barackvirág utca aszfaltozása, kétoldali K-szegélyezése. A földmunkák végzése során derült ki, hogy itt nagy
szilárdságú talaj van. Az aszfaltozási munkák
elõreláthatólag két napot vesznek igénybe.
Elkészült a Május 1. utcát és az Alkotmány
utcát összekötõ út és parkoló-, valamint az
Egry József-lakótelep, a Wesselényi utca, a

Batsányi utca gyalogjárdájának aszfaltozása is. A munkálatok befejezése után
Tapolca útjainak és járdáinak nagy része
rendezett és a követelményeknek megfelelõ
lesz. Megtörtént a Dobó-laktanyából kihozott Dobó-mellszobor felállítása a lakótelepen. A város oly módon is készül az
1956-os forradalom és szabadságharc méltó
megünneplésére, hogy a Katonai Emlékparkban, az aradi vértanúk emlékoszlopa
mellett egy '56-os emlékmûvet állít fel tette hozzá az irodavezetõ.
NHE

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 912 óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Ács János polgármester
Minden hónap elsõ hétfõ: 12.30-15 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164
Horváthné Szalay Gyöngyi alpolg. mester
Minden hónap harmadik hétfõ: 13-16-ig.
Császár László alpolgármester
Minden hónap második hétfõ: 13-16-ig.
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164
A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 816; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal „A”
épület I. emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport
511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda
511-154
Hársfalvi József irodavezetõ
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153
Décseyné Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport
511-151
Szabóné Szakács Judit csoportvezetõ
Okmányiroda
511-162
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 1314-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ
8300
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: Szerda: 7.30-9.00, 13.3015.30
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

KRÓNIKA

Kikérem magamnak, hogy engem a miniszterelnök hiteltelen és hazug politikusnak nevezzen
Néhány nappal ezelõtt napvilágra került az
a magnófelvétel, amely Gyurcsány Ferenc
május 26-ai balatonõszödi beszédét tartalmazza. Ennek hangvételérõl, tartalmáról,
az országszerte zajló tüntetésekrõl Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõvel beszélgettünk.
- Véleményem szerint az emberek jogosan
háborognak, és mennek ki tüntetni az utcára a
nehezedõ életkörülmények és a kormányzati
hazugságok miatt. Már az MSZP kampánya
hazugságra épült, becsapták az országot, 10
millió embert. Az ígéretek helyett új adókat
vezettek be, számtalan adó mértékét növelték,
a támogatásokat csökkentették. Most már az
emberek napi szinten érzékelik, hogy egyre
többet kell fizetniük a közmûvekért, a boltban.
Egyre drágább az életük, és kétségbeesetten
gondolnak arra, hogy még milyen nehézségek
várnak rájuk. Nõ a munkanélküliség, számtalan vállalkozó megszünteti a vállalkozását. A
balatonõszödi ülésen elhangzott Gyurcsánybeszéd csak megerõsítette a hazugság, a becsapás tényét. A FIDESZ nem hazudott a
választási kampány során sem. Egészen más
gazdaságpolitikát ígért. Adókat, járulékokat
csökkentve, a vállalkozásokat segítve akarta a
magyar gazdaságot élénkíteni, ezzel minél
több munkahelyet is teremteni. Visszatérve a
magnófelvételre. A történtek után 4 hónappal
kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc a saját frakciótársai elõtt „bûnbánóan” bevallotta, hogy
másfél évig hazudtak, nem kormányoztak,
nem csináltak semmit a gazdasággal. De igen!
Tönkretették! Emlékezzünk vissza arra, hogy
mit mondott Medgyessy Péter 2002-ben,
amikor miniszterelnök lett. Azt ígérte, hogy
2006-ban, de legkésõbb 2007-ben euróval
fogunk fizetni, mert olyan stabil a gazdaság. A
jelenlegi kormány a semmittevése miatt már
dátumot sem mert kijelölni. De térjünk vissza a
hazugságra! Megértem azokat az embereket,
akiket megtévesztettek, és most kimentek az
utcára, hiszen azzal, hogy elhitették velük,
hogy nincs gond, jó a gazdaság, a bizalmukba
férkõztek, és azért szavaztak az MSZP-re,
hogy adjanak még 4 évet a „sikerkormánynak”
ahhoz, hogy továbbra is bizonyítson. Azt, hogy
a választás után sem ért véget a hazugság,
nemcsak a miniszterelnök elmúlt néhány
hónapban elhangzott nyilatkozatai bizonyítják,
de a most napvilágra került kazetta is.
- Mi a véleménye arról, hogy bár május 26-án
volt Balatonõszödön a frakcióülés, csak most
került elõ a Gyurcsány-beszédet tartalmazó
kazetta, illetve kinek lehetett az érdeke ezt most
nyilvánosságra hozni?
- Azt már most le kell szögeznem: ehhez a
FIDESZ-nek semmi köze! Azon a zártkörû

frakcióülésen csak az MSZP-sek voltak,
másokat még csak a közelébe sem engedtek.
Ez a kazetta csak az MSZP-tõl kerülhetett ki.
Vagy tudatosan, vagy pedig bosszúból. Ha
tudatosan, akkor is nagyon nagy baj van, mert
akkor Gyurcsány Ferenc utasítására a környezete juttatta ki ezt a kazettát a megtörténtek
után 4 hónappal, mert tudták, hogy ennek a
kazettának az ismerete után az elégedetlen
tömegek ki fognak menni az utcára. És ha már
kint van a tömeg az utcán, egy-két beépített
ember - 100-200 emberrel együtt - már nagyon
komoly felfordulást tud csinálni, mert a
hangadók után megy a tömeg. Az elmúlt 60 év
magyar történelmében számtalan olyan példát
tudunk, amikor tudatosan, megtervezetten
kivitték az embereket az utcára, hogy „balhét
csináljanak”, és amikor „rendet raktak”, akkor
elmondták, csak õk képesek arra, hogy
megvédjék az országot, hogy a rendet, a biztonságot és a békességet megõrizzék. Ha ez a
forgatókönyv igaz, akkor hatalmas bûnt követtek el a magyar társadalom ellen. A másik forgatókönyv szerint Gyurcsány ellenzéke juttatta
ki a kazettát, így hozva nyilvánosságra azt,
hogy elégedetlenek vele, mondjon le. Nagyon
szomorú vagyok, hogy ennek az önkormányzati választások elõtt kellett megtörténnie, de ennek is megvan a „logikája”. Az
MSZP tudja, hogy az emberekben ott van a
feszültség, nagy a csalódottság, mert hazudott
a kormány - és ezt éppen a miniszterelnök vallja be. A népszerûsége visszaállítását akarja
elérni: látjátok, az emberek kint vannak az
utcákon, gyújtogatnak, fosztogatnak, de mi
majd rendet rakunk. Remélem, ezt a magyar
polgárok még egyszer nem hiszik el.
- Hallgatva a nyilatkozatokat, sokan már a
második mondatban a FIDESZ-t, személy
szerint Orbán Viktort teszik felelõssé az utcán
történtekért.
- Ez is jellemzõ az MSZP-re. Hiszen, ha megnézzük az elmúlt éveket, Orbán Viktort
ostorozzák, rágalmazzák mindenért. Nem kellene megsérteni mindenkit. Engem kifejezetten
sértett Gyurcsány Ferenc megnyilatkozásában
az, hogy minden politikus hazudik, és hazudott
az elmúlt 16 évben. Kikérem magamnak, fel
vagyok háborodva! 8 éve, mióta ezt a térséget
a Parlamentben képviselem, de azelõtt sem
tévesztettem meg senkit, nem csaptam be az
embereket, senkinek hazug dolgot nem állítottam. Mint hívõ katolikus, 3 gyermekes családapa igyekeztem becsületesen elvégezni a dolgomat, és õszintén elmondtam a véleményem
mindenkinek a szemébe. Kikérem magamnak,
hogy engem a miniszterelnök hiteltelen és
hazug politikusnak nevezzen több képviselõtársammal együtt. Nagyon sok tisztességes

politikus van nemcsak a FIDESZ-nél, de az
MSZP-nél is. De megmondom õszintén,
csalódtam bennük, mert õk 4 hónapja tudják
azt, hogy ez az egész kormányzás hazugságon
alapul - hiszen Õ elõttük mondta el a miniszterelnök, hogy másfél éve hazudtak, és
csak így tudták megnyerni a választást-, és
mégsem volt közöttük egyetlen egy sem, aki
felállt volna, hogy ezt így nem vállalom
tovább, ehhez nem adom tovább a nevem. Ez
így lett volna tisztességes, de az MSZP
képviselõi között egy sem volt, aki ezt kimondta volna. A kérdés számomra a továbbiakban
az, hogy az országot hogyan lehet így tovább
vezetni, mikor lehet hinni ennek a kormánynak. Ha a rokonunk, vagy a szomszédunk
hazudik nekünk, félrevezet bennünket, és ez
kiderül, akkor egyszer talán megbocsátunk, de
másodszor már nem fogadjuk el tõle. Nagyon
remélem, hogy a magyar emberek - a baloldali
érzelmûek is - rájönnek arra, hogy félrevezették, és nagyon csúnyán becsapták õket,
hiszen az õ választott miniszterelnökük vallotta be, hogy másfél évig hazudtak éjjel-nappal.
Ennek a hazugságnak nagyon-nagy ára van,
mert azt a hiányt, amit a kormány a döntéseivel felhalmozott, azt az államadósságot, azt
nekünk kell kifizetni úgy, hogy annak is, aki a
szocialistákra szavazott és annak is, aki a
FIDESZ-re, a MIÉP-re, a KDNP-re, a liberálisokra, vagy a többiekre: minden egyes állampolgárnak - a ma születetteknek is - másfél millió forint államadósság „ketyeg a feje felett”.
- Már csak néhány nap, és október 1-jén önkormányzati választások lesznek. A FIDESZ
elnöke szerint ez a választás egy népszavazással fog felérni. Ön is így gondolja?
- Igen. Az önkormányzati választás a
véleménynyilvánítás egyik nagyon fontos
színtere, hiszen mögötte az állampolgárok
döntése szerepel, amit komolyan kell venni.
Igaza van Orbán Viktornak, mert ha az emberek többsége ezeken a választásokon elutasítja az MSZP-t és az MSZP jelöltjeit,
akkor valójában elutasítja a kormányt és a
kormány-programot is. Ha ez így lesz, akkor
nekünk, a jobboldalnak fel kell vállalni azt a
felelõsséget, hogy a mostani kormánytöbbséget megpróbáljuk a Parlamentben is rábírni
arra, hogy egy új vonalat kezdjen el, mert a
mostani nem élvezi a magyar lakosság többségének a bizalmát. Nagyon bízom benne,
hogy ez így lesz, és akkor meglesznek azok
az eszközök, amelyekkel a népakaratot
érvényesíteni lehet. Az ország érdeke is ez,
mert ahogy a magyar gazdaság a jelen pillanatban mûködik, az nagyon rossz irányba
vezet. Félõ, hogy egy-másfél éven belül eljutunk oda, ahol Brazília vagy Argentína volt: a

súlyos válsághoz. Ezt ne kívánja senki itt
Magyarországon! Mert akkor nem olyan tüntetések lesznek, mint a mostaniak, akkor az
éhes ember fog kimenni az utcára. Az a
családfõ, az a szülõ fog tüntetni, akinek problémát fog jelenteni a gyermeke etetése, mert
nem lesz rá pénze, mert nem talál munkahelyet, és a segélyekbõl nem tud megélni.
Nagyon bízom benne, hogy itt, Tapolcán is
nagyon sokan elmennek szavazni, mert a
történet nemcsak arról szól, hogy a 8 éve
Tapolcát a fejlõdési pályára állító Ács János
polgármesterre és csapatára kell újra szavazni
és a FIDESZ jelöltjeit újra választani, de arról
is, hogy saját kezünkbe tudjuk-e venni a sorsunkat a kormánnyal szemben. Mert higgyék
el, hogy a hazugságokkal hatalomra jutott
kormány ellen egyetlen egy védekezési
lehetõség van és ez az önkormányzat, mert
csak ez tudja megvédeni a lakosságot a rossz
kormányzati döntések ellen. Olvasva a helyi
MSZP-jelöltek programját, meg kell vizsgálni azt is, hogy mit tett az MSZP többségû kormány Tapolca, a tapolcai polgárok, a helyi
vállalkozók érdekében. Én azt látom, hogy az
adóemeléseik során - az Okmányiroda forgalma is bizonyítja - számtalan vállalkozás szûnt
meg. Ígéretük ellenére, kormányzati döntéssel 650 munkahelyet szüntettek meg a laktanya felszámolásával, 70 MÁV-dolgozót
küldtek el a Fûtõház bezárásával. Lebegtetik
Magyarország 90-100 kórháza fölött - köztük
van a tapolcai kórház is - a lét-nemlét kérdését. Úgy gondolom, hogy a helyi MSZP programja szöges ellentétben van a kormányzati
döntésekkel. Nehéz eldönteni, hogy kinek
lehet hinni: a kormány tevékenységének,
vagy a helyi MSZP programjának. Véleményem szerint a helyi MSZP ígéretek is csak
olyanok, mint amilyeneket Gyurcsány
Ferenc ígért a kampány és az elmúlt másfél
év során: hazug ígéretek.
- Szeptember 23-ára, a FIDESZ Budapestre
nagygyûlést szervezett, amelyet néhány nap után
lemondott. Ön ezt helyes döntésnek tartja?
- Az ismert körülmények és tények birtokában
azt kell mondanom, hogy helyes döntést hozott
a FIDESZ elnöksége. Az igazságügyi miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt felügyelõ
miniszter írásos anyagot küldött az elnökségnek, amelyben leírták, hogy az elmúlt
napok eseményei és a hozzájuk eljuttatott hírek
szerint számítani lehet arra, hogy robbantásos
merénylet készül a rendezvény ellen. Ennek
ismeretében felelõtlen döntés lett volna, ha a
FIDESZ megtartja a nagygyûlést. Az emberek
életét, testi épségét semmi áron nem szabad
veszélyeztetni.
N. Horváth Erzsébet

Munkaerõpiaci helyzetkép Tapolca és térségében
A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ
igazgatóját, Biermann Margitot arra kértük, hogy szolgáltasson néhány adatot - a
náluk együtt kezelt - Tapolca és térsége
munkaerõpiaci helyzetérõl.
- Évek óta jellemzõ a Balaton-part miatti a
szezonális hatás. Így volt ez ebben az évben
is. A legtöbb regisztrált álláskeresõ a rendszerünkben februárban volt: 1500 fõ. Attól
kezdve folyamatosan csökkent a létszám. A
legalacsonyabbat júniusban regisztráltuk.
Ez 851 fõ volt. A csökkenés olyan mértékû
volt, hogy a regisztrált álláskeresõk idei
száma alatta marad a tavalyi év hasonló
idõszakának. Így volt ez a nyári hónapokban is. Tapolca és térsége június, július és
augusztus hónap után Füred, Almádi és
Veszprém mellett a II-III. legjobb munkaerõpiaci pozícióban van.
- Mi várható a közeljövõben a térségben?
- Egyrészrõl a szezonális foglalkoztatás befejezõdik, így várható az álláskeresõk

számának a növekedése. A következõ napokban, hetekben elég sok helyen a környéken szüreti munkalehetõség adódik
majd, így többen fognak alkalmi munkavállalói könyvet kiváltani, akár regisztrált
álláskeresõ, akár nyugdíjas, vagy esetleg
diák az illetõ.
- Mit kell tudni az alkalmi munkavállalói
könyvrõl?
- Alkalmi munkavállalói könyvet bárki
kiválthat, az illetékes munkaügyi központ
kirendeltségére kell bemennie. Ez egy
ingyenes okmány. Ebbe bejegyzik az alkalmi munkavállalás tényét, illetve bekerül a
közteherjegy, amivel a munkáltató az állam
felé rója le a fizetési kötelezettségét. Az
alkalmi munkavállalói könyvbe történt bejegyzések és aláírások egyúttal a munkaszerzõdést is jelentik. A tavalyi évben
megkétszerezõdött a számuk, eddig több
mint 12.000. Egyrészük regisztrált álláskeresõ, másrészük munkaviszonyban áll,

hétvégi munkához váltotta ki a könyvet, a
nyári idõszakban pedig sok diák volt közöttük. Ezen kívül nyugdíjasok vagy háztartásbeliek is szívesen élnek ezzel az alkalmazási lehetõséggel. Amit még tudni kell
róla, hogy a tárgyévet követõ január 15-ig
be kell mutatni az adott munkaügyi kirendeltségen.
- Milyen munkalehetõségek várhatók
Tapolcán és térségében?
- A zalahalápi ipari parkban várható fejlesztés, illetve Nemesgulácsra várnak 15 fõt,
köztük lakatost, hegesztõt és segédmunkást.
Tapolcán a Cellcomp Kft. 15 fõ operátort
keres, õk elektromos eszközök összeszerelését fogják végezni. Az õ megkeresésük egy munkaerõkölcsönzõ cégen keresztül történik.
- Milyen támogatásban részesülhetnek a
munkanélküliek és azok, akik regisztrált
munkanélkülit alkalmaznak?
- Ez attól is függ, hogy milyen régóta van az
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illetõ a rendszerben. Más támogatást lehet
adni egy pályakezdõ foglalkoztatásához és
mást egy tartós munkanélkülihez. A munkagyakorlat megszerzésének támogatásához
legalább 3 hónap regisztráltság szükséges, a
tartós munkanélkülieknél legalább 6 hónap.
A járulékátvállalás kisebb volumenû támogatás, de ehhez még nem kell tartós regisztráltság. Lehetõség van arra is, hogy a
munkanélküliek képzésekben vegyenek
részt, ilyenkor a tanfolyam költségén túl az
utazási költséghez is - diákigazolvány formájában - hozzá tudunk járulni, illetve a
megélhetéshez tudnak keresetpótló támogatást kapni. 2004-tõl - az uniós csatlakozás óta - már nemcsak állami forrásokból tudunk segíteni, hanem a humán erõforrás operatív programból is. Ennek keretében képzéshez és a képzés befejezését
követõen a munkagyakorlat megszerzéséhez nyújtunk támogatást.
N. Horváth Erzsébet
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Tapolca nagyon szerencsés választás volt
Tapolca hírét sokan, sokféleképpen viszik
a világba. A hatodik születésnapját ünneplõ Pannon Reprodukciós Intézet sajátos helyet foglal el a hírvivõk sorában. Sikeres és áldozatos tevékenysége folytán
nagyon sok, addig meddõ házaspárnak
született gyermeke. Dr. Török Attilával, az
intézet igazgatójával a „sikertörténetrõl”
beszélgettünk.
- Azt kell, hogy mondjam, magam sem hittem, hogy létre tud jönni Tapolcán egy olyan
intézet, amelynek a tevékenysége leginkább
egyetemhez kötõdik. Ebben halhatatlan érdemei vannak Corradi Gyula tanár úrnak, dr.
Bujdosó László országos tiszti fõorvosnak, a
térség országgyûlési képviselõjének, Lasztovicza Jenõnek, Ács János polgármesternek, a
városvezetésnek és sok-sok másnak. Nagyon
szerencsés választás volt Tapolca abból a
szempontból is, hogy az ország lefedetlen
területén biztosítja a meddõbeteg ellátást.
Elsõsorban Veszprém-, Vas-, Zala- és Somogy megye lakosai számára vált elérhetõvé
a korszerûen felszerelt és nagyon jól mûködõ
meddõségi központ, de érkeznek betegek az
ország különbözõ részérõl és külföldrõl is.
- Ki nevezhetõ meddõnek?
- A meddõség mindenki számára nagyon jól
értelmezhetõ fogalom. Az Egészségügyi
Világszervezet meddõséggel foglalkozó
szekciója meghatározta ennek a fogalmát.
Meddõ az a pár, akinek rendszeres házasélet
mellett 1 év elteltével nem jön létre terhesség. De vannak olyan esetek is, ahol már

Az adományozás öröme
A Magyar Tolókocsi Alapítvány a Dr.
Deák Jenõ Kórháznak felajánlott egy
kerekesszéket, amelynek ünnepélyes
átadására szeptember 8-án került sor a
röntgenépület aulájában.
A kórház nevében Nagy Sándor gazdasági igazgató mondott köszönetet.
Mint megtudtuk, az alapítványt az
Amerikából hazatelepült 83 éves Székely
György hozta létre, aki áldozatos munkával
szervezi, hogy az ország minden részébe Debrecentõl Szegedig és most Tapolcára is
- eljusson egy-egy tolószék, hiszen ismerve
az egészségügy helyzetét, mindenütt nagy
szükség van rá. Selmeczi Tibor, a neves
tévés személyiség az átadáson arról szólt,
hogy a mûvésztársadalom felsorakozott a
nemes cél érdekében indított akcióhoz, és
jótékonysági mûsorok szervezésével is
segíti azt.
NHE

egy hónap után el lehet kezdeni a kivizsgálást, mert nyilvánvaló, hogy abból a kapcsolatból gyermek nem tud születni.
- Milyen folyamata van a kivizsgálásnak?
- A tapolcai intézet ebben is különbözik a
többitõl, mert itt új meddõbetegekkel is
foglalkoznak, elvégezzük a teljes kivizsgálást. Ez mind a két partnert érinti, ez másutt
nem így mûködik. A házaspár kezelése tehát
egyszerre, egy helyen történik.
- Ez miért fontos?
- Ha megnézünk 100 meddõ házaspárt, abból
negyvennél a férfinél találunk okot, negyvennél a nõnél, húsz esetben pedig mindkettõnél.
- Tehát akkor megdõlt az az évszázadig tartó,
a nõben kisebbségrendûség érzését kiváltó
nézet, miszerint a meddõségért, a gyermektelenségért csak a feleség felel.
- Ez pontosan így van. Sõt, manapság ez a
fele-fele arány a férfiak irányában egy jóindulatú megállapítás, mert a férfi meddõség
egyre jobban emelkedik, és a beavatkozások
több mint fele a férfi oldal miatt történik.
- Mi ennek az oka?
- Egyértelmû választ erre nem tudunk adni. A
probléma komplex: táplálkozási szokások,
élvezeti cikkek használata, magyarul: az
önpusztító életmód is hozzájárul ehhez. Bár
Magyarországra ez különösen jellemzõ, de
világjelenség is. Erre van egy egyszerû
példa: pár évvel ezelõtt a tankönyvek még 40
millióban határozták meg a spermiumok
legalacsonyabb számát, manapság ezt 20
millióban. Ennyit romlott a férfi spermák

minõsége, és úgy tûnik, hogy ez a folyamat
megállíthatatlan.
- Tehát a férfiak lényegesen sérülékenyebbé
váltak?
- Igen, de a nõk sem kivételek ez alól. Sok
olyan betegség van - köztük a különbözõ
hormonzavarok, amelyek korábban ritkán
fordultak elõ, és mára egyre gyakoribbá válnak. Sõt, ezek között a policisztás petefészek
szindróma - amely nagyon gyakori meddõségi ok - már a betegek 10 %-nál kimutatható.
- Milyen szakaszai vannak a meddõség
kezelésének az intézetben?
- Az egyik az egyszerû gyógyszeres kezelés.
Ha valakinek nincs peteérése, gyógyszeres
kezeléssel be lehet indítani a jó petefészek
mûködést. Nagy ugrásokkal a következõ
lépés a mesterséges megtermékenyítés. Ez
lehet a nõi, de a férfi oldal miatt is. Ezt
olyankor végezzük el, amikor kevesebb spermium van a normálisnál, illetve a nõi részrõl,
ha különbözõ hormonzavarok vannak, akkor
elõidézzük a peteérést. Ha a fenti módszerek
nem válnak be, akkor egy másik nagy ugrás
következik, ez pedig a lombikbébi-program.
Voltaképpen ez a 3 nagy kategória van. A
betegeink 90 %-a is ehhez tartozik.
- Milyen az intézet felszereltsége, eszközállománya?
- Az intézet felszereltsége az elsõ pillanattól
kezdve kiválónak mondható, a legkorszerûbb
mûszerek állnak rendelkezésre. Nincs olyan
beavatkozás, amelyet azért nem tudunk
elvégezni, mert nincs megfelelõ mûszer.

Bányásznapi programok
Az 56. bányásznap rendezvénysorozatát
szeptember 1-jén Ács János polgármester és Kovacsics Árpád, a Mal Rt. vezérigazgatója nyitotta meg a Kisfaludy
utcában felállított rendezvénysátorban.
A felhõtlen szórakozás, a családi kikapcsolódás jegyében eltelt három nap során a
színpadon egymást váltották az ismert és
népszerû mûvészek.
Fellépett a Kozmix, az Ossian és a

Crystal, de tapsolhatott a közönség a
Tapolcáról indult Tóth-lányoknak is.
A legkisebbek természetesen az óriáscsúszdának, a ringlispilnek és a dodzsemnek örültek, de az egzotikus állatokat
bemutató cirkusz is ígért látnivalót.
A kirakodóvásár és a látványkonyha elõtti tér mindig megtelt vidáman beszélgetõ
emberekkel és vásárlókkal. A rendezvénysorozatot Lagzi Lajcsi Dáridója zárta. NHE

Felhívás
Intézményünk, a tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum részt vesz az "Összefogás a
könyvtárakért" programban. Ennek jegyében, a "Könyves Vasárnap" alkalmából október
8-án (vasárnap) könyvtárunk 10-18 óráig nyitva tart. Az e napra tervezett programról a
késõbbiekben részletes tájékoztatást adunk.

Világszínvonalú, csúcstechnikát képviselõ
eszközpark van nálunk. Az intézetnek az is
elõnye, hogy viszonylag fiatal, 5-6 évvel
ezelõtt indult. Értelemszerûen így abban is
különbözik a többi lombikbébi-központtól,
hogy a felszereltsége is „fiatal”. De ha valamilyen eszköz amortizálódik, azt azonnal
lecseréljük.
- Milyen a személyi állomány?
- Szakmailag jól képzett és kiképzett emberekbõl áll. Mindenkinek megvan a saját részfeladata ebben, a nõgyógyászaton belüli
speciális szakmában, amelyhez nagy tapasztalat is szükséges.
- Milyen az intézet nemzetközi elismertsége?
- A meddõségnek van egy európai szervezete,
amely minden évben tart kongresszust. 20
éve veszek részt ezen, és elõadást is tartok.
Így jómagam is hozzájárulok ahhoz, hogy az
intézetrõl képet kapjanak.
- Ebben az évben már az ötödik babatalálkozót tartották.
- A munkánk legszebb, legmeghatóbb pillanatai ezek a találkozók. Nagyon szép hagyomány. Közel 600 „gyermekünk” van már,
és a szülök közül 70-80% fogadja el a
meghívást. Csodálatos látni a boldogságukat
és az elégedett kisbabákat. Az elsõ találkozókat még az intézetben tartottuk, de kinõttük, ezért a rendezvénycsarnokot béreltük ki.
Remélem, hamarosan az is kicsinek
bizonyul, és egy új helyszín után kell néznünk.
N. Horváth Erzsébet

A hosszú élet titka
Tál Ilona nénit, a Dr. Somogyi József
Idõsek Otthonának 100 éves lakóját
sokan szeretik és tisztelik.
Ennek ékes bizonyítéka, hogy a születésnapi ünnepségre ki verssel, ki virággal
érkezett a régi ismerõsök, szomszédok
közül.
Ács János polgármester a város nevében
is köszöntötte az ünnepeltet, kívánva neki
és az otthon minden lakójának, hogy az õket
itt körülvevõ szeretetben és békességben
még sokáig éljenek, és élvezzék a
megérdemelt pihenést.
Ilonka nénit már sokszor kérték arra,
hogy árulja el a hosszú élet titkát. Õ
mosolyogva csak annyit mondott, hogy a
lelki béke és a szeretettel végzett munka
bizonyára közrejátszik abban, hogy szép
kort ért meg.
Isten éltesse Ilonka néni!
NHE

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Mit jelent Önnek Tapolca?
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Sötét Kristóf

Nagy Jánosné
és lánya Boglárka

Szatmári Károly
Károly

- Szeretem Tapolcát, itt születtem és
itt is élek. Minden nap gyönyörködhetem a Tópart nyújtotta szépségekben, ugyanis erre járok iskolába.
Nyugodt, kedves és szép kisváros a
miénk- sok látnivalóval. A környék
túrázási lehetõségekben gazdag.
Nagykanizsai barátaim is szeretik
Tapolcát…hát még én!

- Bár még csak 3 esztendeje élek
Tapolcán, ez idõ alatt megkedveltem a hangulatos települést. Dinamikusan fejlõdik, de az itt élõk és én
is még jobban éreznénk magunkat,
ha több munkahelyet teremtenének.
Hiába szép a település, ha az ember
megélhetési gondokkal küzd…

- Természetesen kötõdöm Tapolcához, hiszen szülõvárosom, itt
nõttem föl. Büszke vagyok a
város nevezetességeire - a Tópartra, Tavasbarlangra - és azokra a
személyekre is, akik öregbítették
a település hírnevét. Jó itt élni, bár
a továbbtanulásom miatt más
helységhez is van kötõdésem…

Új Tapolcai Újság

(DI)

TAPOLCA POLGÁRMESTERJELÖLTJEI
Az önkormányzati választásokra Sólyom László köztársasági elnök 2006. október 1-jét jelölte ki. A helyi választások nyilvántartásába vett polgármesterjelöltjeihez - Ács
János - (FIDESZ-MPSZ-KDNP), Bozsoki Lajos (MDF - MVPP) és Csonka László (MSZP-SZDSZ-MSZDP) - az esélyegyenlõséget segítve az Új Tapolcai Újság az alábbi körkérdéseket intézte.

1. Milyen munkahelyteremtõ tervek és konkrétumok szerepelnek programjában?
2. Ön szerint miként lehet segíteni a városi kórház helyzetén?
3. Milyen kapcsolatrendszert kíván kiépíteni a város civil szervezeteivel?

Ács János, a FIDESZ - MPSZ - KDNP
polgármessterjelöltje.
Az 1. kérdésre adott válasz:
- A közelmúlt kormányzati intézkedései
következtében városunkban jelentõs számú,
mintegy 600 családot érintõ munkahely szûnt
meg (honvédség, vasút, bányaipar) az önkormányzati tiltakozások dacára. Fontos leszögezni, hogy az önkormányzatoknak nincs
elegendõ eszközrendszere a közvetlen munkahelyteremtéshez, az európai uniós csatlakozást követõen a helyi támogatási
lehetõségek is korlátozottak. A kárpótlás
során Tapolca „körbe lett zárva”, jelentõs
nagyságú önkormányzati tulajdonú területek
jelenleg nem állnak rendelkezésre. Tapolca
Város Önkormányzata a lehetõségeihez ké-

Bozsoki Lajos, az MDF - MVPP polgármesterjelöltje.
Az 1. kérdésre adott válasz:
- Természetesen konkrét programot felelõsséggel akkor tudunk mondani, ha mint
polgármester (szakértõimmel együtt) megismertem (megismerhetem) a reptér eladásának szerzõdését, annak minden lehetséges
záradékával, ha megismertem a laktanya
megöröklésével kapcsolatos összes tárgyi
anyagot, szerzõdéseket, megállapodásokat,
szóbeli ígéreteket is.
Annyit szeretnék elmondani a tisztelt
választópolgároknak, hogy polgármesterjelölt társaim még nem, de én már csináltam
„ipari parkot”. Mint a Bakonyi Bauxitbánya
vállalkozási vezetõje a Fejér megyében lévõ
kincsesbányai bányaterületen (irodaházak,

pest a továbbiakban is mindent meg fog tenni
munkahelyek megtartása, új munkahelyek
létesítése érdekében.
Ennek ellenére Tapolca Város Önkormányzata kezdeményezésére, elõsegítõ
intézkedéseire olyan beruházások valósultak
meg, amelyek révén 450 új munkahely jött
létre (szálloda, turizmus, kereskedelem, szolgáltatások).
A várhatóan önkormányzati tulajdonba
kerülõ honvédségi ingatlanegyüttest olyan
módon kívánjuk hasznosítani, amelyben a
közösen meghatározott városfejlesztési célok
mellett a munkahelyek létesítése élvezzen
elõnyt. A tulajdonba adási folyamat még nem
zárult le, nem rendelkezünk elegendõ információval az infrastruktúra állapotáról, teljes
körû felmérés szükséges a megalapozott döntéshozatalhoz.
A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ
rendszeresen tájékoztat bennünket Tapolca és
térsége munkaerõ-piaci adatairól. A legutóbbi
(2006 I. félév) közlések szerint - a városban
történt munkahelyek megszüntetése ellenére
- Tapolcán és térségében az álláskeresõk
aránya a második legalacsonyabb a megyében.
A 2. kérdésre adott válasz:
- Központi kérdéssé vált az egészségügy és
kórház helyzete az elmúlt idõszakban. Ennek
legfõbb kiváltója a nem egyértelmû és elbizonytalanító kormányzati-egészségügyi politika.
Úgy vélem, többször és többféle fórumon
hangot adtam annak, hogy nem is lehet kétséges a tapolcai kórház jövõbeni fenn-

maradása. Az önkormányzat eddig minden
olyan lehetséges lépést megtett, amely az
intézmény biztonságos mûködését segíti.
Úgy érzem, a kórház vezetése és köztem
teljes körû összhang alakult ki. Új elképzelésekkel, nagyszerû szakemberekkel sikerült az adósságállomány csökkentése, a
gazdálkodás stabilizálása. A bekövetkezett
változásokat az intézmény dolgozói is megértették, ezért néhány fõ kivételével eredményesen folytatták a betegellátó munkájukat.
A kórház megmaradásáért, jövõjéért a
kistérségi társulás is határozottan kiáll,
megyei képviselõként pedig sikerült elérni,
hogy a megye egészségügyi struktúrájáról
újabb tárgyalások legyenek.
Igen, a tapolcai kórházra igényt tartunk,
kell, hogy fennmaradjon az aktív kórházi
kezelés.
Ezt csakis fejlesztésekkel lehet és tudjuk
elérni. A fejlesztéshez anyagi források kellenek. Ennek biztosításán, megteremtésén
jelenleg aktívan dolgozom, és ehhez kérem
mindenki együttértõ, segítõ szándékát.
Most nem riadalomkeltésre, vészmadárkodásra, hanem építõ összefogásra van szükségünk. Biztos vagyok abban, hogy a tapolcai
kórház tovább végezheti biztonságban, nyugalomban áldásos, aktív munkáját.
A 3. kérdésre adott válasz:
- Tapolca Város Önkormányzata már az
elmúlt években felismerte, hogy az önszervezõdõ közösségek milyen fontos szerepet
töltenek be egy település életében. Ezért tûzte
ki céljául a Képviselõ-testület, hogy tudatos

fejlesztéssel olyan közösségi tereket hozzon
létre, amelyek biztos alapot szolgáltatnak a
lakosság kulturális, szabadidõs és sportolási
igényeinek, magas színvonalon felelnek meg
elvárásainak.
2002-ben megtörtént a Városi Sporttelep
felújítása, megvásárlásra került a volt Bauxit
Továbbképzõ Központ - amely azóta Városi
Mûvelõdési Központként mûködik -, felépült
a Városi Rendezvénycsarnok, megújult a
Városi Mozi.
A civil- és sportszervezetek, alapítványok, közalapítványok, mûvészeti csoportok,
történelmi egyházak képviselõivel évek óta
jó kapcsolatot ápolunk. Tevékenységüket
támogatási és pályázati rendszerünk keretei
között segítjük. Az elmúlt években Tapolca
Város Önkormányzata igen jelentõs mértékû:
2003-ban 71.650.000 Ft, 2004-ben
67.869.000 Ft, 2005-ben 78.391.000 Ft,
2006-ban tervezetten 81.728.000 Ft összeggel járult/járul hozzá a mûködésükhöz, a rendezvényeikhez, kiadványaikhoz. Ezen felül
több alkalommal helyiség- és területhasználat
biztosításával, szállítással, irodatechnikai
szolgáltatással voltunk partnereik. Szeretnénk, ha a jövõben a támogatási kérelmek, elszámolások során véleményükkel is segítenék munkánkat. Akik eddig is ezt tették,
azoknak köszönjük.
A jövõben ezt kívánjuk tovább folytatni.
Aki, illetve amely szervezet a leírtaknál többet ígér, az nincsen tisztában Tapolca Város
Önkormányzata költségvetésének teherbíró
képességével.

fürdõk, mûhelyek, csarnokok stb.) sok kisés középvállalkozást telepítettem le, és ma
már virágzó ipari centrum. A helyzet itt,
Tapolcán a laktanyák vonatkozásában hasonló, a megörökölt laktanyák területén
ipari parkot tervezünk az alábbiak szerint:
- kizárólag olyan vállalkozások kapnak
lehetõséget, akik vállalják a jelenlegi létszám növelését. A meglévõ alapinfrastruktúra biztos ismeretében határozzuk meg az
alap bérleti díjat. Amennyiben a vállalkozás
minimum 100 fõt foglalkoztat, a bérleti díj
1Ft/m2/hó jelképes összeg lesz.
- A kisvállalkozások is arányos számítási
móddal kapnak lehetõséget.
- 10 év után - amennyiben a vállalkozás
létszáma megnõtt - a telephely tulajdonjoga
szintén jelképes összegért megváltható.
- Az olyan épületeket, melyek garzonlakásoknak, lakásoknak alkalmasak, pályáztatott vállalkozásokkal átalakítjuk oly módon, hogy a munka ellenértékeként tulajdont szerezhetnek a kivitelezõk.
- Az innovációs pályázatokban díjat nyert
vállalkozókat kedvezményes bérleti lehetõségekkel támogatjuk.
- Elsõsorban helyi és térségi vállalkozásokat kívánunk figyelembe venni. A vállalkozásokat kiszolgáló cégek (könyvelõ
irodák, pályázatírók, reklámkészítõk) is
kedvezményesen kaphatnak telephelyeket.
Vissza nem térítendõ önkormányzati alap
létrehozásából is támogatni kívánjuk a
munkahelyteremtést.
Megválasztásom esetén részletes terveket
dolgozunk ki. Amit már most tudok:

- Konkrétan tervezzük egy Magyarországon még nem létezõ alternatív energiát
hasznosító eszköz összeszerelõ üzem
létesítését.
- Mûanyag flakon újrahasznosításához
szükséges berendezésgyártó üzem létesítése
(a feltalálóval együtt).
- Éghetõ anyagok préselését végzõ gépek
gyártása új módszerekkel.
Hely hiánya miatt és az üzleti titok védelmében e témakörben többet nem mondhatok.
A 2. kérdésre adott válasz:
- A városi kórház helyzetét is természetesen elõször belülrõl kell megvizsgálni, dokumentum anyagaiba betekinteni, mely
munkát megválasztásom esetén azonnal el is
végzünk.
A jelenlegi városvezetésnek is nagy hibája, hogy a dolgok idáig fajultak. Három
évvel ezelõtt, amikor már látszottak a
gazdálkodási hiányosságok elsõ jelei, nem
történt határozott, kemény beavatkozás.
Feleségem, aki 8 évig volt a Városi
Kórház Közalkalmazotti Tanácsának elnöke, már abban az idõben megfogalmazta és
jelezte aggodalmát.
Sajnos, most már a jelenlegi helyzetbõl
kell kiindulni!!!
Egyetértve minden párttal, civil szervezettel, Tapolca városának szüksége van
kórházára, mégpedig a jelenlegi, vagy még
jobb színvonalon és struktúrában! Elképzelhetõnek tartjuk a vezetés koordinálását, de
létszámcsökkentés nélkül. A kórház és rendelõintézet természetesen nemcsak a tapol-

caiaké, hanem a 33 településé is, akik a
kistérséget alkotják. A Balaton idegenforgalmának elengedhetetlen a háttérszolgáltatása. A fentiek miatt mindenkinek, önkormányzatoknak, idegenforgalomnak zsebbe
kell nyúlni és rövidtávú programban a
kórházat életben tartani. Hosszú távon a
költségek csökkentése érdekében a kórház
területére kell koncentrálni a járóbeteg
ellátást, netán a háziorvosi szolgálatot is. A
bevételi oldal növelése érdekében megcélozva az egészségturizmust, fizetõs, a barlangterápiához is kapcsolódó szolgáltatásokat kell bevezetni.
A 3. kérdésre adott válasz:
- Meggyõzõdésem, hogy a közéletben a
jövõ a civil szervezeteké, különösen a helyi
élet vonatkozásában.
Megválasztásom esetén törekedni fogok
arra, hogy még több ilyen szervezet jöjjön
létre. Különösen fontos lenne a polgárõrség
újraszervezése az öregek, az egyedülállók és
a hétvégi telkek védelme érdekében.
Munkájukat, javaslataikat, önkormányzati civil referensen keresztül kívánom
támogatni.
Negyedévenként a szervezeteknek tájékoztatót szeretnék tartani, ahol javaslataik
meghallgatást nyernek.
Az önkormányzati bizottságok külsõ tagjai sorába a civil szervezetekbõl is kellenek
tagok.
A költségvetés erejéhez mérten anyagilag
is támogatni kell a szervezeteket.
Hogy pályázni tudjanak, létre kívánok
hozni egy pályázati önrész alapot.

(A Tapolca polgármesterjelöltjei címû rovatunk folytatása a 6. oldalon)
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TAPOLCA POLGÁRMESTERJELÖLTJEI
(folytatás az 5. oldalról)

Dr. Csonka László MSZP - SZDSZ MSZDP polgármesterjelöltje
Az 1. kérdésre adott válasz:
- A település lakosságának a foglalkoztatását az egyik legfontosabb kérdésnek kell
tekintenünk. Ugyanakkor tényként kell
elfogadni, hogy az önkormányzat vezetésének a közvetlen munkahelyteremtésre
csak nagyon korlátozott lehetõsége van.
Miben látok lehetõséget? Olyan ipari
területek (Zalahaláp - Tapolca ipari park,
vállalkozási övezet) kijelölése és fejlesztése, amelyek elõsegíthetik a helyi kis- és
közepes vállalkozások erõsödését, hozzájárulnak a külföldi és a hazai tõke
vonzásához, az ipari szerkezet átalakulásához, a foglalkoztatási gondok enyhítéséhez, a kistérségi fejlesztési célok meg-

valósulásához, a területi különbségek kiegyenlítéséhez - kihasználva a koncentrált
telephely nyújtotta elõnyöket - továbbá újak
megtelepedését a városban. Emellett fontos
az önkormányzat tulajdonába kerülõ honvédségi ingatlanok megfelelõ hasznosítása.
A fentiek megvalósíthatóságának viszont
feltétele társadalmi vitában, konszenzussal
meghatározott gazdasági jövõkép megalkotása, a programozás elveinek mentén. A
megállapított fejlesztési célkitûzések megvalósítására prioritásokat kell megfogalmazni, valamint az e prioritások teljesüléséhez szükséges átfogó intézkedéseket, a javasolt operatív programok részletes
leírását, illetve a program megvalósításához
szükséges ütemezési elképzeléseket és a
pénzügyi és intézményi feltételeket. Az
ilyen módon elkészített fejlesztési programmal lehet pályázni az EU forrásaira, ugyanis
ezen források nélkül fejlesztéseinket vagy
egyáltalán nem, vagy csak jóval hosszabb
idõ alatt lennénk képesek megvalósítani.
Segíteni kell a néhány fõt foglalkoztató vállalkozások elindulását. Át kell tekinteni a
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait: áll-e üresen helyiség a bérleti díj
nagysága miatt? A foglalkoztatás növelésének egyik legegyszerûbb módja, hogy
azoknak a fiatal anyáknak, akiknek munkahelyet ajánlanak, lehetõségük legyen kisgyermeküket bölcsõdében, óvodában elhelyezni. A város bölcsõdéjében egy bölcsõdés csoportot kitevõ létszámot utasítottunk el helyhiány miatt a legutóbbi bizottsá-

gi ülésünkön. Felvételükhöz egy új bölcsõdei csoport beindítása szükséges.
Jelenleg három mûködik, feszített létszámmal. Az óvodás-korú gyermekek esetében is
van teendõ, aminek foglalkoztatási vetülete
van. A jelenlegi szabályok szerint az után a
gyermek után, aki szeptember 1-jéig nem
éri el a 3 éves kort, az óvoda nem igényelhet finanszírozást, csak a következõ évtõl.
Ha ezt orvosoljuk, akkor a városban kb. 40
anya foglalhatja el a felajánlott munkahelyet .
A 2. kérdésre adott válasz:
- A történelmileg kialakult fekvõ szakellátásnak a városban mûködnie kell! Ez a
belgyógyászati-, sebészeti-, szülészetnõgyógyászati osztály OEP által finanszírozott mûködését jelenti. A specialitást jelentõ
barlangterápia ezt kiegészíti. Itt a kérdés
szétválasztható.
a.) A város és a kistérség önállóan (külsõ
tõke bevonása nélkül) kívánja mûködtetni a
kórház-rendelõintézetet.
b.) Külsõ tõke bevonásával, az úgynevezett funkcionális privatizációval, amikor a
tulajdonos szintén az önkormányzat, és
szerzõdésben rögzíti a kötelezõen mûködtetendõ osztályok és szakrendelések sorát.
Az elsõ variáció esetén a tulajdonos
önkormányzatnak évente kb. költségvetésének 1 százalékával támogatnia kellene az
intézmény mûködését. (Ez jelenleg kb. 50
millió forint évente.) Itt 50 százalékban a
kistérség támogatása elvárható volna,
hiszen a betegforgalom több mint 50 %-át a

kistérség települései adják.
A második változatban a mûködési privatizációt elnyerõ gazdasági társaság vállalja
a jelenlegi finanszírozás hiányosságaiból
adódó veszteségek pótlását. Magyarul
„lenyeli” a hiányt, és bízva a jövõbeni rentábilis (nyereséges) mûködésben, vállalja a
szerzõdésben foglaltakat.
Amennyiben a város elvesztené az OEP
által mûködtetett (finanszírozott) aktív kórházát, akkor a környék 65 ezer lakója (turista-szezonban kb. 200 ezer fõ) mögött
nem állnak majd sürgõsségi (életmentõ)
ellátásra alkalmas szakmák a ma lehetséges
legrövidebb idõn belül. Az ideális betegszállítás még nem valósult meg.
A 3. kérdésre adott válasz:
- A település mûködõ civil szervezetek
nélkül csupán alvóhelye a lakóknak. Az élet
minden területén számítok rájuk. A fontos
döntések elõkészítésétõl kezdve a kultúra
szolgálatáig. Programom ismertetésekor
mondtam, hogy a város megnövekedett,
kulturális célt szolgáló alapterületét és
légköbmétereit a civil szervezeteknek kell
kitöltenie tartalommal. Természetesen kapcsolódik a kérdéshez a civil szervezetek
támogatása. Bármennyire is feszes egy költségvetés, a civil szervezetek támogatása
elengedhetetlen. A pártatlan támogatás híve
vagyok. 16 éves képviselõi gyakorlatom
során tapasztaltam idõnként „osztást” vagy
„nem osztást” politikai színezet miatt.
Nem akarom visszadobni a labdát, de itt van
adósságuk a városi médiumoknak is.
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Visszatért a vén diák…

Tanév eleji adományok

Találkozó 50 év után

Augusztus 31-én a Tapolca Területi Vöröskereszt képviseletében Puskás Zoltánné,
területi vezetõ szociális akciója zajlott a Városi Irodaházban.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálattal karöltve tanév eleji szolgáltatásként
tanszereket, tisztasági szereket, játékokat, ruhanemût osztottak ki a rászoruló családok
illetve tanulók között. Puskás Zoltánné fölkereste a város boltjait - megnyerve vezetõit
a rászorulók megsegítésére.
Köszönet illeti ezúton is Molnár Istvánnét, a papírbolt vezetõjét és a buszállomás
mellett mûködõ kínai bolt vezetõjét - önzetlen adományaikért.
G. Dr. Takáts Gizella

A Tapolcai Batsányi János Gimnázium
nem rendelkezik hosszú történelmi múlttal, hiszen 1951-ben alapították.
De nekünk, akik 1952-ben kezdtük itt a
tanulást és 1956-ban érettségiztünk, az 50
esztendõ is történelmi idõ. Bár már a gimnázium épülete sem a régi, hiszen mi még
az egykori zárda épületében jártunk, amelyet visszakapott az Irgalmas Rend, s ma
óvoda mûködik benne. Jó volt bejárni a termeket, folyosókat, amik mintha kisebbek
len-nének, mint emlékeinkben megmaradt.
Megláthattuk a kápolnát is, amit akkor
elõlünk gondosan elzártak.
Szeptember másodikán Németh Lászlóné Somlai Márta hívó szavára jöttünk öszsze az egykori „A” és „B” osztályból huszonnyolcan, hogy találkozzunk, örüljünk
egymásnak! Az ország sok részébõl érkeztünk, sõt egy osztálytársunk Amerika után
Németországból érkezett, most elõször az
ötévenként megtartott találkozók után.
Köszönöm, hogy „kisúgtál” az érettségin,
most tudom csak megköszönni - mondta.
Sok helyrõl, a környékbõl és a távolabbi
vidékekrõl jöttünk Tapolcára 1952 õszén..
Legtöbben az akkor indult Arany János
utcai „kollégiumba” kerültünk, amely egy
nagy terembõl állt, ami egyben volt a háló
emeletes vaságyakkal és étkezõ, tanulóhelyiség is. Ágynemût, evõeszközt mindenkinek hozni kellett! Aztán 1955-ben - innen
nem messze - megépült az új kollégium
épülete, ahol mi is adogattuk a téglát, hordtuk a betont vödörben és talicskával. Mégis
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boldogan tettük, s örültünk új otthonunknak, mert akkorra már jó közösség formálódott.
Nézegetjük a tablót és a ballagási
képeket! Búcsúbeszédemet jó anyám
megõrizte, így csodálkozva olvasom, hogy
nyoma sincs az akkori korra jellemzõ jelszavaknak. Bensõségesen búcsúztunk, s
nagy reményekkel indultuk az „ÉLETBE”.
Hamarosan a kellõs közepébe kerültünk,
hiszen alig néhány hónap múlva az októberi
forradalomban találtuk magunkat. Volt, aki
megsebesült Budapesten a harcokban mint
egyetemista, majd többeknek meghurcoltatás vagy a „disszidálás” lett a sorsa. A
világ sok részében maradtak, vagy késõbb
visszatértek.
Tanáraink közül már csak néhányan
élnek, sajnos, betegség miatt egyikük sem
tudott eljönni. Igazgatónk Széles Jenõ és
Borsányi Gábor tanárunk és karvezetõnk
sírjánál virággal emlékeztünk, osztályfõnökeinkre: Varga Antalra és Puskás
Istvánra csak gondolhattunk nagy szeretettel. Fájó szívvel gondoltunk a többi, már
elhunyt tanárunkra és egykori osztálytársunkra, akik már nem érhették meg ezt a
szép napot.
Az egykori búcsúbeszéd az ismert diákdallal fejezõdött be: „…Még visszatér a vén
diák, viszontlátásra hát!” A viszontlátás fél
évszázad után megtörtént! Most azzal búcsúztunk egymástól, hogy két év múlva
ismét találkozunk. Reménykedünk: itt
leszünk…
Dr. Molnár Sándor

A Népmese Napja
A „Népmese Napja” megrendezésére
kerül sor a Városi Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlegében szeptember
29-én (pénteken).
Ezen a napon 9-17 óráig minden érdeklõdõt folyamatos mesemondással, olvasással, videofilmek vetítésével várunk.
Szeretettel hívunk mindenkit - gyermeket
és felnõttet egyaránt -, aki maga is

szívesen mondana mesét.
Délután 14-17 óráig kulturális zsibvásárt tartunk. Bárki elhozhatja és elcserélheti megunt könyveit, folyóiratait, képeslapjait, játékait.
A mesemondók elõzetes jelentkezését
személyesen vagy telefonon várjuk.
Címünk: Tapolca, Batsányi u. 1. II.
emelet. Telefon: 87/510-788.

Olvasói levél
A múltra mi nem szavazunk
Nemsok idõ van már hátra,
Az önkormányzati választásra,
Szavazni hát mi elmegyünk,
Gyõzelemre számíthatunk.

A múltra mi nem szavazunk,
Az adósságban fulladozunk.
A türelmünk már elfogyott,
A kommunizmus már megbukott.

Az Önkormányzatnak gyõzelme,
Városunknak fejlõdésre.
Város, falu összefogjon,
A fejlõdés az fennmaradjon.

A kommunizmus negyven éve,
Álmainknak most is réme.
A változást én üdvözlöm,
Választásommal segítem.
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Aláírás: a 90 éves Egyed Lajos bácsi Tapolca-Diszelbõl

EGYHÁZI HÍREK - KULTÚRA

Nekünk van szükségünk a templomokra
A szeptember 24-ei hálaadó istentiszteleten Ittzés János evangélikus püspök arról szólt, hogy nekünk, az embereknek van szükségünk a templomokra,
hogy ebben a szétzilált, zaklatott, a
túlélésért küzdõ világban Istennel és
együtt legyünk.
- Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a
közösségre, mert miközben az ember lohol
az élet után, elveszti az életet - hangsúlyozta a püspök, majd a megújult szépségû
templomra és a helyi gyülekezet
közösségére kért áldást Istentõl.
Márkus Mihály református püspök igehirdetésében Bod Péter teológus szavait
idézve leszögezte: Kõ, fa és tégla a templom, nincsen abban szentség, míg az
Istenben hívõ emberek áldott áhítata meg
nem tölti. Nem tudjátok? Ti vagytok az
Isten templomai.
Szabó Emõke református lelkész áldáskérésében mindannyiunkért szólt Istenhez,
majd így folytatta. - Köszönjük azt a
békességet, amelyben ez a gyülekezet él.
Köszönjük városunk népének és elöljáróinak, hogy támogatta törekvéseinket. Áldd
meg vezetõinket, segítsd népünket.
Csökkentsd a feszültséget, vedd el a

Fotó: N. Horváth

A képen Márkus Mihály református
püspök és Ittzés János evangélikus
püspök

Somogyi Gyõzõ képei
Kovács István költõ nyitotta meg a Gopcsa
Katalin mûvészettörténész által rendezett
grafikai lapokból álló megdöbbentõ kiállítást a közelmúltban az Egry József Emlékmúzeumban. A kiállítás felvet egy sor
eltemetettnek vélt és ma élõ kérdést, sajnos
válaszok nélkül. Nézzünk néhányat.
Az értelmiség megszólalhat a társadalmat
érintõ vétkekrõl, sõt bûnökrõl, szóban, írásban,

Arcok és pillanatok 1956 izzó õszébõl

gyûlölködést - szólt a fohász.
Nagyné Szeker Éva evangélikus lelkészasszony az új orgona történetét fölelevenítve kiemelte, hogy ökumenikus összefogás eredménye, hogy a régi harmónium
helyére egy olyan hangszer került, amely az
istentiszteleten túl magas színvonalú zenei
estek szervezéséhez is alapul tud szolgálni.
Szabó Ábel tisztán csengõ hangja betöltötte a templomot. Szavalatán keresztül
Reményik Sándor a mának is üzent: Ne
hagyjátok a templomot, // A templomot s az
iskolát!
Az ünnepi díszközgyûlést Török Attila
református gondnok nyitotta meg, majd
Csaba Dezsõ evangélikus gondnok a felújítás folyamatának történetébe avatta be a
gyülekezet tagjait és a vendégeket. A tájékoztató végén köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a munkálatokban:
az egyházaknak, Ács Jánosnak, Tapolca
város polgármesterének, az önkormányzat
képviselõinek, a tervezõ Tihanyi Zoltánnak,
a pályázat megírásában segítõ Parapatics
Tamásnak és a kivitelezõ cég tulajdonosának, Szencz Lajosnak.
A tájékoztatót követõen Ács János polgármester köszöntõjében mint a református

egyház presbitere is annak az örömének
adott hangot, hogy a felújított templom teljes pompában tudja fogadni a híveket. - Egy
templom mindig dísze, éke egy városnak,
így Tapolcának is. Csodálatos dolog, amikor a katolikus, református és most már a
Trianoni Emlékhely harangja összecsendül. Ez azt jelenti, hogy ebben a városban
van ökumenia, hogy ebben a városban van
összefogás.
Csere Sándor kanonok, példaértékûnek
nevezve Tapolcán az egyházak összefogását
kívánt áldást, békességet a gyülekezet tagjainak ebben a gyönyörûen felújított templomban.
A köszöntõk sorában volt Kuti Csaba, az
egyházkerület fõgondnoka, dr. Huszár Tibor, az egyházmegye fõgondnoka. Kuti Géza református lelkész, aki évekig teljesített
szolgálatot Tapolcán, miután fölelevenítette emlékeit, egy korondi vázát ajándékozott a gyülekezetnek.
Az istentiszteleten Haga Kálmán és Hagáné Bátai Ágota zenetanárok mûködtek
közre, kántori szolgálatot Eizler Csaba látott el.
Az ünnepi nap szeretetvendégséggel ért
véget.
N. Horváth Erzsébet

Tapolcai tisztelgés a Nagyságos Fejedelem elõtt

képekben, magatartásban.
Jelen esetben egy keményen fogalmazó
képzõmûvész szólalt meg arról a történelmi
sokkról, amit emlékeiben õrzött. Aminek
következményeit ma is nyögjük, és aminek
anyagi hasznát az akkori elnyomók leszármazottai ma is élvezik. Arról a történelmi földindulásnak a ránk nézve szomorú következményeirõl, amit akkor Európa és Amerika ugyan
szívszorongva, de megsegítés nélkül nézett
végig. Mementó ez a kiállítás és bátor értelmiségi tett, melynek ébresztõként értékelése
adná meg fõ értékét, a mûvészi mellett.
Megnyitó utáni beszélgetésen felmerült,
miért nem szépek az ábrázolt alakok? Azt gondolom, elgyötört alakok nem lehetnek egy
konszolidált szépségeszmény megtestesítõi.
Egyébként is, az utcaemberei voltak a hõsök is
és áldozatok is. Aztán volt, aki az egyetemistákat hiányolta, akik tudni kell, nagy
számban harcoltak. De ugyan utcai harcban
lehet-e valaki snejdig értelmiségi, amikor por,
vér és lõporfüst vonja arcvonásaira az elszántság álarcát?
Mementó ez a kiállítás minden értelmiséginek, akinek végül mégis csak meg kell szólalnia akkor, amikor egy morálisan tönkretett,
anyagilag kiuzsorázott nép szeretne felzárkózni Európához, hogy maga mögött hagyhassa múltja minden tévedését és megtévesztetését.
Dr. Sáry Gyula

Szeptember 8-án indult Kassára és környékére az intézményvezetõk kis csapata.
Az utazás idõszerûségét az adta, hogy
100 éve, 1906 októberében hozták haza
Törökországból II. Rákóczi Ferenc és
bujdosó társainak hamvait, s a kassai
Szent Erzsébet Székesegyház altemplomában helyezték el.
Magyar nemzeti szalagok sokasága
között városunk emlékezõ hódolatát fejezi
ki az ott elhelyezett koszorú.
A középsõ koporsóban pihennek II. Rákóczi Ferenc és fia, József, valamint édesanyja, Zrínyi Ilona hamvai. Mellette jobbról Sibrik Miklós udvarmester, balról Eszterházy Antal tábornagy, átellenben Bercsényi Miklós, Rákóczi alvezére nyugszik.
Az egykor szabad magyar királyi város
történelmi emlékeit látogattuk sorba: a
Rodostó-házat, a fõkapitányok házát, a
Miklós - börtönt, múzeumokat, könyvtárakat, templomokat, Batsányi dombormûvét.
Természeti gyönyörûségekkel vegyes látnivalókat kínált a környék: Szepsi-TornaGörgõ hegylánccal körülvett tája, a Szádelõ-völgy, Debrõd, Jászó, "Krasznahorka
büszke vára", a Betléri-kastély. Hídvégardón a Trianon emlékmû és a magyar
századok parkja élõ történelmet tanított.
A végeken helyt álló derék magyar
tanítók, mûvészek, polgármesterek példája

A hely szelleme történelmi nagyjaink
iránti tiszteletre és jogos elfogódottságra késztet
felejthetetlen intelem: emlékezzünk, és
tanítványainkat, embertársainkat emlékeztessük!
G. Dr. Takáts Gizella

Pannoni portrévázlat Tamási Áronról (II. rész)
Tamási az Erdélyi Helikon írónemzedékéhez tartozott. Barátaival a marosvécsi kastély kertjében alapították az erdélyi szépírás
újjáteremtésére készülõ szervezetüket.
1928-ban jelent meg regénye, a Szûzmáriás királyfi. Édesapja halotti torára
készült el e munkájával: "…a székely sorsot
olyan sötét jajgatással írtam meg, hogy arra
a sötét, jajgató forrásra a késõbbi idõkben is,
mint a szomorú szarvas, rájárt a székely
lélek."
1931-ben "az erdélyi magyar vezetõ réteg
csõdjét kívánta ábrázolni". Czímeresek lett a
regény címe. (Van az írónak egy novellája,
Hajnali madár a címe, s abban cigányzeneszóra búsulnak kivilágos kivirradtig a
berúgottak, siratják az elveszett hivataluk,

míg a határban már dolgoznak a parasztok.)
1932-ben jelenik meg tán a leghíresebb
mûve, az Ábel-trilógia elsõ kötete: "..lehetséges egy ifjú alakot rajzolnom, aki a
székelység talpraesett értelmét, kedvét és
szomorúságát egyaránt magában hordja. Így
született meg az Ábel címû regényem gondolata…" A legényfa kivirágzik címû novellájának hõse, a tizenhat éves kicsi Móka, kinek
érzékenysége, tehetsége, szép szava és kamasz tisztasága már elõre vetítette a regénybeli Ábel alakját. A kicsi Móka mókáját,
amikor megkötözi a fa alatt a nálánál idõsebb
vetélytársat, ugyanúgy nem feledhetjük, mint
ahogy Ábel Blanka védelmében rókacsapdát,
azaz kaptányt állít a kolozsvári éjszakában.
Blanka erkölcseit és gyönyörû testét

védelmezni bizsergetõen jó érzés volt Ábelnek, dehogyis jutott eszébe, hogy vajon
születésekor románul vagy magyarul hajoltak-e a leányzó fölé? Aki embernek kevés, az
magyarnak is elégtelen. Novellái, regényei,
színdarabjai tanítják ezt. Amikor Ábel
emberséges marad minden körülményben, a
legtöbbet teljesíti be:
"Ábel a létminimumokért való küzdelem
során nemcsak helytáll, hanem a nagy emberi eszmék képviselõjévé is felnõ." (Görömbei András) Vagy ahogy egy Görömbeinél
fiatalabb irodalomtörténész, N. Pál József
látta: "Ábel szegény emberként és magyarként is leszorított léthelyzetben kénytelen élni, retteg a természettõl, a vadállatoktól,
a hatalmasoktól, humora önmagában igen-

Új Tapolcai Újság

csak kevés lenne az értékteremtõ gyõzelemhez. Valóban "holtig gyûjti a kedvet az
élethez", esze és életakarata is példás, de az
igazi gyõzelem záloga az õt körülölelõ, fojtogató világhoz való emberléptékû viszonyában keresendõ. Ábel úgy képes nevet adni
minden rettenetnek, hogy emberarcú látásával a dolgokat éppen a félelmetességüktõl
fosztja meg." Elkelne még, hogy tanuljunk
tõle!
1956-ban fohászt írt egy méltóbb életért.
"A kehely, amelyben magyarok vércseppjei
szentelik meg az éltetõ italt, a világot arra
inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább
lélekkel õrködjék az emberi lét méltósága
fölött."
(folyt. köv)
Németh István Péter
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A legjobb vidéki, **** szálloda
Ha valaki 10 évvel ezelõtt megkérdezte
volna a tapolcaiaktól, hogy elképzelhetõnek tartják-e azt, hogy egy négycsillagos
szálloda épül a futballpálya helyén, bizonyára nagyon kevesen válaszoltak volna
igennel. Azóta a szálloda nemcsak hogy
felépült, de komoly rangot is kivívott a szállodapiacon. Pokorádi Sándor igazgatót arra
kértük, hogy mutassa be az általa vezetett
létesítményt.
- 228 vendégszobával, konferencia-teremmel,
bárral, Welness-részleggel, gyógyászattal,
közvetlen összeköttetéssel a gyógybarlanggal,
étteremmel, úszómedencékkel, teniszpályákkal, squash pályával felszerelt, magas színvonalú szolgáltatást nyújtó létesítmény a Hotel
Pelion.
- Honnan érkezik a vendégkör, milyen a szálloda telítettsége?
- Azt lehet mondani, hogy 85 %-ban belföldi
és 15 %-ban külföldi vendégünk van.
Szerencsére ismertek és népszerûek vagyunk
Magyarországon. Pillanatnyilag az éves
foglaltságunk 43,5 %. Azt nem szabad elfelejteni, hogy még csak 2 hónappal múlt 3 éves,
azaz még csak „ovis” korú, és Tapolcát, magát
a települést is be kell vezetni a turizmus
piacára. Kár, hogy a gyógybarlangról alig
találunk olyan értékelhetõ dokumentumokat,
amelyeket a külföldi egészségbiztosítások
elvárnak. A kórháztól szeretnénk klinikai eredményeket kapni, hiszen mindenki arra kíváncsi, mi volt elõtte, és mi lett az eredménye a
barlangkezelésnek. Remélem, ez is megoldódik hamarosan.
- A turizmus nemzetközi seregszemléjén, a
budapesti Utazáskiállításon elismerésben
részesült a szálloda.
- Valójában az Utazáskiállítás csak alkalmat
adott arra, hogy a Magyar Turizmus Rt
Minõség-díját a szálloda csapata nevében
átvehettem. A másik elismerés, hogy az egyik
legnagyobb rendezvényszervezõ cég a partnereit tesztelte velünk, és õk nekünk ítélték a
legjobb négycsillagos, vidéki konferenciaszálloda díját. Egy 600 kérdésbõl álló feltételrendszernek kellett megfelelnünk.
- Mit tud tenni a szálloda azért, hogy Tapolca
a turisztikai kínálat palettáján még ismertebb
legyen?
- Szerintem a szálloda nagyon sokat tesz ezért.
Ebben az évben, a mai napig 48.736 vendégéjszakánk volt, ez egy átlagos tartózkodási idõt
figyelembe véve 28.000 vendéget jelent

Szólj, síp, szólj ! . . .

Tapolcán, olyan vendéget, aki nálunk szállt
meg, de a várossal is ismerkedett.
- Érkeznek visszajelzések? Mi tetszik, mit
hiányolnak?
- Amit a kollégáim visszajelzéseibõl kiszûrök:
hiányolják az üzleteket, szóvá teszik a nyitva
tartást, ugyanakkor dicsérik, hogy fejlõdik
Tapolca, virágos, élhetõ kisváros. A szálloda
szerepérõl a közelmúltban tanácskoztunk az
önkormányzattal. A kigyûjtött adatok szerint a
Hotel Pelion eddig 170 millió forint adót
fizetett különbözõ adónemek - idegenforgalmi
adó, iparûzési adó stb. - formájában.
- Hány ember gondoskodik a vendégek kiszolgálásáról, kényelmérõl?
- A létesítmény 160 embernek nyújt munkalehetõséget, közülük 159 Tapolcáról és
térségébõl való.
- Új kezdeményezés, vagy már kezdetektõl
megvolt, kiállításoknak, kulturális eseményeknek otthont ad a szálloda?
- Ez hozzátartozik egy szálloda életéhez, színesebbé, otthonosabbá teszi azt. Nagyon
szeretnénk, ha a tapolcaiak is felfedeznék,
mert már 3 éve tart az idegenkedés.
- Azt hiszem, hogy a helyiek fájó pontja, hogy
a szolgáltatásokat alig vehetik igénybe.
- Az éttermünk, a lobby bárunk mindig rendelkezésre áll. Téli szezonra a fedett tenisz - és
a squash pályára bérletet adunk ki, de sajnos, a
Welness-részlegünket nem tudjuk megnyitni a
nagyközönség elõtt. Ha megnézik a termálmedencéink méretét, látják, hogy miért nem.
- Milyenek a szobaárak?
- Értékarányosak a nyújtott szolgáltatásokkal.
Büszkén mondhatom, hogy - köszönhetõen a
csapatnak - bátran merünk a magasabb árkategóriában is megjelenni, hiszen ezt a szolgáltatásaink indokolttá teszik.
- Milyen fejlesztések várhatók az elkövetkezendõ idõszakban?
- Pillanatnyilag még nem szeretnék sokat
beszélni a tervekrõl, de a népszerûségünk
indokolttá teszi, hogy bõvítsük a konferenciakapacitásunkat. A dinamikus fejlõdést mi sem
bizonyítja jobban, mint a szálloda összbevétele. A nyitás fél évét alapul véve a tavalyi
évet már 50 %-kal magasabb bevétellel zártuk.
Idén nem mertünk ennyit vállalni, csak 12 %ot tettünk rá. Év végéig 1 milliárd forint fölötti bevételt tervezünk. Reméljük, ez meg is lesz,
és ezzel a Hunguest Hotel Zrt legnagyobb
bevételt hozó szállodája leszünk.
N. Horváth Erzsébet

Minimális emberismeretre mindenkinek szüksége van - önvédelembõl is.
Megfigyeléssel, gyakorlattal szert tehetünk bizonyos emberismeretre.
Sokat elárul az egyénrõl már a hangja, beszéde is. (Vakok a megmondhatói) - Hát
még az írása! Látva egymást még aprólékosabb benyomást szerezhetünk.
Az arc a lélek tükre. Leolvasható róla az egyén jellemzõ vonása: nyílt, õszinte, hiteles vagy hamis, sunyi, féktelen-e; tétova, ingatag, befolyásolható, gyenge? Az arc védõ
- takaró lepel - de áttetszõ lepel!
Alaptalan jóhiszemûség hiba, sõt bûn. Épp olyan hiba, vétek az alaptalan rossz
elõítélet. Elsietett, talán jóvátehetetlen döntés lesz belõle. Emberismerethez tapasztalatok segítenek, olykor fájó, ám szükséges élmények: csalódás, kiábrándulás.
Vond le a tanulságot, s bölcsebb leszel!
Dr. G. T. G.

Házasságot
kötöttek:

RENDÕRSÉGI HÍREK

Karisztl Péter és Czanka Enikõ
Lukács Béla István és Hagara Zita
Németh László és Szabó Irén
Szigeti Ernõ és Varga Orsolya
Gratulálunk!

- A TESCO áruházban fizetéskor a pénztárost
megtévesztve 20.000 Ft-ot tulajdonítottak el, a
benzinkútnál tankolás után fizetés nélkül
távoztak.
- Az egyik általános iskola ebédlõjébõl eltulajdonítottak egy nõi válltáskát, a benne lévõ
Samsung 660 mobiltelefonnal, kulcscsomóval, parfümmel. A kár: 34.500 Ft.

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Bakos Gábor és Czanka Anita Brigitta
Bicsérdi Miklós és Szabó Nikoletta
Czeglédi Imre és Kocs Andrea
Fáncsi Attila és Tölli Honória
Jakab László és Dér Anita
Major István és Németh Eszter Judit
Nagy Konstantin János és Labovszky Tamara
Németh Péter és Vigánti Csilla
Pintér Tamás és Gyimesi Andrea
Resze Zsolt és Bedõ Beáta
Rozgonyi Tamás és dr. Varga Viktória
Tóth József és Lányi Helga
Vajda Zoltán és Szilágyi Mariann

gyermeke: Izabella
gyermeke: Csongor
gyermeke: Dániel
gyermeke: Fáncsi Dorián
gyermeke: Alina
gyermeke: Bálint Levente
gyermeke: Hiláriusz Lõrinc
gyermeke: Petra
gyermeke: Máté Gábor
gyermeke: Bíborka
gyermeke: Bálint
gyermeke: Luca Fanni
gyermeke: Nóra Zoé
Gratulálunk!

Programok a Városi
Mûvelõdési Központban
- A Zene Világnapja alkalmából szeptember 29-én (pénteken) 18.00-kor operagálakoncert lesz. Fellépõ mûvészek:
Felber Gabriella; Busa Tamás; Fajger
Orsolya. Jegyek kaphatók: Tapolca Városi
Mûvelõdési Központban 500 Ft-os áron.
Információ: (87) 411-323. Szeretettel
meghívjuk Önt.
- Litkey Zsolt kiállítása szeptember 29-én
17.30 órakor.

Koncertek a csarnokban
Év végéig négy koncert is várható a
Rendezvénycsarnokban.
Demjén Ferenc 60 éves jubileumi
turnéállomása október 07-én lesz, a
hónap végén a Kárpátia ad koncertet.
November elsõ napjaiban Koncz
Zsuzsát látjuk vendégül, majd év végén
egy évbúcsúztató rockbuli várható a Pokolgép, a Korál és az Edda fellépésével.
GB

Beteg- és emberbarát orvosi ellátás a cél
A munkavédelemrõl szóló 1993. évi
XCIII. törvény hatálya alá tartozó
munkáltatókra vonatkozóan foglalkozásegészségügyi szolgálat biztosítását írja
elõ egy alkalmazott esetében is. Dr.
Tompos József háziorvos üzemorvossal a
szolgáltatásról és a távolabbi tervekrõl is
beszélgettünk.
- Az üzemorvosi rendelést október 1-jén
kezdem Tapolcán. Szolgáltatásaink közé
tartozik: a munkaköri alkalmassági vizsgálat (elõzetes, idõszakos, soron kívüli,
záró) a hivatásos és nem hivatásos jogosítványhoz orvosi igazolás kiadása, az
egészségügyi könyv kitöltése, a nehéz- és
könnyû gépkezelõ, motorfûrész kezelõi stb.
alkalmassági vizsgálat. A munkáltató
kérésére alkalmassági vizsgálatokat is végzünk. A hivatásos lõfegyvertartási-, a gáz,
riasztó fegyver, valamint a kishajó-vitorlásvezetõ alkalmassági vizsgát is elvégezzük. Az elsõsegély tanfolyamok szervezése
is az üzemorvos hatáskörébe tartozik. Igény
szerint szûrõvizsgálatokat, komplett munka- és tûzvédelmi szolgáltatást is biztosítunk, illetve lehetõség lesz az influenza
elleni védõoltásra is.
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A Keszthelyi út és a Honvéd utca keresztezõdésénél található az új rendelõ épülete
- Miben különbözik a háziorvosi, illetve az
üzemorvosi feladatkör?
- Egyrészt abban, amit az elõbb felsoroltam,
mert ezeknek a szolgáltatásoknak a nagy
részét csak üzemorvosi szakvizsgával rendelkezõ orvos végezheti el. Jómagam 11
éve vagyok háziorvos, két évig mentõor-

vosként dolgoztam és természetesen van
üzemorvosi viszgám is. 2002-tõl a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen oktató
háziorvos is vagyok. Azokat az egyetemet
végzett kollégákat tanítom, akik háziorvosok akarnak lenni. A képzésük 24
hónapig tart.

Új Tapolcai Újság

- Milyen a rendelõ felépítése?
- Úgy készült, hogy 2 rendelõhelyiség van
benne, az ezekhez szükséges kezelõkkel és
egyéb kiszolgáló helyiségekkel. Német
rendszerûre alakítottuk ki, ami építészeti
szempontból azt is jelenti, hogy a várókhoz
nõvérpult is tartozik. Egyszerre két orvos
tud az épületben folyamatosan munkát végezni. A kialakításnál a várakozási idõ
csökkentésére is odafigyeltünk. A távlati
tervek között az is szerepel, hogy a rendelõ
helyiségeiben másirányú szakrendelés is
helyet kaphasson.
- Mikor fog rendelni?
- A hét minden szerdáján 13 órától háziorvosi magánrendelést tartok, ugyanezen a
napon 14 órától pedig az üzemorvosi rendelés zajlik majd. Idõpontegyeztetésre várjuk a betegeket. Most folynak a szerzõdéskötések az üzemekkel, a vállalkozókkal.
Több céggel felvettük már a kapcsolatot,
most érkeznek a visszajelzések, de további
jelentkezéseket is várunk. A szolgáltatásunkkal magas színvonalú beteg- és emberbarát orvosi ellátást kívánunk megvalósítani, ami köztudott, ma még ritka a magyar
egészségügyben.
(x)

SPORT

A visszajelzések erõt adnak nekünk a további munkához
- Nem kell nekünk rendezvénycsarnok!
Mikor és milyen programokkal fogják
megtölteni? - hangzottak el ezek a mondatok a kételkedõk és az ellendrukkerek
szájából. Igazuk lett? - kérdeztük Rédli
Károlytól, a Városi Rendezvénycsarnok
igazgatójától.
- Az igazi választ a kérdésre az a közel
170.000 látogató adja meg, aki az elmúlt három és fél évben a rendezvénycsarnokban
járt. A saját számításunk szerinti 100.000. látogatót mi is köszöntöttük. A korábban kétkedõknek, bízom benne, most már bizonyossá vált, jó döntés volt a város részérõl a
rendezvénycsarnok létrehozása, és az a több
száz millió forintos állami támogatás is jó
helyre került.
- A rendezvénycsarnok funkciójának meghatározásában a többfunkciójú jelzõ is szerepel.
- Valóban. Már az indításkor megfogalmazódott annak az igénye, hogy ne csak sporteseményeknek, de más rendezvényeknek is
adjon otthont az épület. Mivel addig nem volt
a városnak fedett sportlétesítménye, így azok
a sportágak, amelyek ezt a hátteret is igénylik a megnyitást követõen fellendültek,
mondhatnám azt is, hogy a reneszánszukat
élik. Volt már itt karateverseny éppúgy, mint

vívó Európa-bajnokság, kosárlabda- és tollaslabda-mérkõzés és még számtalan sportolási lehetõség teljesedhetett ki ezzel az
intézményi háttérrel. A kézilabdás fiúk
„felébredtek Csipkerózsika álmukból”, a lányok pedig akkor nyertek bajnokságot,
amikor a csarnokot átadták. Ma már mind a
két csapat az NB II-ben játszik. De szólhatnánk a teremlabdarúgásról, a jógáról, az aszszonyok, lányok mozgását biztosító tornákról, a spinningrõl. Nemrég nálunk rendezték meg az országos sakkversenyt, a
helyszíne a küzdõtér volt. Közel 100 versenyzõ ülhetett a sakktábla elé. A 4-5 napos
játékhoz ideális körülményeket tudtunk biztosítani.
- A bokszgálák népszerûsége is töretlen.
- Büszkék is vagyunk rájuk. A régióban kevés olyan sporteseményt tudunk felsorolni talán nem is - amely az országos lefedettségû
csatornán keresztül 3 millió nézõt ültet a
televízió elé, hogy a Tapolcán zajló ökölvívó
mérkõzés nézõje legyen.
- Milyen más jellegû rendezvényeknek, eseményeknek ad otthont a csarnok?
- A rendezvénycsarnok városi ünnepségeknek, megemlékezéseknek is helyet ad,
de a sikertörténeteinkhez tartoznak a Pannon

Reprodukciós Intézet nálunk megrendezett
babatalálkozói éppúgy, mint a Tapolca-Expo.
Felejthetetlen és felemelõ közösségi pillanatokat éltek át velünk azok, akik részt vettek a
Megasztárrá lett Tóth Vera ünneplésében.
Koncertek, táncbemutatók, bankettek sora is
jelzi, hogy a létesítmény bármilyen közösségi élményt nyújtó rendezvény befogadására alkalmas. Saját rendezvényeink közé
tartoznak az Egészség Napok, illetve a karácsonyi, húsvéti játszóházak, a nyári szabadidõs táborok, hogy csak néhányat említsek
közülük. Kisebb hõstettként értékelem a rendezvénycsarnok munkatársainak azon törekvését is, hogy egy-egy program, akár éjszakába nyúló lefutása után is, másnap reggel az
új rendezvényeket tiszta környezet várja. Az
internetezési- és az élõ televíziós közvetítés
lehetõsége pedig újabb távlatokat nyithat
meg a létesítmény elõtt. Három és fél év egy
intézmény életében nem nagy idõ, de a
tapasztalatok, az örömök, a visszajelzések
erõt adnak ahhoz, hogy továbbra is felelõsséggel és lelkiismeretesen végezzük munkánkat a város és a térség kikapcsolódni,
sportolni vágyó polgárainak megelégedésére.
N. Horváth Erzsébet

Európai Autómentes Nap
Tapolca városa ez évben is csatlakozott az
Európai Autómentes Nap elnevezésû
kezdeményezéshez. Ezt Tapolca Város
Önkormányzata a Városi Rendezvénycsarnok parkolójában rendezett meg óvodás és iskoláskorú gyermekek számára, a
Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, a Városi Balesetmegelõzési
Bizottsággal, valamint a Tapolca Városi
Rendõrkapitánysággal együttmûködve.
Az autómentes nap délelõttjén az óvodá-

PREMIER KUPA 06/07
A Magyarországon tizenegyedszer útjára
indított országos NIKE Premier Kupa
Veszprém megyei döntõje ismét a Tapolca
Városi Sporttelepen került megrendezésre
szeptember 21-én.
Az 1992. január 1-jén vagy azután
született igazolt labdarúgók mérték össze
tudásukat a meghívott csapatokban.
A játékosok a mérkõzéseken a NIKE által
gyártott futball cipõket, és kapus kesztyûket
próbálhatták ki az úgynevezett teszt-termékeken.
A meghívott 6 csapat kettõ három fõs csoportban selejtezõket játszott, majd a kialakult
csoporteredmények alakulását követõen a
helyosztók kerültek sorra, melyek
meghatározták a végeredményt, valamint,
hogy mely csapat jut a regionális döntõbe.
Végeredmény: I. helyezett: Veszprémi
Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesület; II.
helyezett: Pápai ELC; III. helyezett: FC
Ajka; IV. helyezett: TIAC - Honvéd VSE; V.
helyezett: Sümegi VSE; VI. helyezett:
Badacsonytomaj SE.
A regionális döntõben a Veszprémi Foci
Centrum Utánpótlás Sportegyesület korosztályos csapata képviseli megyénket.
Kovács Norbert

Tehetségeink

sok, délután pedig az iskolások számára
roller, kerékpár akadálypályák, ügyességi
versenyek, rajzverseny, aszfaltrajzverseny,
közlekedési kvízjátékok kerültek lebonyolításra, melyeken közel 200 óvodás és
több mint 150 iskolás vett részt.
14.00 órától az iskolások és a hozzájuk
csatlakozó szülõk, felnõttek kerékpáros
felvonulása zajlott. Az útvonalat a rendõrség
biztosította.
Kovács Norbert

Az eltelt 12 év alatt - mióta ismerem - a
kedves kisfiúból magas, érettségizett
fiatalember lett, aki ma is tud köszönni, a felnõttekkel tisztelettudóan viselkedik, és nem
mellesleg a sok tehetségesnek induló
teniszezõ közül máig megmaradt a teniszpályán.
Dávid Krisztián a tehetségét valószínû
korán elhunyt Édesapjától örökölte, aki

elõször adott ütõt a kezébe, segítette elsõ
szárnypróbálgatásait. Kibontakozását Szabó
Zsiga bácsinak köszönheti, aki sok éven át
foglalkozott vele.
Krisztián most is heti rendszerességgel
edz, folyamatosan tanul és képzi magát. Ha
teheti, otthon segít Édesanyjának, nyaranként
dolgozik, és mint minden mai fiatal, szívesen
találkozik a barátaival. Egyik szakmája szakács, és elárulta, hogy kedvenc ételeiket, amit
õ és a családja szeret, szívesen el is készíti.
A jövõt illetõen határozott elképzelése még
nincs, de azt tudja, hogy folyamatosan tanulni szeretne, amíg teheti, teniszezni fog, és
egyszer talán majd õ is visszaadhatja
valakinek azt a tudást, amit az évek során õ
maga megszerzett.
Krisztián ne feledd, hogy fentrõl is vigyáznak rád! Szeresd a sportot, légy továbbra is
olyan jó, szorgalmas és becsületes, mint amilyen vagy, és akkor nem féltelek az élettõl!
K. Lelkes Katalin

Hírek - eredmények

Fotó: Kovács

Minden kategóriában és korcsoportban az 1-3. helyezettek díjazásban részesültek. (Oklevél, toll, póló, láthatósági mellény, fényvisszaverõ pánt, CD.)

Alapfokú sakkiskola
Alapfokú sakkiskolát indít á Tapolca VSE
Sakk szakosztálya a Város és Körzete 1-2.
osztályos fiú és leány tanulói részére.
Idõpont: október - 2007. június (9 hónap)
Helyszín: Városi Rendezvénycsarnok Tapolca,
Alkotmány u. 7.; Oktatási napok: szerda: 16.0017.30-ig, szombat: 08.30-10.00-ig. Az elsõ
oktatási nap: október 04. (szerda) 16.00 óra.

Részvételi díj: havonta 1500Ft/fõ; Jelentkezés: naponta: Rendezvénycsarnok - sakkterem 15.30 -17.30-ig; Telefonon: 06/70/22730-77; 510-851 de: 09.00-11.30-ig 321-950
este: 19.30 -21.00-ig. Információ: Paréj
József
szakosztályvezetõ
Telefonon:
06/70/227-30-77; 510-851 de: 09.00-11.30-ig
321-950 este: 19.30-21.00-ig.

Megyei Háromtusa-bajnokság
A Városi Sporttelep adott otthont
szeptember 22-én az eltérõ tantervû
általános iskolák Megyei Háromtusabajnokságnak.
A versenyen pápai, várpalotai, veszprémi, sümegi és tapolcai - 1996. január 1-je
után született - tanulók vettek részt, és

három versenyszámban mérték össze erejüket: 60 méteres síkfutásban, távolugrásban és kislabdahajításban.
Az I. helyzést a II. Pápa csapata szerezte
meg. A legeredményesebb tapolcai tanuló
Kolompár Tünde, aki a kislabdahajításban
és a síkfutásban is aranyérmet szerzett.

SAKK
XXXV. Balaton Kupa Nemzetközi Sakk
Csapatverseny
Húsz induló csapat részvételével rendezték
meg az ez évi versenyt.
A torna végeredménye: 1. Tapolca
Rockwool VSE (Bodó, Pásztor, Nagy Z.,
Jurácsik); 2. Hóbagoly SK Budapest; 3.
Veszprém HEMO.
A Villám-verseny végeredménye, melyben
64-en vettek részt.
1. Nagy Zoltán Fm. Tapolca VSE; 2. Nagy
Bence Fm. Lövõ SE; 3. Binder Tamás mj.
Vasas SC; 4. Bodó Norbert Fm. Tapolca
VSE.
LABDARÚGÁS
NB III-as eredmények
TIAC - Jánossomorja 1:1
Bük - TIAC 3:0
A büki vereség után Csáki László edzõ
felajánlotta lemondását. A vezetõség Lázár
Szilveszter szerzõdtetése mellett döntött, aki
a hétvégén már le is ült a kispadra.
TIAC - Sümeg 2:0
Ajkán nagyszabású gyermek labdarúgótornát rendeztek, melyen részt vettek a tapolcai utánpótlás csapatok is.

Új Tapolcai Újság

Eredmények: 2000-ben születettek: 5. hely
Németh Álmos (8 gól), és Cséri Soma (10
gól), kimagaslottak a mezõnybõl.
1999-es „Delfinek” 6. hely; 1998-as
„Sasok” 2. hely; 1997-ben születettek: 6.
hely; 1996-ban születettek: 4. hely.
A '98-as korosztály legjobb mezõnyjátékosának Szabó Leventét („Császár”)
választották, aki nevéhez méltóan kiváló
játékkal segítette ezüstéremhez csapatát,
melyben Péber Kornél 7 góljával második
lett a góllövõ listán.
KÉZILABDA
Megkezdõdött a bajnokság
NB II. Nõk
Tapolca - Alsóörs 25:31
Az edzõ a régi - Kordik Csaba -, a csapat
viszont átalakult. A felnõtt csapat keretéhez a
tavalyi bajnok ifjúsági csapatból 7 játékos
került fel. Kiváló igazolásnak bizonyult a
sárvári Pupp Adél.
Az ifjúsági mérkõzésen Tapolca - Alsóörs
33:24.
NB II. Férfiak
Szombathely TK - Tapolca 28:31
Az ifjúsági csapat 10 gólos vereséget
szenvedett.
K. Lelkes Katalin
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Világbajnokság elõtt

A Panel-program keretében
A társasházak energiatakarékos felújítását segítõ állami Panel-programhoz
csatlakozva Tapolca Város Önkormányzata összesen 10 millió Ft-tal támogatta azt a három lakóközösséget, amely

bekapcsolódott a pályázati rendszerbe.
Ennek keretében újul meg az Ady Endre
u. 14. sz. alatti, a Nagyköz utca 7. szám
alatti és a Sümegi út 22. szám alatti társasház.

Fotó: N. Horváth

A kardozó fiatalok kellemes emlékekkel búcsúztak a várostól
Szeptember 30-ától az olaszországi Torinóban rendezik meg a kardvívó-világbajnokságot, amelyen a magyar válogatott is
részt vesz.
A felkészülés kemény idõszakának
szünetében a sportolók 4 napot Tapolcán, a
Hotel Pelionban pihentek, és ismerkedtek a
várossal.
A válogatott keret tagjait és szakvezetõit

Ács János polgármester és Horváthné
Szalay Gyöngyi alpolgármester is köszöntötte, sok sikert kívánva az elkövetkezendõ
megmérettetésen.
Mint Nébald György, a kard szakág vezetõedzõje elmondta, nagyon jól érezték
magukat Tapolcán, és feltöltõdve indulnak a
világversenyre.
NHE

Fotó: N. Horváth

A képünkön látható Sümegi úti lakótömbben most folyik a nyílászárók cseréje

A Széchenyi-emlékszobor koszorúzása

Non-stop vetélkedõ a városban
Húsz év után újra 24 órás Non-stop
vetélkedõ lesz a városban.
Október 13-án 17 órától kezdõdik a 24
órás Non-stop vetélkedõ középiskolás
csapatok számára. A program felvonulással
indul, és 19 órakor a Rendezvénycsarnokban egy koncerttel veszi kezdetét.
A bûnmegelõzési - mûvelõdési - sport szórakoztató eseményen a két középiskolából 6 csapat, húsz-húsz fõvel

versenyez, 24 órán át az elsõ helyért. A
kitartást, kreativitást, háttértudást, fantáziát igénylõ feladatok megoldásához a csapattagok külsõ segítõket is felkérhetnek.
A résztvevõk és a szervezõk egyaránt
számítanak a próbatételek megoldásában a
lakosság közremûködésére is, ezért kérjük,
elevenítsék fel a régi non-stopos emlékeket, és álljanak a csapatok és a rendezvény
mellé.
GB

A lakosság szolgálatában
A Deák Ferenc utcában, a volt fodrászüzlet helyén október 1-jén kezdi meg
mûködését az Erste Bank tapolcai fiókja.
Az átalakítás során - az egységes hom-

lokzatkép érdekében - nemcsak a banki
épület homlokzata újul meg, de a mellette
lévõ önkormányzati épületé is. A felújítás a
nyitás idejéig a földszint fölötti párkány
magasságában készül el.

Fotó: N. Horváth

A bank akadálymentes megközelítése érdekében a járdaburkolat engedélyezett, 8 %-os emelése is megtörtént
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Császár László alpolgármester a névadó érdemeit méltatta
Szeptember 21-én a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola tantestülete és diáksága megkoszorúzta névadója emlékmûvét az iskola elõtti parkban.
Tanulságosak, máig hatók Széchenyi
elméleti és gyakorlati mûvei; eszméi bölcsességre nevelnek.
A 20 éve létesült iskola Széchenyi
Emlékgyûrût ad át azoknak, akik 20 évig
ebben a tanintézményben dolgoznak.
Széchenyi szellemében mûveltségi vetélkedõ indul.
A Diákönkormányzat képviselõi elhe-

lyezték babérkoszorújukat a szobor talapzatán.
Dr. G.T.G.

A TVSE Természetjáró Szakosztály szeptember havi túrája

A megjelent írások és levelek mindenkor a
szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem
feltétlenül egyezik a szerkesztõség
véleményével. Az olvasói leveleket általában
szerkesztett formában közöljük.
Fotókat és kéziratokat csak külön kérésre
küldünk vissza.
Megjelenik 7000 példányban.
Engedélyszám: ISSN 1589-5866

7-én Keszthelyi-hegység - Tátika - Rezi Nyílt túra!
14-én Diszel - Monostorapáti Nyílt túra!
21-én Balatongyörök - Márványkõfejtõ
28-án Csobánc - Tóti-hegy - Nemesgulács
Nyílt túra!
Hartmann Aladárné
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