
Augusztus 20-án este Tapolca polgárai és
vendégei a Tóparton együtt köszöntötték
nemzeti ünnepünket és emlékeztek az
államot alapító Szent Istvánra.

- A mai napon minden szónok a
nemzeti egység fontosságára hívja fel a
figyelmet. Jó lenne, ha ez nemcsak ezen a
napon, de minden napra igaz lenne -
hangsúlyozta ünnepi beszédében Ács
János polgármester. - Sokan és sok-

féleképpen keresték az elmúlt idõben a jó
utat. Hogy a magyarokat szereti az Isten
azt bizonyítja az is, hogy született nekünk
egy királyunk, István, aki a maga korában

felismerte, hogy a vándorló, kóborló,
rabló, bizonytalan életet élõ, nomád nép-
bõl miként lehet nemzetet építeni. Sorsa
nem volt könnyû és konfliktusmentes.

/Ünnepi összeállításunk a 4. oldalon
Szent István nemcsak nemzetben... címmel./

Tapolcát és Sümeget ez év tavaszától
testvérvárosi szerzõdés köti össze.

Amikor a megállapodás ünnepélyes
tapolcai aláírására március 30-án, a Város
Napján sor került, már akkor úgy döntött
mindkét település, hogy Sümegen, hasonló
körülmények között újra megpecsételik a
barátságot.

A sümegiek július 29-én nagy szeretettel
fogadták a tapolcai küldöttséget. A
szerzõdés aláírásának ceremóniájára zsú-
folásig megtelt a Kisfaludy Mûvelõdési
Ház. Az ünnepség résztvevõit elsõként
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ,

a Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte.
- Nagyon örülök annak, hogy ez a két,

távolságban egymáshoz közel esõ város
most már az együttmûködésben, a barátság-
ban is közel került egymáshoz - hangsúlyoz-
ta az elnök. - Bízom benne, hogy ez a kap-
csolat nemcsak papíron fog létezni. Mint a
térség választott országgyûlési képviselõje is

ígérem, hogy minden segítséget meg fogok
adni ahhoz, hogy ez az együttmûködés - úgy
a kultúra, a gazdaság, a sport, mind a barát-
ságok területén is - kiteljesedjék.

/Írásunk a 4. oldalon Az összefogás, az
együttmûködés záloga címmel./
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Az 500 éves múltunkat és a jövõnket is szimbolizálja a zászlónk - mond-
ta a zabolai polgármester

Július 27-én a Tamási Áron Mûve-
lõdési Központban ünnepélyes keretek
között adta át Ács János polgár-
mesternek Ádám Attila a testvértele-
pülés zászlaját.

- Ezelõtt 2 évvel, a Zabolai Napok
alkalmából a tapolcai önkormányzat
megajándékozott bennünket Tapolca zász-
lajával. A zászlót az irodámban, az
ajándékozás szép és szeretetteljes gesz-
tusát pedig a szívünkben õrizzük azóta is.

Már akkor elhatároztuk, hogy mi is
elkészítettjük a településünk zászlaját és
azt elhozzuk tapolcai barátainknak -
mondta Ádám Attila a zászlóátadó
ünnepségen.

/Írásunk a 4. oldalon A zászló a biza-
lom, a testvériség szép jelképe címmel./

Tapolcai versenyzõ
világsikere

Emlékverseny a
mester és a tanítvány

tiszteletére

Borosné Eitner Kinga edzõ és
tanítványa

Rédli András, a Balaton Isover
Vívóklub fõiskolás párbajtõrözõje
Bangkokban, a XXIV. Universiadén
egyéni világbajnok lett.

- Mindent elkövetek azért, hogy ez a
világjáték csak az egyik - nagyon szép és
felejthetetlen - állomása legyen a felnõtt
sportolói korszakomnak, és a 2008-as
pekingi olimpián már „megizmosodva” a
felnõtt válogatott magjában lehessek -
nyilatkozta lapunknak az eredményére
büszke és boldog sportoló.

/Riportunk az 5. oldalon Rédli András
világbajnok címmel./

A felnõtt férfiviadal helyezettjei: I.
Németh Zsolt, II. Németh Kristóf,
III. Konczér Balázs

55 évvel ezelõtt lett - az akkor 20 éves -
Csermák József a kalapácsvetés
olimpiai bajnoka Helsinkiben.

Tapolca városa Dr. Papp Pál edzõ és a
kalapácsvetõ tiszteletére minden évben
nemzetközi versenyt hirdet. Erre ebben
az évben augusztus 4-én került sor.

/Írásunk a 9. oldalon Kalapácsvetõk a
tapolcai dobókörben címmel./

Erkel Ferenc Bánk bán címû operájának csodálatos áriájára - a nemzeti
zászlót követve - vitte a települési zászlókat az ünnepség helyszínére
Bakos György tapolcai és Orbán István sümegi önkormányzati képviselõ

A becsülettel és tisztelettel õrzött barátság

A nemzetépítõ király ünnepén

Szabó Emõke református lelkész a délelõtti szentmisét követõen Isten
áldását kérte a földet mûvelõre és a megszentelt, a jövõ reménységét is
hordozó az újkenyérre
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hivatalos honlapja

Ács János polgármesterrel a várost
érintõ, a polgárokat érdeklõ témákról
készítettünk riportot. Szó esett a rend-
kívüli testületi ülésen hozott, pályáza-
tokkal kapcsolatos döntésekrõl, a DRV
Rt. esetleges privatizációjáról, a helyi
oktatást is érintõ önkormányzati kor-
mányrendeletekrõl. 

- A pályázatok elõkészítése már koráb-
ban megtörtént, csupán testületi határozat-
ra volt szükség a benyújtásukhoz. Sajnos,
nem egyértelmûek a beadási feltételek.
Van olyan, amelyhez a testületi határoza-
tot, a döntést is csatolni kell, míg mások
esetében a sikeres pályázat után kell a
Testületnek a döntést meghoznia. A most
benyújtott pályázatok egyike az Ipar
utcában lévõ belterületi gyûjtõút kiépí-
tésére, korszerûsítésére vonatkozik. En-
nek az elkészítéséhez 70 millió forintos
állami támogatást remélünk, 20 millió
forint az önrész, és 10 millió forintra
pályáztunk rá a megyétõl. Ha sikeresek
lesznek a pályázatok, akkor 100 millió
forintos beruházási költséggel, 2008. év
végére elkészülhet az Ipar utcának és az
új ipartelepnek a Sümegi úttól az elkerülõ
csomópontig, a Keszthelyi útig tartó
útszakasza. A másik - szintén már
elõkészített pályázat - az oktatási
intézmények részbeni felújítására
vonatkozik. A Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítésére is pályázatot nyúj-
tunk be. A 12,5 millió forintos beruházás
önrésze 2,5 millió. A földszinten kialakí-
tandó új ügyfélszolgálat a látás-, hallás-
és mozgássérülteknek is megkönnyíti az
ügyintézést.

- A Tapolca és Diszel között közlekedõk
örömmel észrevételezték, hogy a temetõig
elkészült a kerékpárút. Lesz-e folytatás?

- Igen, lesz. Elõkészítés alatt áll a 2.
ütemre szóló pályázatunk, amelynek
segítségével - a várhatóan 30 millió forin-
tos beruházással - Diszelig fog vezetni a
kerékpárút. Ami az elsõ szakaszt illeti, mi
is nagyon örülünk annak, hogy ezt a több
mint 2 km hosszú, jó kivitelû útszakaszt
már birtokba vették nemcsak a kerék-
pározók, a temetõbe igyekvõk, de a
kismamák a babakocsival, a sétálók és
görkorcsolyázók. Természetesen az
ünnepélyes átadásra is hamarosan sor
kerül. 

- A rendkívüli testületi ülés egyik
napirendi pontja a regionális vízmûvekkel
is foglalkozott, felvetve a privatizáció
lehetõségét és az ebben való önkor-
mányzati részvételt. 

- Ha most valaki figyelemmel kíséri az
országos sajtót, akkor láthatja, hallhatja,
hogy a globális felmelegedés miatt meny-
nyire veszélybe került a Föld édesvíz kész-

lete. Szerencsére és hála Istennek Tapolca
és környéke jelentõs mennyiségû vízkész-
lettel rendelkezik. Nagyon kell rá vigyáz-
nunk, hogy el ne vegyék tõlünk.
Amennyiben a DRV Rt-t privatizálnák -
kijelölték rá - akkor a megyei önkor-
mányzat az érintett településekkel tár-
gyalni fog arról, hogy közösen szerezzük
meg a többségi részvényeket. Legyen ez a
cég egy önkormányzati cég. Miért ne
lehetne ezt véghez vinni? Ausztriában,
Németországban ez a konstrukció ragyo-
góan mûködik. Az ottani települések nagy
részében az alapellátást biztosító
közmûvek - víz, gáz, villany - többségi
önkormányzati tulajdonban vannak. Ilyen
esetben van lehetõség arra, hogy az önkor-
mányzatok beleszóljanak a szolgáltatások
árának az alakulásába. Mi is ezt
szeretnénk elérni, és mindent meg fogunk
tenni azért, hogy a DRV Rt. többségi
részvényei ne kerülhessenek külföldi
kezébe. Mert ha abba kerül, akkor - sajnos
- a mai magyar kormányzat, vagy az ÁPV
Rt, vagy az Államkincstár az utolsó
lehetõségnél is rosszul dönt. Gondoljunk
bele: a villanynál, a gáznál az eléggé
tisztességes haszon még csak nem is a
magyar állam, vagy a magyar vállalkozók
kezébe kerül, hanem külföldi cég viszi el.
Ezt a víznél, az utolsó lehetõségnél nem
szabad megengedni. A megyei önkor-
mányzattal karöltve mindent meg fogunk
tenni azért, hogy ne kerüljön külföldi
kézbe, és remélem, hogy Tapolcán mind a
kormánypárti, mind az ellenzéki képvi-
selõk partnerek lesznek ebben. 

- Miként zajlik az intézmények átadása
a megyének?

- Ezek az átadások most vannak folya-
matban. Az utolsó körben került átadásra
a Nevelési Tanácsadó. Arra, hogy a
megyei oktatási intézmények jövõbeni
átszervezése miként történik majd meg,
arra most nem lehet választ adni, de egy
biztos: a megyei középiskolai és szak-
képzõ hálózatot át kell gondolni, mert
ekkora intézményszámú szakképzés a mai
normatívák mellett nem lehet. Nap mint
nap lehet hallani arról, hogy mindenki
átszervez, összevon. Több településen
megtörtént már, hogy megszüntettek egy
intézményt, majd egy újat alakítottak ki.
Ez nem a települések hibája, ezt a kor-
mányzat normatív támogatásának elmara-
dása eredményezi. Hihetetlen, hogy a
kórházbezárások, „átalakítások” után meg
merik tenni, hogy a jövõt építõ másik
területhez, az oktatáshoz is ilyen drasz-
tikusan nyúlnak hozzá, mindenki meg-
kérdezése nélkül, minden egyeztetés
nélkül. Kormányrendeletekkel és minisz-
teri rendeletekkel arra kényszerítik az
érintett intézményeket mûködtetõ önkor-
mányzatokat, hogy hajtsák végre. Most
már én is azt mondom, hogy ez így nem
mehet tovább! Nemcsak a falvakat

üresítik ki azzal, hogy újra nincsenek ott
papok, hogy nem lesz iskola, orvos -
posta már nincs -, de az olyan
kisvárosokat is ellehetetlenítik, mint ami-
lyen Tapolca is. A problémáink már
közelítenek ahhoz, amit 2-3 évvel ezelõtt
a kisebb települések megéltek. Ez nem jó
irány. 

- A városban újabb garázdaságokról,
fenyegetõzésekrõl szóló híreket hallani,
köztük azt, hogy egy, a babakocsit toló
kismamát körbefogtak, és azzal fenyeget-
ték meg, ha nem adja oda a pénztárcáját,
elrabolják tõle a gyermekét. 

- A hír - sajnos - igaz, közvetetten jutott
el hozzám. Már tárgyaltam errõl is a
kapitány úrral. Örülünk annak, hogy a
tóparti rongálók egy csoportját sikerült
tetten érni és elõállítani, de ezzel még
nem szûntek meg a garázda cselekedetek.
Nagyon sajnálom, hogy akkor, amikor a
jegyzõ úr arra kérte a kiskorú elkövetõk
szüleit, hogy üljünk le, és tegyünk
közösen ez ellen, nem voltak hajlandók
eljönni a megbeszélésre. Bartha Józsefné,
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
vezetõje velünk együtt mélységesen
elítéli ezeket a cselekedeteket, és ezzel a
pozitív hozzáállással ígérte meg, hogy
maximálisan segíteni fog bennünket. A
rendõrség és a polgárõrség állandó jelen-
léte - bízom benne - olyan visszatartó
erõvel fog majd bírni, hogy az elkövetõk
belátják: nemcsak alkalmazkodni kell a
másik emberhez, de az értékeinket sem
szabad büntetlenül pusztítani. 

- Tapolcán, - mint szerte az országban -
számtalan olyan rendezvény, ünnep-
sorozat van, amelynek a költségei az
önkormányzatot terhelik. Mennyiben
számíthat a város az itt lévõ pénzin-
tézetek, cégek anyagi támogatására ezek
megvalósításához?

- Azt kell, hogy mondjam, hogy az
Allianz Hungária Biztosító az egyetlen,
amely a központi rendezvényeinket,
illetve a város elképzeléseit - kerékpárút -,
a tervek megvalósítását eddig támogatta.
Hogy egyéb rendezvények támogatása
miként történik, arról nincs tudomásom.
Minden hónapban megkapom a környezõ
települések újságait, amelyek nem egy
esetben arról is beszámolnak, hogy
melyik pénzintézet miként támogatja
õket. Balatonfüred, Pápa támogatói
között ott van a helyi OTP. Ez a pénzin-
tézet a mi pénzvezetõ intézetünk is, de a
támogatása gyakorlatilag semmi. Majd rá
fogunk kérdezni, hogy ez miért van így,
és az intézmények szolgáltatásainak
igénybevételét ilyen szempontból is meg
fogjuk válogatni. Egy közel 5 milliárd
forintos költségvetéssel rendelkezõ vá-
rosban elvárható lenne, hogy a pénz-
vezetõ intézmény a település törekvéseit
anyagilag is támogassa.

N. Horváth Erzsébet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A problémáink már közelítenek
ahhoz, amit 2-3 évvel ezelõtt a
kisebb települések megéltek

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

Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József 510-125; 510-126

Önkormányzati és Gazdálkodási Iro-
da 510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157

Építéshatósági csoport 511-155
Ihász József csoportvezetõ

Városüzemeltetési csoport 511-156
Pénzügyi Iroda 511-161

Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport 511-159

Dénes Emil 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
Német Kisebbségi Önkormányzat

elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

elnök: Bartha Józsefné
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

Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:

Cseh Ferenc József  Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154 

Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:

Vörös Béla elnök Tel.: 30/946-2690
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KRÓNIKA

Az utóbbi hónapokban elszaporodtak
városunkban a garázda cselekedetek, az
értékeink rongálása és a békés polgárok
zaklatása. - A fokozott rendõri jelenlét-
nek és az állampolgári bejelentéseknek
köszönhetõen a rend õrei már sikerekrõl
is beszámolhatnak - tudtuk meg Tölgyes
Zsolt századostól, a Közrendvédelmi és
Közlekedésrendészeti Osztály alosztály-
vezetõjétõl. 

- Egy állampolgári bejelentést követõen
mentek le a kollégák a Tópartra. A helyszínt
több irányból közelítették meg, tartva attól,
hogy a csoport tagjai több irányba is
menekülni próbálnak. Mint kiderült, a dön-
tés helyesnek bizonyult. Egy 4-5 fõs -
lányokból és fiúkból álló - tapolcai csoport
garázdálkodott a Tóparton, padokat dobál-
tak a vízbe. A ruhájuk átvizsgálása során
kábítószert is találtak náluk. Ellenük az
eljárás már folyamatban van. Koruknál
fogva már felelõsségre vonhatók a cse-
lekedetükért. Õk eddig még nem voltak a
rendõrség látókörében.

- Az elmúlt idõszakban több szemét-
gyûjtõt is felgyújtottak. Közelebb jutott-e a
rendõrség az elkövetõkhöz?

- Még nem sikerült kézre keríteni az
elkövetõket, de minden igyekezetünkkel
ezen vagyunk. Gyorsan történnek az
események, így nehéz a tettenérés, de ha
bárki valami gyanús mozgást észlelt a
helyszínen az adott idõben, kérem, hogy
jelentse nekünk.

- Sokan gyakoribb rendõri jelenlétet
szeretnének, sõt a „kutyás rendõr”
járõrözéseket is hiányolják, mondván, hogy
ezeknek biztos, hogy visszatartó erejük
lenne.. 

- Ez így igaz. Bár az idegenforgalom
megosztja az erõnket, de Tapolca
belvárosára mindig nagy hangsúlyt fek-
tetünk. Már kutyával járõrözõ rendõrrel is
gyakran találkozhatnak a Tóparton.

- Nemcsak szemetes edényzetet gyújtanak

fel, nemcsak a tóparti játszóteret, padot
rongálják meg, de - sajnos - egyre gyako-
ribb az ember elleni cselekedet is. 

- Az elkövetõk ellen több eljárás van
folyamatban. Az ügyészség és a bíróság
dönt majd a sorsukról. Ezúton is kérek min-
denkit; ha vele, vagy családtagjával,
ismerõsével történt hasonló eset, kérem,
jelentse a rendõrségen. Igaz, hogy az
intézkedéseknek vannak szükséges vele-
járói: idézés, szembesítés, de ha nem vál-
lalják fel a bejelentést, akkor nagyon nehéz
felszámolni azokat a csoportokat, amelyek
ezeket elkövetik. A rendõrség csak azokban
az esetekben tud intézkedni, amelyek a
tudomására jutottak.

- Egyre többször hallani, hogy a
rendõrség razziát tartott a szórakozóhe-
lyeken. Milyenek a tapasztalatok ezekkel az
intézkedésekkel kapcsolatban?

- Nagyon jók. Az, aki a nyár folyamán a
város szórakozóhelyein tartózkodott,
egyszer legalább „belefutott” egy ilyen
razziába, igazoltatásba. Ilyenkor minden
egyes személyt átvizsgálunk, még a ruháza-
tát is. Azokon a szórakozóhelyeken, ahol a
legutóbbi idõszakban jellemzõk voltak a
verekedések, a razziákat követõen, vissza-
állt a régi rend, megszûntek ezek. 

- Tíz évvel ezelõtt a Városi Televízió
részére készítettem egy riportot Önnel a
befejezetlen Alsómalomról, amely akkor
„kedvelt lakhelye” volt a hajléktalanoknak,
sõt búvóhelyként is szolgált a bûnözõknek,
és drogfogyasztás jeleire is ráakadtak. Az
épület állaga azóta csak romlott. Mi a
helyzet ott most rendõri szempontból?

- Mivel a rendõrök azóta is gyakran tar-
tanak ott ellenõrzést, így bûntanyaként
talán már nem funkcionál, csak hajlékta-
lanok húzzák meg idõnként magukat. De
biztos vagyok benne, ha nem lenne gyakori
az ellenõrzés, akkor ez az épület alkalmas
lenne arra, hogy ott valaki megbújjon, és
egyéb bûnös tevékenységet folytasson.

Sikeres rendõri akciók
A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
színes felvonulással vette kezdetét
augusztus 16-án. A Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar vezette menetben a
Vinum Vulcanum Borlovagrend tagjai, a
huszárok és a Batsányi Táncegyüttes
táncosai is helyet kaptak. 

A Kisfaludy utcában felállított hatalmas
fesztiválsátorban Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõ, a Megyei Közgyûlés
elnöke nyitotta meg a többnapos ren-
dezvénysorozatot. 

- Nagyon fontos nap a mai a város
életében - mondta az elnök. - Ezen a napon
veszi kezdetét az az ünnepségsorozat, amely-
nek keretében augusztus 20-ára, nemzeti
ünnepünkre, az új kenyérre és az államala-
pító Szent Istvánra is emlékezünk.
Múltunk üzenete örök érvényû: erõs orszá-
got, jövõt építeni csak összefogással,
közösen lehet. Szépen kapcsolódik
Tapolcán ehhez az ünnephez a szõlõ, a bor
köszöntése. Már több éves hagyomány,
hogy borhetet rendez a város, köszöntve és
értékelve a szõlõtermelõk áldozatos

munkáját, akik arra is példát adnak, hogy
miként lehet megmenteni a szõlõvesszõt,
áttételesen az életet a sok kártevõtõl. 

Az ünnepi megnyitó után Szabó Emõke
református lelkész és Csere Sándor kanonok
kért áldást a szõlõtermelõre, bibliai példákon
keresztül bizonyítva, hogy az emberiség
történelme a bor története is. - „Legyen a bor
annak itala, aki elfáradt az úton; a bor
megvidámítja az ember szívét” - idézték a
több ezer éves mondatokat.

Az áldásokat követõen Ács János pol-
gármester átadta azokat az elismerõ
okleveleket, amelyeket a Tapolca Város
bora 2007 termelõi kaptak. Így elismerés-
ben részesült a Horváth PINCE két bora: a
2006. évi Szent György-hegyi Kékfrankos
Rosé, a 2006. évi Szent György-hegyi
Chardonnay, valamint a Borbély Családi
Pincészet a 2006. évi Badacsonyi Ottonel
Muskotálya. A borok jellemzõirõl a ter-
melõket kérdeztük. - Illatos, zamatos
szõlõfajtából készült ez a bor - mondja
Borbély Gyula - friss és üde. Nagyon
örülünk a megtiszteltetésnek.

- A Chardonnay egy 2003-as telepítésû
ültetvény elsõ termése - válaszolja
Horváth Árpád. - Nagyon szép déli-
gyümölcsös, de méginkább sárgadinnyés
zamattal rendelkezik. Igazi nyári bor a
Kékfrankos Rosé, a málna és az eper íz-
világára emlékeztet, könnyed és üdítõ bor.

A megnyitót követõen míg a sátorban
egymást váltották a színes programok,
addig a borpavilonoknál  a város borain
kívül más kitûnõ fajtákat is megkóstolhat-
tak a résztvevõk.

- Nagyon örülök, hogy itt lehetek
Tapolca borünnepén - mondja a keszthelyi
borlovagrend képviseletében dr. Brazsil
József, a Pannon Egyetem Keszthelyi
Georgikon Karának docense. - Gyerek-
korom óta foglalkozom szõlõvel, ismerem
az itteni borokat is, csak elismeréssel szól-
hatok róluk.

A bor megindítja az ember szívét

Buzás Gyula önkormányzati képviselõ a
2006-os helyhatósági választások után az
MSZP listájáról került be a Képviselõ-
testületbe.

- 1984 óta élünk Tapolcán, 51 éves
vagyok. A Bakonyi Bauxitbánya Kft-nél dol-
goztam 1973-tól 2003-ig. Egy fiunk van. Õ a
Pannon Egyetem hallgatója.

- Mióta vesz részt a város közéletében?
- Amióta ideköltöztünk. A Bauxitbányánál

az ifjúsági szervezetben, majd a szak-
szervezetben tevékenykedtem. Szerettem - és
ma is szeretek - a közösségért tenni. A
közösségi munka által sokan megismertek és
sokakat megismertem én is. Mivel Tapolcán
se szerettem volna elszakadni  ettõl, ezért,
amikor a fiam a SZISZI-be került tanulónak,
6 évig a Szülõi Munkaközösségben, mint
elnök vállaltam feladatot. Két éve pedig a
Berzsenyi u. 13. szám alatti társasház közös
képviselõje vagyok. 

- Ezek a megbizatások, feladatok egészen
más típusúak, mint az önkormányzati
képviselõség. Mi motiválta, hogy meg-
mérettesse magát a helyhatósági választá-
sokon is? 

- Elõször 2002-ben indultam egyéni
képviselõként a 4. számú választókörzetben,
mint az MSZP jelöltje. Megmondom õszin-
tén, egy kicsit féltem is elindulni, hiszen más
egy szülõi közösség és megint más egy
lakóközösség képviselete. A választás ered-
ményeként a gyõztes FIDESZ-es Császár
László mögött a második lettem. Ennek ered-

ményeként kerültem be a Szociális
Bizottságba, mint külsõ tag, s ott
ismerkedtem meg elõször a szerteágazó
önkormányzati munkával. A 2006-os válasz-
táson ismét csak Császár László elõzött meg,
de a listáról most már bekerültem a
Testületbe. A képviselõtársaim sokat segí-
tenek a munkámban, és én lelkiismeretesen,
körültekintõen és felelõsséggel igyekszem
ellátni a feladatomat. Nagyon sok új dolgot
kellett és kell még ma is megtanulnom. 

- Milyenek az elsõ tapasztalatok?
- Mint már mondtam, nagyon sok új dolgot

kellett megtanulnom, hiszen míg a bizottság
munkájában a város életének csak egy
bizonyos szeletét ismerhettem meg, addig
önkormányzati képviselõként a város mûkö-
désének az egészére kell, hogy rálássak. A
bizottsági, testületi ülések elõtt a frakción belül
megbeszéljük az adott témákat, meghallgatjuk
a régebbi képviselõk javaslatait, és így
alakítjuk ki a közös véleményünket. 

- Ha valakinek a frakción belül más a
véleménye - és ehhez meggyõzõdésbõl
ragaszkodik is -, ezt mennyire tudja
érvényesíteni, a Testület elé tárni?

- Erre nem rég volt példa az én esetemben.
A sporttámogatás kérdésében az volt a
határozott álláspontom, hogy én igen is
támogatni fogom a nõi kézilabdacsapatot.
Ne jusson a városi kézilabda még egyszer
olyan helyzetbe, mint akkor jutott, amikor
anyagi okok miatt az NB I-be felkerült férfi
kézilabdacsapatunk nem indulhatott a baj-

nokságon. A döntéshozatalnál kiálltam a
véleményem mellett. A másik eset Sümeg és
Tapolca testvérvárosi kapcsolatfelvételével
függ össze. Testületi ülésen is elmondtam,
hogy én ennek nagyon örülök, és maxi-
málisan támogatom, hiszen két közeli város
együttmûködésérõl van szó. Ez mind a két
településen élõknek csak gyümölcsözõ lehet.
Nem titkolom, hogy 1984-ig Sümegen
éltem. Jó volt újra találkozni a szerzõdés
ünnepélyes aláírásán a régi ismerõsökkel,
barátokkal és új ismerõsöket szerezni.
Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a
két város kapcsolatának erõsítését elõsegít-
sem. 

- Egy év még kevés arra, hogy önkor-
mányzati képviselõként mérleget készítsen,
de mégis arra kérem, hogy szóljon azokról a
döntésekrõl, amelyekre büszke. 

- A választási programomban is szerepelt
és most már egy része meg is valósult, ez
pedig a Tapolca-Diszel közötti kerékpárút
kiépítése. Örülök annak, hogy a Barackvirág
Óvoda és a Berzsenyi utcai társasházunk
mögötti járdaszakasz megépült. Az egész
várost érintõ döntés pedig az volt, hogy
bõvül a bölcsõdei férõhely, szeptembertõl
egy új csoport indulhat. E mellett álltam ki
jómagam is. 

- Mi az, amin Ön változtatni, alakítani
szeretne?

- Bár gyakorlatilag egy kicsit beszûkültek
a lehetõségeink, de úgy érzem, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Terv nyújtotta támogatá-

sokkal még jobb eredményeket tudnánk
elérni. Minél elõbb meg kellene valósítani az
Aquaparkot, a Dobó-lakótelepen egy új
lakóövezetet kellene kialakítani és az ott
élõknek még komfortosabb városrészt biz-
tosítani, mivel a laktanya megszûnésével a
szolgáltatások jelentõs része megszûnt.

- Önkormányzati képviselõként a város
életének melyik az a területe, ahol leginkább
otthon érzi magát?

- A szociális ügyek és a sport területe.
Nagyon fontosnak tartom, hogy sikerült az
emberekkel jó kapcsolatot kiépítenem,
többen megkeresnek a problémájukkal. 

- Jelenleg melyik bizottság munkájában
tevékenykedik?

- Az Ügyrendi Bizottság tagja vagyok.
Ebben csak önkormányzati képviselõk van-
nak. Már az alakuló ülésen volt munkánk,
hiszen az alpolgármesterek megválasztását is
a mi bizottságunk „vezényelte le”. Felada-
taink közé tartoznak a zárt ülésekkel, a
személyi kérdésekkel, a vagyonkezeléssel
kapcsolatos kérdések is. Igyekszem a
munkám minél jobban ellátni, de a késõb-
biekben a többi bizottság tevékenységében is
szeretnék részt venni. 

- Milyennek szeretné látni a várost néhány
év múlva?

- Még hangulatosabbnak, még családia-
sabbnak. Jó lenne, ha új civil közösségek jön-
nének létre, ha még többen bekapcsolódnának
a város életébe. Az oldalt készítette:

N. Horváth Erzsébet

Szeretek a közösségért tenni



Augusztus 20-án, az államalapításunk és
az újkenyér ünnepének reggelén a
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar köszön-
tötte városunkat.

A legõsibb magyar ünnepünk a századok
óta tisztelt Szent Korona másolatának
ünnepélyes elhelyezésével kezdõdött a római
katolikus templomban, majd Csere Sándor
kanonok celebrált ünnepi szentmisét.

A szentmisét követõen, Szent István
emléke elõtt tisztelegve Ács János pol-
gármester és Buzás Gyula önkormányzati
képviselõ koszorút helyezett el a Templom-
dombon lévõ Szent István-szobor talapzatán.

- Isten ígérete fölött nem telik az idõ -
hangsúlyozta Szabó Emõke református
lelkész, az újkenyérre áldást kérve: „Amig
föld lészen, a vetés és aratás meg nem
szûnik.”

Csere Sándor kanonok - mielõtt megszen-
telte az újkenyeret - Szent István érdemeit
méltatva a hitre épített hazáról szólt.

- A most megáldott és megszentelt
újkenyér Tapolcán legyen a reménység, a
tisztesség, a békesség, az összefogás kenyere
- erre kérte a város lakóit Ács János pol-
gármester, majd megszegte az újkenyeret,
amelybõl a Batsányi Táncegyüttes tagjai és a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ munka-
társai kínálták meg a jelenlévõket.

Az ünnepi esten a Malom-tó partja, a
Templomdomb adott méltó keretet a megem-
lékezésnek.

- „Ha a királyi koronát meg akarod be-
csülni, ha az apostoli hitet meg akarod õrizni,
akkor buzgalommal és éberséggel õrizd,
hogy minden Istentõl rendelt alattvalódnak
példát mutass” - idézte Ács János pol-
gármester ünnepi beszédében Szent
Istvánnak Imre fiához írt Intelmeit, majd
arról szólt, államalapítónkat az idõ igazolta:
nemzetet, hitet, erõt, bíztatást, szeretetet és

egységet hagyott örökül utódainak. - Szent
István nemcsak nemzetben, de hazában is
gondolkodott. Õ nemcsak a magyar népnek,
de a Kárpát-medence lakóinak is hazát
szeretett volna teremteni. Úgy tûnik, mára
már lassan valósággá válik az európai
egység. Ebben a nagy közösségben sem
szabad magunkat kis nemzetnek hinni. Azért
sem, mert ezt senki sem várja tõlünk. Minden
ország igyekszik megõrizni a nemzeti sajá-
tosságát. Nekünk is ez a dolgunk -
figyelmeztetett az ünnepi szónok. - Szent
István országot alapított. Így lett
Magyarország Mária országa. A felajánlás
olyan kivételes kincsünk, amellyel más
országok nem rendelkeznek. Szent István,
államalapító királyunk igazságos, de
következetes volt. Nem kevés munkával
dunai hatalommá tette országát. Tegyünk
azért, hogy, amit létrehozott, megmaradhas-
son. Legyen olyan országunk, amelyben
valamennyi tisztességes polgárunk a
közjóból megkülönböztetés nélkül részesül-

het. Figyeljunk intelmeire: „Semmi sem emel
fel, csakis az alázat, semmi sem taszít el,
csakis a gõg és a gyûlölség.”

- Szent István ünnepén az újkenyeret is di-
csérjük. Istent magasztalva az alkotónak
kijáró hódolattal mondjuk ki: kenyér. Mert a
kenyér a lábunk alatt lévõ földnek a lehelete.
Az áldott földnek az ígérete, terhe és
gyümölcse; teremtett szépség. Köszönet mind-
azoknak, akik hozzásegítenek bennünket a
mindennapi kenyerünkhöz - tette hozzá a
polgármester, majd így fejezte be ünnepi
beszédét: - Ezután is együtt, egymást segítve
építsük városunkat. Isten éltesse Tapolcát és a
hozzánk látogató kedves vendégeket!

Az est további részében olyan neves és
elismert mûvészek elõadásait hallhattuk,
mint Bicskei Tibor Kossuth-és Jászai-
díjas kiváló és érdemes mûvész, Nemes
Levente gitármûvész, Huzella Péter
Kossuth-díjas mûvész. A Szent István-
napi megemlékezés tûzijátékkal zárult.

Major Tünde
Ács János polgármester a zabolai zászló
átvételekor a város nevében mondott
köszönetet az adományozóknak.

- Nagy öröm, hogy ma együtt lehetünk
a zabolai testvéreinkkel, de örülök annak,
hogy a kárpátaljai Aknaszlatináról is van-
nak vendégeink. A zászlót mi is méltó
helyen fogjuk õrizni. Az erdélyi
testvéreink zászlaja nemcsak egyszerûen

egy zászló, de a bizalom, a barátság, a
szeretet, az egyûvétartozás szép jelképe
is.

A zabolai vendégek a zászló mellett
színes és tartalmas mûsorral is ked-
veskedtek a házigazdának, és egy Zabolát
ábrázoló festményt is adományoztak a
városnak. NHE
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Tavasszal hirdette meg - immár harmadik
éve - a Városszépítõ Egyesület a Virágos
Városért versenyt, melynek eredmény-
hirdetésére augusztus 19-én került sor a
Köztársaság téren.

A zsûri elnöke, dr. Zsiray Ferenc,
elégedett volt a nevezõk számával, ill. a látott
eredményekkel. A zsûri a beküldött  109
pályázatból a  33-at értékelt. Az elsõ helye-
zettek nemcsak oklevelet és virágutalványt
vehettek át, hanem Gyevnár Kálmán által
készített vázákat is.

A 4 kategória nyertesei: Intézmény-
Társasház: I. Protestáns Templom  II. Dobó-
szobor (Lesence u. 2-4.)  III. Klapka u.;
Erkély: I. Csizmadia Zoltánné  II. Hosszúné
Pál Andrea  III. Szatmári Jánosné megosztva
Tóth Gyõzõvel; Elõkert: I. Hegedûs Sarolta
II. Németh Józsefné megosztva Hosszúné
Csarnai Júliával  III. Lévai Istvánné; Udvar-,
Családi ház: I. Süle Kálmánné (kiemelt elsõ
hely) II. Hosszú Istvánné megosztva Takács
László  III. Molnár József megosztva Tóth
Jánosnéval.     VVO

Részlet Molnár József kertjébõl

Szép városunk

Fotó: N. Horváth

Fotó: Varga

Fotó: Major

A mûsorban fellépett a székely Gyöngyharmat, a román Ízvarázs,
valamint a Batsányi Táncegyüttes

A zászló a bizalom, a barátság,
a szeretet szép jelképe

Szent István nemcsak nemzetben,
hazában is gondolkodott

A testvérvárosi szerzõdés ünnepélyes
aláírásának sümegi ünnepén Ács János
polgármester a köszöntõjében arra is
kitért, hogy miért is fontos, hogy ez a
két, egymáshoz közel lévõ város szoro-
sabbá fûzze a kapcsolatát.

- Ebben a globalizálódó világban egyre
nagyobb szükség van arra, hogy a jövõ
építéséhez közös utat válasszunk. Bár
mindkét településnek megvannak a csak rá
jellemzõ, egyedi vonásai, de nagyon sok a
hasonlóság is közöttünk. Sümeg is és
Tapolca is a megye és a régió határán van,
mindegyik kistérségi központ. Ha ered-
ményeket szeretnénk elérni, akkor ezt csak
közös erõvel, összefogással és együtt
tudjuk csak megtenni. Ehhez pedig az
egymás iránti tiszteletre, a szeretetre és a
békességre is szükség van. A megállapodá-
sunk ennek a közös munkának a záloga.

Dr. Rédei Zsolt, Sümeg polgármestere a
magyar társadalom legkisebb egységétõl,
a családtól elindulva a nemzethez jutott el
ünnepi köszöntõjében. Szólt arról, hogy
napjaink magyarjainak szent kötelessége
összetartani a nemzetet. Országok, népek

kultúrájának megismerése, külföldi part-
nerek keresése mellett óriási szükség van
arra a felismerésre is, amely Tapolca és
Sümeg polgárait ma jellemzi: az
együttmûködésre, az összefogásra. - Sok
közös vonásunk van, mivel testvérek
vagyunk, de a fejlõdés útjának más és más
állomásáig jutottunk el eddig. Tapolca
már a felsõoktatási tanulmányait végzi, mi
- bár jó tanulók vagyunk - még csak a
középiskolába járunk.

Az ünnepi köszöntõket követõen került
sor a testvérvárosi szerzõdés aláírására,
majd a Sümegi Petõfi Színkör, a Sümegi
Fúvószenekar és Végh Zsolt, a Pápai
Pegazus Színház mûvésze adott színvo-
nalas mûsort. Csicsics Anna tanuló a
szülõvárosát dicsérõ versével szavalatával
érdemelt ki nagy tapsot.

Az mûsor után a vendégek és
vendéglátóik hintóra ültek, és színes for-
gatag kíséretében végigvonultak a város
fõ utcáján, megkoszorúzták a Kisfaludy-
szobrot, majd részt vettek a Szent Jakab
Napok kulturális mûsorral gazdag borün-
nepén. N. Horváth Erzsébet

Az összefogás, az
együttmûködés záloga

1000 éves államiságunk szimbóluma a Szent Korona



Kárpátalja olyan magyar lakta települése
Aknaszlatina, melynek római katolikus
plébániáján magyar nyelvû óvoda
mûködik. Puliszka Éva óvodavezetõ
Tapolca vendégeként nemrég nálunk járt.
A két települést összekötõ emberi kapcso-
latokról Õ beszélt nekünk. 

- Elõször vagyok Tapolcán, de ilyennek
képzeltem el - mondja lelkesen az óvoda-
vezetõ -, mert az a város, amelynek olyan
ember a polgármestere, mint Ács János, csak
ilyen barátságos, gyönyörû lehet. - A két
település kapcsolata már régebbi eredetû, de
akkor újult meg, amikor nagyon nagy szük-
ségünk volt a segítõkészségre, amikor lét-
fontosságú volt a támogatás. Azt tudni kell az
óvodánkról, a Szent Anna óvodáról, hogy
oda rászoruló, nehéz helyzetû magyar
gyerekeket veszünk fel. 45 férõhelyünk van,
de 48-50 gyerek is van nálunk, mert mindig
akadnak olyanok, akiket fel kell vennünk.
Most került hozzánk egy két és fél éves
kislány, aki csak 8 kg, mind a két szülõ alko-
holista, nem törõdnek a gyerekkel. A kollé-
ganõim nem zúgolódnak a többletmunkáért,

tudják és érzik, hogy a gyerekekhez szívvel
kell lehajolni, és ha kell, a fejüket is ki kell
tisztítani. Egy riportban nyilatkoztam a nehéz
helyzetünkrõl, arról, hogy az állam
megengedte, hogy mûködjünk, de ehhez
semmilyen segítséget nem adott.
Támogatásokból és pályázatokból tartjuk
fenn magunkat. Ezt a riportot hallotta meg
Ács János polgármester úr. Egy küldött-
séggel azonnal hozzánk utazott, és nemcsak a
tapolcaiak barátságát hozták el hozzánk, de
jelentõs anyagi támogatást is kaptunk és ma
is kapunk  a várostól. Csodálatos érzés meg-
tapasztalni ezt az önzetlen segítséget.
Köszönet és hála a város polgárainak, hogy
segítik életben tartani ezt a kis magyar
szigetet, bizonyítva, hogy nemcsak papíron
vagyunk testvérek, de az életben is. Bár nagy
a távolság a két település között, a vízum
bevezetésével a jegyek árának kétszeresre
emelésével még nehezebben tudnánk átjönni
Magyarországra, de reménykedünk benne,
hogy egyre többször találkozhatunk majd
személyesen is a tapolcai barátainkkal,
jótevõinkkel.                   N. Horváth Erzsébet

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Kovács András és Márton Nóra gyermekük: Petra
Magyarósi László és Stampf Mónika gyermekük: Réka
Nagy Károly és Lombos Katalin Anita gyermekük: Bianka
Petõ Zoltán és Párkányi Szilvia gyermekük: Panna Bíborka
Szabó Sándor és Antal Anett gyermekük: Marcell

Gratulálunk!
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KRÓNIKA

- A Béke utcában egy lakóház ajtaját kifeszítet-
ték, és onnan eltulajdonítottak búvárszivattyút,
láncfûrészt, gázpalackot, fûkaszát.
- A Fenyves utcában lezárt állapotban álló
Land Rover Discovery 2.0 típusú személygép-
kocsi jobb elsõ ablakát betörték, és abból
eltulajdonítottak 1 db GPS-t.
- Könnyû testi sértés vétségének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás egy helyi lakos
ellen, aki az Ady utcában egy szintén helyi
lakost többször ököllel arcul ütött, 8 napon
belüli sérülést okozott.
- Közúti jármû ittas vezetése vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás egy
helyi lakos ellen, aki személygépkocsijával a
Keszthelyi úton úgy vett részt a közúti
közlekedésben, hogy a vezetés megkezdése
elõtt alkoholt fogyasztott.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Házasságot
kötöttek:

Antal Ákos és Renner Irén
Bogár Balázs József és Giczi Veronika

Németh Balázs és Sipkovics Zita
Németh Tamás és Németh Anita
Németh Zsolt és Nagy Katalin
Torma Gábor és Kalló Andrea

Gratulálunk!

Évfordulók
1897. augusztus 01. 110 éve
Tapolczaiak is részt vettek a Budapest - keszthelyi
kerékpárversenyen.
1897. augusztus 01. 110 éve
Tapolczai ipartestületi betegsegélyezõ augusztus 1-én
megkezdte mûködését. 
1917. augusztus 02. 90 éve
Megszûnt a tapolcai vincellériskola. 
1897. augusztus 08. 110 éve
„Kurutty. Afõutcza békatenyészdéjérõl szól ismét az
ének. Valóságos undort keltõ az a zöld iszap, a
fõutcza kellõs közepén. Ha nem csatornázhatunk a
nagy szegénység miatt, legalább gondoskodjunk
arról, hogy a szennyvíz ne éktelenkedjék ott a
fõutczán és dögletes páráival rontsa a levegõt. Ma tart
a városi képviselõtestület gyûlést, nagyon helyén
való volna szóvá tenni ez alkalommal ezt a dolgot, és
annak szanálásáról gondoskodni.” - írja az újság. 
1947. augusztus 10. 60 éve
A tapolczai izraelita temetõben felavatják az 1944-
ben halálba küldött 800 zsidó mártír emlékmûvét. 
1302. augusztus 12. 705 éve
A gyõri káptalan nyílt oklevele szerint a Tapulcha
folyó melletti, a Szent Lõrinc-egyház oldalán levõ
birtok eladásáról olvashatunk.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Ragyogó tapolcai párbajtõr eredmény
született a Bangkokban megrendezett
XXIV. Nyári Universiadén. Rédli András, a
Balaton Isover Vívóklub fõiskolás verseny-
zõje egyéniben aranyérmet szerzett. A
világbajnokot és edzõjét, Borosné Eitner
Kingát, valamint több fiatal vívót fogadá-
son látott vendégül Tapolca városa.

A sportolókat Ács János polgármester
köszöntötte, elismerését fejezve ki azért a
sportsikerért, amellyel a település hírnevét
öregbítik. A fogadáson a város vezetõin kívül
jelen volt Csonka József is, a vívók fõszpon-
zora. A boldog világbajnok kérésünkre öröm-
mel idézte fel a verseny legszebb és
legküzdelmesebb pillanatait.  

- Az Universiadét - bár a 28 év alatti
egyetemisták, fõiskolások világbajnoksága -
többen kis olimpiának is mondják. A kitûnõ
szervezés, a versenyzõk felkészültsége vissza
is igazolja ezt az állítást. Azt nem mondhat-
nám, hogy nagy reményekkel indultam, mert
tudtam, hogy erõs lesz a mezõny. Elõször már
annak is nagyon örültem, hogy a 8 közé beju-
tottam, hiszen ez már pontszerzõ helynek
számít. Az elõdöntõben a kazah Gryaznonet
vertem meg 15:13-ra. Szoros volt a verseny,
de éreztem, hogy nyerni fogok. Arany vagy
ezüst - ez lett a következõ tét. Egy kínait
„sodort az utamba a szél” ismét. Õt 14:12-re
gyõztem le. Rendkívül boldog voltam, de
amikor a doppingvizsgálatra mentem, óriási

fáradtság vett erõt rajtam, belül azonban
ujjongtam: világbajnok lettem. 

- 5 év múlva, Londonban az olimpián?
- Azért dolgozom, hogy valóban aktív

részese lehessek majd a londoni olimpiának. 
- Tapolcai színekben versenyez, Pesten

tanul és ott is él. 
- Ez valóban így van. 4 éve ott járok

fõiskolára. Mivel ezer szállal kötõdöm
Tapolcához, szeretem az edzõmet, Borosné
Eitner Kingát, ezért megállapodtunk abban,
hogy maradok a Balaton Isover versenyzõje,
de a versenyekre való felkészüléshez, a szak-
mai fejlõdésemhez igénybe veszem Újhegyi
Gábornak, az MTK edzõjének a segítségét is.
Õ edzette Kovács Ivánt, Mincza Ildikót és
Nagy Tímeát is. Bízom benne, hogy a közös
munka most is meghozza majd a gyümölcsét.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a
városnak, Csonka Józsefnek és mindenkinek,
aki támogat az eredményeim elérésében.
Ígérem, mindent megteszek a további sikerért.

- Ez a gyõzelem már régóta érett - mondja
Borosné Eitner Kinga. - A kadett, a junior és
már a felnõttek csapatában is letette a névje-
gyét András. A londoni olimpián már nyitva
lesz elõtte a kapu, ha akaraterõvel és óriási
becsvággyal vág neki a feladatnak. Én is
szeretnék köszönetet mondani Ács János pol-
gármester úrnak és Csonka Józsefnek a támo-
gatásért, mert a hathatós segítségük nélkül
még a klub léte is veszélyben lenne.         NHE

Rédli András világbajnokLétfontosságú volt a segítség

A tavaszi belföldi utazás kiállításokon
nagy volt az érdeklõdés a Balaton és
térsége iránt, és az a nyári forgalomban
vissza is igazolódott.

A Tourinform Irodába személyesen betérõ
vendégek összetétele a tavalyi évhez képest
talán annyiban változott, hogy a belföldi tu-
risták száma tovább emelkedett, a külföldiek
aránya a hazaiakkal szemben tovább esett. A
német ajkúak száma szintén tovább csökkent.
Arra vonatkozóan, hogy milyen nemzetiségû
látogatók fordulnak meg irodánkban, nem
vezetünk statisztikát, de a személyes tapasz-
talat egyértelmûen az, hogy a hiányzó néme-
tek helyén megjelentek a franciák, az ola-
szok, a csehek, a dánok, lengyelek, finnek,
hollandok, kisebb számban angolok és nem
ritkán spanyol vendégek is betértek hozzánk.
Sajnos, ezzel együtt azt is kijelenthetjük,
hogy az ország eddigi domináns turis-
tarétegét az imént említett nációkból érkezõ
vendégek megközelítõleg sem tudják pótolni. 

Tapolca látogatottsága nagyban függ a pil-
lanatnyi idõjárástól. Ebbõl adódóan lehetnek
az elõzõ évi hasonló idõszakban rögzített és
az aktuális adatok között nagyobb különb-
ségek. Nem szabad viszont figyelmen kívül
hagyni azt a tényt sem, hogy városunk a
Balaton egyik háttértelepülése méltán híres

látnivalókkal. A fõ attrakció érdeklõdés szint-
jén természetesen továbbra is a Tavasbarlang,
a Malom-tó és a termálstrand. Nagyon sokan
keresik a helyi élményfürdõt, amirõl hallottak
is, és sajnos, összekeverik a Hotel Pelion által
mûködtetett, saját vendégei számára fenntar-
tott wellness-résszel. Csalódottságukat sok-
szor megtapasztaltuk ebben a szezonban.

Május, június hónapban hozzávetõleg
ugyanannyi látogató fordult meg az irodában,
mint tavaly, a változás talán annyi, hogy túl-
nyomó részt magyarok kerestek fel bennün-
ket, jóval többen, mint az elõzõ években.
Júliusban a több hétig tartó kánikula miatt az
emberek a vízparton töltötték szabadidejük
nagy részét, ezért az irodába betérõ - és
személyes tapasztalatom szerint a városban
megforduló - turisták száma, ha kis mérték-
ben is, elmarad a elõzõ évi értékektõl.
Augusztus hónapban a vendégérkezésekre
nem lehet panaszunk, hiszen közeledve a sze-
zonválasztónak tartott 20-ai idõponthoz a
tavalyi látogatottságot meghaladtuk. 

Összefoglalva: augusztus közepéig a turis-
taérkezések száma átlagosan nem változott,
viszont az összetételében egy évek óta tartó
folyamatos átrendezõdés tapasztalható.

Minorics Tamás
Tourinform Iroda vezetõ

Tapolca látogatottsága nagyban
függ a pillanatnyi idõjárástól

A gyermekkönyvtár olvasói júliusban egy
hetet töltöttek a Pilisben.

Már a klastrompusztai szállás elfog-
lalásakor megragadta a gyerekeket a
környék szépsége: az erdõ, a Kémény-szik-
la, a kilátás és a naplemente. Mindezek
feledtették a nem éppen szíves fogadtatást.

A nyár legmelegebb hetén sok látni-
valóban volt része a táborozóknak. A
csodálatos Rám-szakadék nehézségeinek
leküzdése büszkeséggel töltötte el a kirán-
dulókat, akiknek az örömét csak növelte a
túravezetõ dícsérete. Nagy élményt jelentett
Esztergomban az interaktív Duna Múzeum,
a Bazilika lenyûgözõ szépsége és monu-

mentalitása, valamint az árnyékában
meghúzódó élményfürdõ. A csapat kisállat-
bemutatón ismerkedett meg az egerek,
patkányok, görények, menyétek és rókák
találékonyságával, íjászkodtak és dobócsil-
laggal céloztak.

A Legény-barlang meredek útját csak
kevesen merték vállalni, de az éjszakai,
erdei bátorságpróbán - zseblámpa nélkül! -
és az éjszakai számháborúzásban mindenki
részt vett. Hazafelé - pihenésképpen - a
zsámbéki Romtemplom és Lámpamúzeum
megtekintését nem lehetett kihagyni.
Fáradtan, de egy életre szóló élménnyel tért
haza a bátor csapat.     VVO

Kalandra fel!

Augusztus 20-án Tapolcát sem kerülte el
a vihar. 

- A legnagyobb kárt a diszeli városrész
szenvedte el - tudtuk meg Bakos Györgytõl,
a településrész önkormányzati képviselõ-
jétõl. - A Csobáncról hömpölygött a víz,
rengeteg iszapot és követ sodorva maga
elõtt. Három hullámban jégesõt is kapott
Diszel. Nagyon sok szõlõt, gyümölcsöt le-
vert, de jelentõs kár keletkezett a konyha-
kerti növényekben is. Szerencsére a

vízelvezetõ árkokat még korábban kitakarí-
tották, így ha nehezen is, de le tudták vezetni
a vizet. Az újonnan csatornázott területeken
- így a Rózsadombon is - a hatalmas, 3 órán
keresztül szakadó esõ kimosta a meddõt és a
murvát. A kárfelmérést követõen, a helyreál-
lítás megkezdõdött. Közel fél millió forintos
költséggel az önkormányzat kitisztíttatta a
vízelvezetõ árkokat, elhordták az iszapot,
kiszedték az árkokból a köveket, a lehordott
murvát, a hegyi utakat rendbe tették.     NHE

Jelentõs a viharkár



Magyar Kir. „I. Ferenc József-Jászkun”
Honvéd Huszárezred Hagyományõrzõ
Egyesület, Androméda Travel Kft.
(Székesfehérvár), Acro Dance, CS&L Kft.,
Dream Team Cafe, Dr. Padló, Honvéd
Kultúrális Egyesület, Hornyák Pékség,
Horváth Zoltán, Kölcsey Nyomda,
Mezõssy Zoltán, Német Kisebbségi Önkor-
mányzat, Papp János, Peppino Étterem,

Radetzky Hagyományörzõ Huszárezred,
Rák Csaba, Renault Császár Autószerviz
Kft., Sárközi Árpád, SPAR 202. (Tapolca),
Szent György-hegyi ásványvíz, Stari
Sörözõ, SZL-Bau Kft., Tamási Áron
Mûvelõdési Központ, Tapolca Coop Zrt.,
Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca
Városi Televízió, Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar, Závori László.

6   2007. augusztus Új Tapolcai Újság

CIVILTÉR

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Figyelembe veszi-e vásárláskor az élel-
miszer-összetevõket és a szavatosságot?

Nagy gondot fordítok erre, mert sok
tejterméket adok a másfél éves
kisfiamnak. A szavatosságot külö-
nösen szem elõtt tartom, leárazott
terméket nem vásárolok. A
bébiételek összetevõit is meg-
nézem. Arra törekszem, hogy ma-
gyar zöldséget, magyar terméket
vásároljak, mert azokban megbí-
zom.

Többnyire odafigyelek az élelmi-
szerek összetevõire. Különösen az
elmúlt idõszakban tulajdonítok ennek
nagyobb jelentõséget. Az akciós ter-
mékekre általában nem fordítok idõt,
mert azok szavatossága megkérdõ-
jelezhetõ. Fontosnak tartanám, hogy
az E-összetevõk feltüntetése jól
látható legyen. Zöldséget és gyümöl-
csöt kizárólag a piacon vásárolok.

Ha egészen õszinte szeretnék lenni,
nem. Úgy gondolom, sokan va-
gyunk ezzel így, ugyanis a mai
rohanó világunk nem teszi ezt
lehetõvé.  Valójában tudom, hogy
fontos volna odafigyelni a tudatos
vásárlásra, mégis azt hiszem, ma
már annak is örülhetünk, ha a minõ-
ségi termékhez megfelelõ áron
juthatunk.

Tokajiné Horváth Anita Cseh Viktória Balázsné Lukács Zsanett

MT

Jubileumi „nyomkeresõk” (4. rész)
Krasznahorka büszke vára 
Kassáról már ismert úton suhan a busz.

Egyenes út vezet Tornagörgõig. Jobbról még
kísér Szádelõ sziklakapuja. A „Szoroska”
hegyi útján gyönyörködtet a tavaszi friss-zöld
lomb, a völgy panorámája. Krasznahorka
impozáns, jó állapotban lévõ vára már
messzirõl csodálható. Az Andrássyak fészke
óriási értékeket rejt. Miután a kapaszkodó jól
megdolgoztatja a lábat, szívet, feltárul a vár
hadászati, építészeti, berendezési kincse. (A
török nem tudta elfoglalni). Gondos, mûvelt
gazdái voltak a várnak. Nemzetközi kapcso-
lataik, utazásaik, vadászataik révén
gazdagodott a vár berendezése. 

Betlér, a kastély gondozott parkkal van
körülvéve, amely az UNESCO által
jóváhagyott világörökség része. Ritkaság
ilyen épségben hagyott nagyértékû kastély.
(A II. világháborúban a szovjet hadsereg
mûvelt - Lemberg-i - tisztje õrséget állított a
kastély védelmére). A jól felkészült idegen-
vezetõ az Andrássy-család ismertetésével
érdekes történelemórákat ad. 

Rozsnyó érintésével festõi tájak között

feltûnik a határállomás: Bánréve. Utolsó úti
cél: Mátraverebély-Szentkút, a ferences
szerzetesektõl patronált búcsújáróhely.
Vasárnapi szentmise. A csoport énekel, a
gyerekek ministrálnak. A Tapolcáról való
szerzetes rövid ismertetõt ad a Szentkút
történetérõl, a csodás imameghallgatásokról.
Áldással búcsúzik a csoporttól. 

A természet csodálatos-szép idõvel, a tech-
nika biztonsággal, a szervezés alapossággal,
a csoport minden tagja szeretettel tette szép-
pé, jóvá, hasznossá és felejthetetlenné a
zarándokutat. Dr. G.T.G.

Fotó: Major

Képviselõi fogadóóra
Buzás Gyula önkormányzati képviselõ:
szeptember 4. (kedd) 17 óra

Dr. Csonka László önkormányzati képviselõ:
szeptember 18. (kedd) 17 óra

Helyszín: MSZP Iroda, Tapolca,
Berzsenyi D. u. 13.

Mint már az elõzõ lapszámunkban
Vörös Bélával, a Tapolcai Városõrség
Polgárõr Egyesület elnökével készített
riportban szó volt róla, a Tapolcai
Ünnepi Napokon vettek részt elõször
polgárõrök a város rendjének biz-
tosításában. Az elsõ tapasztalatokról
most mi is beszámolunk.

- A mi oldalunkról csak pozitívan tudunk
nyilatkozni - válaszolja kérdésünkre Tölgyes
Zsolt rendõr százados -. Nagyon sokat
segítenek a polgárõrök a kapitányság egész
területén. Hegybeliek mindenütt, így a hely-
és a személyismeretük kiváló, tudhatják,
hogy ki mire hajlamos. Bár a tapolcai pol-
gárõröknek még nincs formaruhájuk -, de
tudomásom szerint hamarosan lesz - így is
meghatározó volt a jelenlétük az intéz-
kedések során. Az alapító tagok köztisztelet-
ben álló tapolcai polgárok, közülük sokan
voltak szolgálatban már az elsõ napokon. Az

õ jelzésükre sikerült egy, az ünnepre kihe-
lyezett jogtalanul eltulajdonított nemzeti-
színû zászlót elvennünk egy fiatalembertõl.
A tettét majd az önkormányzat bírálja el. 

- Nagyon jók voltak az elsõ benyomások
- mondja Vörös Béla, a polgárõrök elnöke
is. - Tagjaink örömmel és tettre készen
mûködtek együtt a rendõrséggel a Tapolcai
Ünnepi Napokon. Egy-egy rendõr munkáját
2-3, sõt ennél is több polgárõr segítette a
Tóparton, a belvárosban és a rendezvény
helyszínein. Csütörtöktõl hétfõ éjszakáig,
este 10 órától éjjel 3 óráig voltunk szolgálat-
ban. Nagy öröm számunkra, hogy a hívó
szóra sokan jöttek közénk, felismerve, hogy
a közbiztonság valóban közügy, és csak
együtt tudjuk megfékezni a vandalizmust, a
garázdaságot. Ezért is kérek ismételten min-
denkit, aki egyetért a céljainkkal, csatlakoz-
zék hozzánk. Tegyünk együtt a köz bizton-
ságáért. NHE

Együtt a köz biztonságáért

A társasház közgyûlése - a kezdemé-
nyezésemre - elfogadta az épület külsõ
homlokzatainak dekoratívíbbá tételét.
A színmeghatározást egyeztetve a vá-
ros fõépítészével, a kivitelezés június
hónapban megtörtént.

A magam részérõl abból a szempontból
tartom fontosnak errõl tájékoztatást adni,
mert a panel szürkeségét is lehet színeseb-
bé tenni, ha egy közösség erre hajlandó
áldozni. A város sok szép épülete közé a
panelok közül egy besorolt, remélhetõleg
bár ez az elsõ, de nem ez lesz az utolsó a
városban. Kárpáti Imre

intézõ bizottsági elnök
Sümegi út 22.

Megszépült a panel

Belerondítottak!
A Rendezvénycsarnokban ötödik alkalommal és nagy sikerrel rendeztük meg a
Grundfoci Kupát.

A Grundfoci Kupa szellemiségét évek óta õrizzük,  a családi foci, utcák-terek bajnokság
jelleget. A csapattagok között mindig a pályán kell tartózkodnia egy nõi játékosnak, vagy egy
14 év alatti gyermeknek. Hangsúlyos itt a gyermek korosztály, mivel nagyszámú kiskorú
szurkol, játszik ilyen alkalmakkor is a Rendezvénycsarnokban.

A résztvevõ csapatokkal nem is volt baj, azonban egyes szurkolók az éjszakai órákban -
természetesen felnõttek - ehhez a barátságos családi focikupához nem megfelelõ hangot ütöt-
tek meg. A trágár bekiabálásaik megütközést keltettek a jószándékú felnõttekben és ártatlan
gyermekekben egyaránt. Fenyegetésükkel a normális viselkedésre felszólító nézõk ellen for-
dultak, indulataiknak a kiérkezõ rendõri jelenlét szabott gátat. A Grundfoci Kupa nem errõl
szól, sokkal inkább gyermekek, nõk és férfiak sport révén megvalósuló felhõtlen
szórakozásáról. Ezt kéretik mindenkinek tiszteletben tartani! Rédli Károly ügyvezetõ

Szüreti helyzetkép
- A szõlõ szempontjából is rendkívüli év
az idei. A nagy meleg miatt korán értek a
szõlõk, a cukor jó, a sav kevés - válaszol-
ja érdeklõdésünkre Kulka Gábor, az OBI
fõfelügyelõje. 

- Már folyamatos a szüret. Palackban
van a Csabagyöngye, az Irsait és a
Rizlingszilvánit is sokan leszedték már.
Szeptember végére be is fejezõdnek a
munkálatok, kivéve a késõi szüretelésû
szõlõ ill. a jégbornak való szedése.

- Miként alakul a mennyiség és a
minõség ebben az évben?

- A tavalyihoz képest kevesebb termett a
szárazság miatt, ez a minõségben is meg-
mutatkozik. Sokan rácsodálkoznak a
mostani idõjárásra, de valójában már több-
ször is volt ilyen szárazság. Volt olyan
idõszak is, amikor a Fertõ-tó is kiszáradt.
Nem kell azonban aggódni: a természet
mindig kiegyenlíti önmagát, egyensúlyt
tart. A parasztember ezt már régen kita-
pasztalta, de a mai termelõ a hegyoldalról
lemenve már a nádasba is telepített szõlõt,
és csodálkozik az eredményen.           NHE

Köszönet a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét támogatóinak:

Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata nevében
mindenkit szeretettel hívunk és várunk a
szeptember 22-én (szombaton) 15 órakor
kezdõdõ hagyományos diszeli szüreti
felvonulásra. 
A színes és gazdag programok, a vidámság
és a jókedv garantált lesz.           A rendezõk

24 csapat az V.
Grundfoci Kupán

Augusztus 10-én délután ismét a lab-
darúgás szerelmeseitõl volt hangos a
Rendezvénycsarnok lelátója, ahol ötödik
alkalommal rendezték meg a Grundfoci
Kupát.

A 24 nevezett csapat közül egy kivételé-
vel mind megjelent, és a kiírásnak
megfelelõen egy 14 év alatti játékossal,
vagy egy  nõi játékos segítségével küzdött a
továbbjutásért. A tavalyi vándorkupát az
Egry utca csapata örökre magáénak tudhat-
ja, mivel háromszor egymás után meg-
nyerték a tornát. GB

Az éjfélig tartó megmérettetésen a
következõ eredmény született: 3.
Lúzer FC, 2. Apu és Fiai, 1. Karnitin,
akik a jövõ évig birtokolják az útjára
indított vándorkupát

Fotó: Papp



2007. augusztus     7Új Tapolcai Újság

KULTÚRA

A mûvészet az értelmes ember legma-
gasabb alkotó képessége.

Írók tömege vizsgálta a kérdést, honnan
támad? Romain Roland, Thomas Mann,
Balzac, Galsworthy és sokan mások írtak
errõl vaskos könyveket. Sokszor elõzmények
nélkül, gyakran felmenõktõl öröklõdik, és a
nép adja. Ezért felbukkanása örvendetesen
gyarapítja a mûvészeti alkotók körét.

Feladatunk vidéken annyi, fel kell ismerni
õket, és pályájukat biztosítani kötelességünk.
Nekem módomban állt több tehetséges
gyereket felfedezni. Sorsuk?

A pályára állítás azt jelenti, képzésüket
lehetõvé kell tenni úgy iskolázással, mint

anyagi támogatással. Ma Tapolcán sok a
tehetséges, leendõ alkotó, de közülük csak
néhányan jutnak az áhított csúcsra. Fõleg
azokra kell gondolnunk, akikre korán és
bizonyítás nélkül ráaggatják  a mûvészjelzõt.
Pedig ahhoz hosszú képzés és fáradalmas
fejlõdés szükséges. A kiállításukat kísérõ
szövegek írói felelõsek azért, ha induló
tehetséget idõ elõtt mûvésznek neveznek.
Mert még csak próbálkozásukat látjuk, aki
pedig írja, nem hozzáértõ. A hiú ábrándok
félresiklatják az ifjú tehetséget, vergõdik,
sikertelensége kisiklatja. Gondoljuk el,
Vasari Raffaellóról, Botticellirõl csak mint
festõrõl, Michelangelóról, mint kõfaragóról
beszél.

Van néhány hatalmas tehetség, aki idõ
elõtt érik mûvésszé, megelõzve oktatóit, de a
többség útja a fokozatos fejlõdés, megis-
merve az elõdök mûvészetét és arra építve
sajátját. A mûvészi pálya elérése nem titok,
tehetség, szorgalom és bizony némi
szerencse is kell hozzá. A tehetség vezetõ
nélkül rendre elkallódik. Itt Zentai Pali bará-
tomra gondolok. Veszélyes utat választott.

Ez a kiállítás örökölt tehetségre vezet-
hetõ vissza. Az elért eredmények közt
láthatók kitûnõ képek, de türelmetlenül fel-
dobottak is. Kollátor János átrándult más
mûvészeti ág területére is, mégis otthonos
inkább a festészetben. Nyughatatlan elme,
bõvében a terveknek, és ezért állandó
lázban ég. Égõ szellemét két végén is tûz
emészti.

Kiállítását fogadjuk megértõ szeretettel.
Dr. Sáry Gyula

A havas táj vonzásában

Fotó: N. Horváth

Kollátor János kiállítása elé
A Tapolcai Ünnepi Napok keretében
augusztus 18-án énekes-táncos mûsorok
váltották egymást a jövõ-menõ közönség
érdeklõdésétõl kísérve, a Kisfaludy
utcában felállított fesztiválsátorban.

Molnár Attila elnök köszöntõjével indult a
német kisebbség mûsora. A magyarországi
németek himnuszát harsonán játszotta el
Molnár Zsolt. Heilig Ferenc, a regionális
iroda vezetõje méltatta a magyarországi
németek történelmi szerepét, hagyomány- és
kultúraõrzõ példáját. Majd az APTE (Ajka
környéki) tánccsoport Vastagh Richárd
mûvészeti vezetõ közremûködésével
Küküllõ-menti és mezõségi táncokat muta-
tott be. Férfierõ és ügyességpróbáló táncuk,
a lányok visszafogott, méltóságos mozgása
figyelmet, elismerést, tetszést keltett.

A 35. évfordulóját megért Batsányi
Táncegyüttes kalotaszegi, dél-alföldi és szat-
mári táncokat adott elõ.

Sümeg testvérváros tánccsoportjai:

kisebbek, nagyobbak részvételével vál-
tozatos külsõvel mutatták be a tánc és gim-
nasztika ötvözetébõl színezett kedves
mûsorukat. Mûvészeti vezetõjük Horváth
Rita tanárnõ.

Majd 3, csabrendeki „hölgy” fátyoltán-
ca kötötte le figyelmünket. Tudatos,
aprólékos, mértékkel ingerlõ-vonzó tán-
cuk szép alakokat láttatott. Kitûnõ
érzékkel ötvözték a kacér mozgást a
szemérmes viselkedéssel.

A fiatal és gyermek cigány táncosok
mozgásukban, öltözékükben kedves-tetszõk;
a tánc és torna elemei keveredtek mozgásuk-
ban.

Roma Koktél címmel Babai János énekére
3 táncosa kápráztatta el a közönséget. A sok
sikert aratott táncosok Kanadából, Erdélybõl
érkeztek sikeres szereplés után; a zene-
szerzõ-énekes Babai János nemcsak a zené-
hez, a neveléshez is ért, a közönség nevelé-
séhez is. G. Dr. Takáts Gizella

Nemzetiségi mûsorok

Minden bizonnyal 250 évvel ezelõtt,
augusztus 15-én szentelték újból az Árpád
korban Szûz Mária tiszteletére épült temp-
lomnak a török hódoltság alatt tönkre-
ment hajóját, melyet barokk stílusban,
1757-ben állítottak helyre.

A templom búcsúja Szûz Mária mennybe-
menetelének napján, augusztus 15-én van.
Azt hiszem, hogy az idõsebbek örömmel
gondolnak vissza a régi búcsúkra, de
szomorúsággal arra, hogy milyen hányatott
sorsa volt évszázadokon át templomunknak.

Szent István király rendeletére hamarosan
épült egy kis templom ugyanezen a helyen,
mely a népesség növekedésével már kicsi
lett, így a XIII. század elején egy nagyobb
templomot építettek, az akkor általánosan
ismert román stílusban., melyet 1281-ben, az
akkori püspök az egyházmegyéje legszebb és
legünnepélyesebb templomának nevezett.
Amikor a XIV. században a karthauzi barátok
lettek a város kegyurai, kolostort építettek a

templom elõtt, s a templom eredeti szentélyét
lebontva, egy nagyobbat építettek gótikus
stílusban. Az 1500-as évek közepétõl a
törökök által megszállt terület határán volt a
város, így többször pusztították a lakosságot,
s rombolták, gyújtották fel az épületeket.
Ennek esett áldozatul a templom fa meny-
nyezetes hajója, és csak a szilárdabb boltoza-
tú szentély - ha sérülten is- maradt meg. Ezt
az 1670-es években kijavították, így csak ez
volt a lakosság temploma. A következõ
évszázadban a növekvõ lakosságnak már
kicsi volt, s az akkori kegyúr, Padányi Bíró
Márton veszprémi püspök a hajónak még
megmaradt falait megemelve, meghosszab-
bítva, beboltozva, tornyot építve, barokk
stílusban építtette újjá. A szentély maradt az
eredeti csúcsíves stílusban. Az biztos, hogy
1757-ben szentelték fel, és ismerve az egy-
házi szokásokat, ez augusztus 15-én,
Nagyboldogasszony napján lehetett.

/Folytatása következik./ Tóth József

Egy jeles évfordulóról (1. rész)

A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét 6
napos rendezvénysorozat keretében az idei
évben is számos ismert, kedvelt
elõadómûvész lépett fel, és adott koncertet
a hazai közönség elõtt, melynek
helyszínéül a Kisfaludy utcában felállított
fesztiválsátor szolgált.

Augusztus 16-án este a Kalimutu Szalon
Band és az R-GO alapozta meg a kiváló
borok mellett a jó hangulatot. A látványos
fényeffektekkel tûzdelt elõadásukat kitörõ

siker kísérte. Augusztus 17-én a Resignation
és a Morality nevû formációk elõzték meg a
hazai popzene koronázatlan királyát, a Back
II Black-et. A rendezvénysorozat hétvégéjén
a Hátsó Udvar, a Hello Kids zenekar,
valamint a Fantasy együttes felelt a hangu-
latért. Sztárvendégként a sajátos slágereirõl
ismertté vált Fiesta együttest köszönthettük.
A Tapolcai Ünnepi Napokat augusztus 20-án,
- a zenés tûzijátékot követõen - a Tequilla
együttes zárta. Major Tünde

Koncertrõl-koncertre

Augusztus 12-én a tapolcai nyári fesz-
tivál Márió, valamint a Fantasy
együttes koncertjével búcsúzott el a
közönségtõl. A felcsendülõ dallamok
segítségével a slágerek nosztalgikus
világába kalauzolták el a hallgatóságot. 

A tapolcai tópart a nyári hétvégeken
több különlegességnek adott otthont. A
rendezõk változatos és mûvészileg magas
szintû mûsorokkal várták a szabad ég alatt
a zenekedvelõket.

A Víziszínpadhoz látogatók jelentõs
száma ismét bizonyította, igény van a
kultúrált szórakozásra. A nyáresti ren-
dezvények egyedülálló élményeket kínál-
tak, melyre az elõadók sokszínûsége és
igényessége biztosította a garanciát. Az
elmúlt hétvégeken a fellépõ mûvészek
között szerepelt még a Daniel Speer Brass
formáció és a Ladánybene 27.

Major Tünde

Búcsúzik a fesztivál
Ismét volt zenekari tábora a tapolcai
Járdányi Pál Zeneiskola növendékeinek. 

Ezen a nyáron a keszthelyi Zeneiskola
Baráti Kör szervezésében, a Festetics
György Zeneiskola vonós tanárainak szak-
mai bevonásával került sor a Zeneiskolai
Diákok I. Keszthelyi Nyári Zenekari
Táborára. Méltó helyet választottak a tábor
megrendezésére a Georgikon Hotelban,
melynek nagyterme szolgált a próbák
helyszínéül. Az egy hetes kurzus a zenei
ismeretek gyarapítása mellett jó alkalmat
adott az ország különbözõ területérõl érkezõ
mintegy harminc növendéknek ismerke-
désre is. 

A Román Iván hegedûmûvész vezette
tapolcai vonószenekar tagjai Takács Eszter,
Farkas Klára hegedûs, Ángyán Eszter,
Szarka Fatima csellós, Cseh Ákos nagybõgõs
kellõ zenekari gyakorlattal rendelkeztek, így
kiemelkedtek a tábori zenekarból.

A tapolcai csapat tagjai ismerõsként

találkozhattak Kováts Péter hegedûmû-
vésszel, a veszprémi Zenemûvészeti Szak-
középiskola igazgatójával, hisz az eddigi
zenekari táboraiknak is õ volt a mûvészeti
vezetõje. Az általa választott mûvek a gyakor-
lottabbaknak még feladatot jelentettek, de a
zenekari munkában kezdõk is tudták élvezni
a munkát. A szólampróbákat gyõri, keszthe-
lyi tanárok és tapolcáról Filippe Adrienne
csellótanár segítette.

Dr. Gárdos Tamás, a Zeneiskola Baráti
Kör elnöke jó gazdaként õrködött a tábor
szakmai és szabadidõs programja felett. Még
a születésnapok megünneplésére is figyelmet
fordított, ezzel is biztosítva a tábor családias
légkörét. A szülõket külön is meghívták a
zárókoncertre.

A keszthelyi zeneiskola vonós tanárai
pedig mind a szakmai, mind a szabadidõs
tevékenységek lebonyolításában jó pedagó-
giai érzékkel segítettek. Köszönet érte.

Farkasné H. Erzsébet

Hangversennyel
kezdõdött

A Tapolcai Ünnepi Napok nyitó pro-
gramja augusztus 15-én hangzott-
zengett a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Templomban. Ismételten visz-
szatérõ mûvész: Ruppert István reme-
kelt az orgonán; a Tapolcáról származó
Simai László trombitamûvész messze-
zengõ hangszere „társaságában”.

A bevezetõ-üdvözlõ szavak közt elhang-
zott: tekintsük a koncertet Máriához szóló
imádságnak - hazánkért.

A barokk zene három nagy alakjától
választott mûvek hangzottak el egyrészt,
másrészt a mûvészek figyelembe vették a
nagy évfordulókat. Árpád-házi Szent
Erzsébet és Kodály Zoltán emlékév van
2007-ben. Händel D-dúr szvit-ben a trom-
bita hangja szárnyalva mozgósít, betöltve a
teret; az orgona emel, díszít. A két hang-
szer melódiája a záradékban egymásba
olvadt gyönyörûség.

Vivaldi-Bach a-moll concerto eredetileg
zenekari concerto Vivalditól: Bach
orgonára átírt változatát hallottuk.

Bach: Korál a 137. kantátából vallásos
mûfaj - áhítatával bûvöl el. Kodály:
Epigrammák címszóval 6 darabot foglalt
össze - eredetileg énekhangra/zongorára.
Jól felismerhetõ az orgonajátékban az
egyik dalocska, gyermekkórusok darabja,
záró sora: „újra kiragyog a fény… tárja a
kelyhét mezei virág”.

Liszt: Szent Erzsébet legendája -
Elõjáték gregorián dallam parafrázisa.
Esztergomban mutatták be elõször.

Charpentier Te Deum-nyitánya valóban
a hála, dicséret ujjongó kifejezése a két
hangszeren.

Gazdag zenei ajándék volt ez a
nagyszámú közönségnek, gáláns ünnepi
nyitány. G. Dr. Takáts Gizella

Ismét nyári zenekari tábor

Ismerõs dallamok, tapolcai harmoni-
kás

Fotó: Major



Az ország elsõ embere, akit az õt
megválasztó polgárok is elsõ érték-
megõrzõ személynek láttak, elkötelezte
magát immáron többedszer, a klasszikus
emberi értékek mellett. Nem a napi poli-
tikát ûzõk, csak rombolást ismerõ tevé-
kenysége mellé állt. Nem! Õ értékmeg-
õrzõ és ezen alapon építkezõ ember.
Hogy állunk ezzel városunkban?

Legfõbb értékünkkel kezdeném, az
anyanyelvünkkel. A nyelv változik, mert az
emberi ész rendre beleépíti a szükséges új
szavakat és szóváltozatokat. Azonban az a
nyelvi rombolás, amit koszorús, madár-
szárnyú íróink végeznek, szörnyû. Mert
minden, nyelvet érõ rontás egyúttal rom-
bolása a nemzeti erkölcsöknek is. Róma
világbirodalma bûnei okából ledõlt, de
költõi, jogi nyelve ma is él. Iskoláinkban az
oktatás szétzilálása, tanulók haladásának,
tanári értékelésének korlátozása, a nyelvi
értékeink kivonása a tananyagból, nagy
költõink munkáinak szabadszellemû
leértékelése egy hozzá nem értõ miniszter
bûne. Felsõoktatásunk tananyagának zsu-
gorítása, az interdisciplináris látókör tönk-
retevése szintúgy. A modern kutatónak e

területek fontosak, mert ma sokszor erre
kell építkeznie. Örömmel láttam azonban a
szép magyar nyelv ápolását kiemelkedõ
tanulóinknál. Remek szavalókkal találkoz-
tam és olvasó tanulókkal.

Nyelvi mûveltséget emelt a sikeres szín-
padra állítása Molnár Ferenc mûveinek, iro-
dalommal törõdõ volt pedagógus által. Sõt,
tehetséget indított útjára.

A szép, igaz és jó értékgyûjtõ nagy
esztétikai-etikai kategóriák tartalmai orszá-
gosan veszélybe kerültek mindenütt, ahol
globalizáló pártideológusok hozzáfértek.

Nálunk a szépséget az a sok és értékes
mûvészeti bemutató biztosítja, amiket a
kultúrházainkban évrõl évre látunk. Hogy
mi az igazi érték, ki-ki összehasonlítva
megismerheti, ha figyelemmel követi a
látványtári bemutatókat. Ma úgy látom,
létezése e szempontból hézagpótló.

Az igazság végveszélybe jutott. A dön-
tést hozó helyekre beerõszakolt harmad- és
negyedrendû döntéshozók csak megbízóik
felé pislogva mernek dönteni, lehetõleg
kormány lojalitással.

Tapolcán a polgári erkölcsök eléggé szilár-
dak ahhoz, hogy a döntéseknél az esetleges

kellemetlen utózöngéktõl tartva, ne szü-
lessenek értékellenes, etikátlan határozatok.
Ezt a kis szilárd szigetet õríznünk kell, mert a
befolyásolására törekvés a kertek alatt som-
polyog. Eddig sikerült kivédeni.

A jóság talán végleg kiveszett az
emberek döntõ többségébõl. Még mindig
gyengék azok a civil szervezõdések, ame-
lyeknek bármely más kifejezett törekvése
mellett helyet kapott az emberiesség is.
Leginkább az országos egészségügy
elõkészítetlen és profitot kivonni akaró
törekvése veszélyezteti a maradék humánu-
mot is. Tapolca úgy tûnik, egyelõre el-
kerülte ezt a szakadékot is.

Van az emberi közösségeknek egy rák-
fenéje, amit a pártosodás jelent. Ennek is az
a formája, amit a megélhetési politikusok
jelentenek. Mert az állampolgárok adóiból
és a kijáróembernek alkalmazott üzemi
jövedelmekbõl vidáman élnek, míg a
lakosság megélhetési viszonyai egyre rom-
lanak. Radikálisan le kellene építeni a pesti
haszontalan vízfejek nagy és terhes tömegét.
Úgyis csak a békétlenséget szítják.

Bizony, nagyon hiányzik egy egészséges
politikai légkör. Dr. Sáry Gyula

Augusztus 19-én a diszeli Látványtárnál
járók biotermékekkel ismerkedhettek
meg. 

Bár a standok száma kevés volt, a kínálat
színesebbnek bizonyult. Az érdeklõdõk kós-
tolhattak és vásárolhattak különbözõ
ízesítésû kecskesajtokat, volt biozöldség és

gyümölcs, lekvár és méz. A Hárskúti
Megújuló Energia Központ is bemutatko-
zott. A falukemencénél frissen sült cipók és
nemzetiszínû kalács várta a vásárlókat. A
gyerekek lovaglással és nemezkészítéssel
múlathatták az idõt, míg szüleik nézelõdtek. 

VVO

Bionap Diszelben

Helyesbítés
2007. júniusi számunkban „Zenearatás” címen írt tudósításunkban tévesen írtuk „Az év
tanulója” két személy nevét.
Helyesen: „Az év tanulója”: Blahunka Adrienn és Fazekas Ádám. Az általunk írt Mészáros
Mátyás és Vercz Dóra tantestületi dicséretet kapott.

Szólj, síp, szólj ! . . .
Jaj, de meleg van! Kibírhatatlan! Igen, meleg van, rossz meleg… az útjavítóknak,

az aratóknak, a kazánfûtõknek, a szakácsoknak is. Megállna az élet, ha nem végeznék
feladatukat a legnagyobb melegben is.

Jót tesz a szellõs, lenge ruha a hõség idején; véd a tûzõ naptól is. De a szélsõséges
meztelenség illetlen. Feltûnési mánia, ostoba divat. Helyet, idõt, kort, alkalmat ve-
gyünk figyelembe! Hervadt virág nem való vázába. De a fiatal se tévessze össze a
strandot az utcával, munkahellyel, templommal. Ez nemcsak erkölcsi kérdés, hanem
intelligencia kérdése is, s így kihat egész gondolkodásunkra.

Ellenség az, aki leszoktatta a ma emberét a tisztes mértékrõl és önfegyelemrõl -
mindenben. Dr. G. T. G.
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Felettünk a csillagok 3. rész
„Csóvát húzó” csillag

Amerikai csillagászok üstökösszerû
csóvát fedeztek fel egy 350 fényévre lévõ
vörös óriáscsillag körül.

Bizonyára megdöbbentek a kutatók,
amikor a Miráról készült felvételeken
észrevették a nem mindennapi jelenséget. A
felfedezést a négy éve pályára állított
GALEX ûrtávcsõnek köszönhették. A
GALEX feladata a teljes égbolt felmérése,
de nem a látható, hanem az ultraibolya tar-
tományban. Bár a most felfedezett csóvát
csak ebben a tartományban láthatjuk, a

mérete akkor is elképesztõ. A csóva hossza
az égbolton négy telihold átmérõjû, vagyis
a valóságban eléri a 13 fényévet. Ez három-
szor akkora távolság, mint a hozzánk
legközelebb esõ csillag távolsága!

Nem teljesen világos még a kutatók elõtt
a csóva kialakulásának összes részlete, de
minden bizonnyal a Mira öreg korából
fakad. Ez a vörös óriás ugyanis folyama-
tosan anyagot veszít, és eközben 130 km-es
másodpercenkénti sebességgel halad át a
galaxis síkján, ahol a ledobott anyag kapcso-
latba kerül a csillagközi anyaggal. Ennek a
kölcsönhatásnak az eredménye az, hogy a
csóva látható az ultraibolya tartományban.

Ez az újabb felfedezés is tanúsítja, hogy
mennyi mindent nem tudunk még a világûr-
rõl. De a kitartó csillagászoknak köszön-
hetõen folyamatosan egyre jobban megis-
merhetjük. Huszák László

A Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft augusztusban is meg-
szervezte szabadidõs táborát, melyen 16
kisgyerek vett részt.

Megkönnyítve a szülõk dolgát, hasznos és
változatos programokat kínáltak a nyári
szünet végéhez közeledve. A tíz nap alatt a
gyerekek gyakorlati ismeretekhez jutottak a
mindennapos internet foglalkozások során.
Mindszentkállán Istvándi Lajos és családja
vendégelte meg a táborozókat, ahol saját
kezûleg készíthették el a kürtõskalácsot.
Ajkán a legnagyobb élményt a csúszdák és a
fürdõ különféle medencéi nyújtották.
Kapolcson az Országparkban a makettek
segítségével egész Magyarországot bejárták a
gyerekek. A jól összeszokott táboros csapat
szülõkkel kiegészülve benevezett a Grundfoci
Kupára, ahol szépen szerepelt.                  GB

Hurrá, nyaraltunk!

Értékeink

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Glázer Sándor gyógyszerész, községbíró

(Tapolca, 1861. július 11. - Tapolca, 1917. június 6.)

Gyermek- és ifjúkoráról, tanulmányairól nem sokat
tudunk. Nagyapja és apja a tapolcai Oroszlán Patika tulaj-
donosai voltak. 1886-ban már õ szerepelt tulajdonosként.
Glázer Sándor jó szakember hírében állott, és aktívan vett
részt a helyi közéletben. Ezért is választották meg község-
bírónak. Három cikluson át, 1895-tõl 1903-ig töltötte be
ezt a tisztséget, és kortársai szerint ebben elévülhetetlen
érdemeket szerzett. Munkássága meghatározó volt a

Tapolca „aranykoraként” számon tartott századfordulós fejlõdésben, városiasodásban.
Néhány év alatt rendbe hozta a község zilált pénzügyeit, és forrásokat talált a
fejlesztésekre. Mindezt a helyi adók csökkentése mellett érte el! Tevékeny
közremûködésével állították fel a polgári leányiskolát, és bõvítették a templomtéri
iskolát. Az õ idejében kezdték el a település központjának rendezését. Járdákat építet-
tek, fásítottak, csatornáztak, felállították a villamosmûveket, létrehozták a Sümeg-
Keszthely közötti vasútvonalat. Nevéhez fûzõdik a helyi rendõrség megszervezése, a
rendõrlaktanya építése. A községi faiskola újjászervezésével fellendítette az okszerû
gyümölcstermelést. Kezdeményezte a vasútállomás melletti liget telepítését. Elintézte,
hogy községi népkönyvtár létesüljön Tapolcán, és gondoskodott gyarapodásáról.
Segítette a szegényház létrehozását és az Önkéntes Tûzoltó Egyesület fejlesztését. A
kórház ügyét kiemelte az óhajok világából, és elindította a gyakorlati megvalósítás
folyamatát. Különös érzéke volt az ellentétek elsimításához, az emberi kapcsolatok
rendbe hozásához, és a társadalmi egyensúly fenntartásához. Mûködése idején
Tapolcára az alkotás légköre volt jellemzõ. Társelnöke volt a Vöröskereszt Egyletnek,
igazgatója a Balaton-melléki Takarékpénztár Rt-nek. Munkássága elismeréseként
megkapta a Ferenc József-rend lovagja címet. Az akkori képviselõ-testület az arcképét
megfestette, és a tanácsterem falára helyezte. Huszárhadnagy fiának halála után
betegeskedni kezdett, és 1917. június 6-án elhunyt. Életének summázatát
nekrológjában olvashatjuk: „Egész és igaz ember volt, telve ambítióval és be-
csületességgel. Olyan ember érkezett el benne az örökkévalóság kapujához, ki dicsõ
életet élt, mert rajongója volt a köziránti kötelességnek. Benne a város eleven lelke
lüktetett.” A kertváros egyik szép utcája viseli nevét. Volt gyógyszertárának falán
1990-ben emléktáblát avattunk tiszteletére.

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok./

Kedves Gazdik!
Nyáron ismét sok anyacica lepi meg
gazdáját 3-4 kiscicával.

Amennyiben gondot jelent a kölykök
gazdihoz juttatása, vagy egyszerûen nyu-
godtabb, szeretetteljes kapcsolatot
szeretnének cicájukkal, az egyetlen
megoldás az ivartalanítás. A tévhittel
ellentétben, a cicának NEM szükséges
kölykeznie a mûtét elõtt, fél évesen bátran
elvégezhetõ. 

Az Alapítvány a macskákért jóvoltából
lehetõségük van a cicák ingyenes ivarta-
lanítására.

Részletekért érdeklõdhetnek a
guculke@ gmail.com címen, vagy a
30/305-7842 számon.      Somogyi Szilvia

Tele-Ház
Július, augusztus hónapban az idegen-
forgalmi szezonban a teleház látoga-
tottságán is érezhetõ volt a városban és
környékén tartózkodó nagy számú
külföldiek jelenléte.

Az internetes szolgáltatásokat használó
látogatók létszáma több, mint duplájára
nõtt a nyári hónapokban. 

A szabadságukat nálunk eltöltõ
vendégek keresték az otthoniakkal való
kapcsolattartás teleház nyújtotta
lehetõségeit. A felújított mozi épületében
található komfortos és színvonalas szol-
gáltatásról elismerõen nyilatkoztak.
Továbbra is várják az internetezõket a
Net.Point Teleház dolgozói. GB

Így készült a kürtõskalács



Hírek, eredmények

„Nyújtsd mindig a legtöbbet, ne elégedj
meg azzal, ami vagy, törekedj azzá lenni,
ami lehetnél” (Dalnoki Jenõ).

Az idén második alkalommal rendezték
meg Bükön azt a 12 csapatos gyermek lab-
darúgó tornát, melyet a szervezõk a
Ferencváros neves labdarúgójának és
edzõjének - Dalnoki Jenõ emlékének - ajánlot-
tak. Az 1998-ban született ifjú labdarúgók az
elsõ napon három csoportban játszottak, majd
a körmérkõzések eredményei alapján küzdöt-
tek tovább az „Arany” és „Ezüst” kupákért.

A „Sasok” az idén sem vallottak szégyent.
Az „Ezüst” csoportban látványos és ered-
ményes játékkal a második helyet szerezték

meg. Többek között ezért is sokan a torna
legszimpatikusabb csapatának választották
õket. Ebben a csoportban a gólkirály - 6 gól-
lal - Vers Máté, a legjobb játékos pedig - az
edzõk szavazatai alapján - Szabó Levente lett.
A tornát megtisztelte jelenlétével Dalnoki
Ildikó, a névadó lánya, Tepszics Ignác, a
FRADI ügyvezetõ elnöke, Pintér Attila edzõ
és Varga Zoltán, a Sopron NB/I.-es labdarúgó
csapatának kapusa.

Köszönet a szülõknek, akik nem kis anya-
gi áldozatot hoznak azért, hogy ezen a tornán
(és még számos alkalommal), ez a nagyon
tehetséges csapat öregbíthette a város
hírnevét. K. Lelkes Katalin
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SPORT

LABDARÚGÁS
Megkezdõdött a bajnokság. Az NB/III.

Bakony csoportjába - 18 csapat közé - kapott
besorolást a TIAC, melyben többek között az
NB/I-es csapatok 2. csapataival is fel kell
vennie a versenyt. Elsõ forduló: TIAC-
Keszthely 0:0; Második forduló: Kapuvár-
TIAC 1:2; G.: Visky (2)

TÁJFUTÁS
A Pannon Tájfutó Napok rendezvényén,

melyen több mint 1000 sportoló vett részt,
indultak tapolcai versenyzõk is. Közülük
Zoboki Csanád érte el a legjobb eredményt.
A 11-12 évesek mezõnyében a 2. helyen
végzett. 

TENISZ
„Augusztus 20” Kupa: Férfi egyéni

verseny (10 induló): 1. Kassai Balázs, 2.
Nyírõ Balázs, 3. Marton József, Németh
Tibor; Döntõ: 6:3; 7:6 (7:2).

STRANDRÖPLABDA
Megyei Bajnokság: Az újonnan elkészült

2 pályát sikeresen avatták fel a sportolók. A
két napos versenyen a nõk, a férfiak és a ve-
gyes párosok (közel 60 fõ) küzdelmes
mérkõzéseket vívtak az érmekért és a
helyezésekért. A felnõttek mellett a tapolcai
utánpótlás is bemutatkozott. A szervezõktõl
megtudtuk hogy jövõre - az idei tapasztala-
tok és visszajelzések alapján - 3 fordulósra
tervezik a versenysorozatot. Eredmények:
Nõk: (9 páros): 1. egy veszprémi és egy
keszthelyi duó, 4. Szenczné - Magyar Judit
(Tapolca). Férfiak (7 páros): 1.
Vonyarcvashegy, 2. Kovács Attila -
Meilinger Zoltán (Tapolca). Vegyespáros (14
induló): 1. Veszprém, 5. Tóth Boglárka -
Gombkötõ Richárd (Tapolca).

Összeállította:
K. Lelkes Katalin

Sasok

Kocsor Dénes még csak 8 éves múlt, de
már 4 éves kora óta focizik „Sasok” csa-
patában.

A Kazinczy Ferenc Ált. Iskola kitûnõ tanu-
lója. A tanévzáró ünnepségen tanulmányi és
sporteredményeit az iskola igazgatója
jutalomkönyvvel ismerte el. Kedvenc tantár-
gyai a matematika és a testnevelés. Ragyogó

fizikai képességekkel rendelkezik. Jól fut,
ugrik és dob, emellett nagy küzdõ. Minden
mérkõzésen megalkuvás nélkül harcol a
gyõzelemért. Tagja volt iskolája Játékos
Sportverseny csapatának, mely a megyei
gyõzelem után az országos területi
versenyen a 4. helyen végzett. Õ is ott volt
az iskolai focicsapattal Fonyódon, mely az
országos Diákolimpián a 6. lett. Legutóbb
pedig a Dalnoki Jenõ Emléktornán Bükön,
ahol kiváló játékával nagyban hozzájárult
csapata eredményes szerepléséhez. A
„Sasokkal” eddig 17 érem boldog tulaj-
donosa, egy celldömölki tornán a mezõny
legjobb játékosának választották. Ragasz-
kodó típus. Szereti családját. Édesapja a pél-
daképe, aki fiatal korában évekig sportolt.
Kedvenc focistái: Kaka és S. Ramos. Az AC
Milan nagy szurkolója. 

Álma: szeretne sikeres élsportoló lenni.
Ahogy én õt ismerem, az elszántságát és
akaraterejét, azon biztos nem fog múlni.
Fifi! „Elõtted a küzdés, elõtted a pálya, az
erõtlen csügged, az erõs megállja”… sokan
szurkolunk neked!    KLK

Tehetségeink

A nyári idõszakban azt gondolhatnánk,
hogy teljesen kiürül a rendezvény-
csarnok, azonban ez nem így van. A
különbözõ edzõtáborozók kemény mun-
kával készültek a csarnok adottságait,
lehetõségeit kihasználva.

Az elsõ csapat belga nõi kosárlabda
játékosokból állt, akik nálunk készültek a
hazai bajnokságra. Leghosszabb idõt a
Debreceni KSE  NBI-es férfi kézilabda
csapata töltötte el, õk 10 napos edzõtábor-
ban készültek Tapolcán  a bajnoki rajtra. A
taktikai elemek gyakorlását élesben az
MKB Veszprém KC elleni mérkõzésen
próbálhatták ki elõször. A mérkõzés
végeredménye MKB Veszprém KC-
Debreceni KSE 36-23. A tapolcai kézilabda-
drukkerek testközelbõl láthatták a Mocsai

Lajos mesteredzõ által irányított, átalakult
játékoskeretû veszprémi csapatot.

A küzdõsport különféle ágazatainak is
kiváló helyszíne volt a csarnok.

Augusztus végén a felnõtt nõi-férfi pár-
bajtõr válogatott Kulcsár Gyõzõ szövetségi
kapitány irányításával, napi 2 edzéssel
Tapolcán kezdte meg felkészülését az õszi
szentpétervári világbajnokságra. A váloga-
tott tagjaként itt volt Nagy Tímea kétszeres
olimpiai bajnok és az egykori tapolcai vívó
Boczkó Gábor a jelenlegi világranglista
vezetõ. A válogatott kerettel edzett a
Balaton Isover Vívóklub fõiskolás világbaj-
noka Rédli András is. A VB kiemelt ver-
seny az olimpiai kvalifikáció folyamatában,
a tapolcai sportbarátok nevében sok sikert
kívánunk a VB szerepléshez.                  GB

A Dr. Papp Pál - Csermák József
Nemzetközi Atlétikai Emlékverseny
kegyeleti megemlékezéssel kezdõdött az
Alsótó partján lévõ Pantheon-falnál. 

Sólyom Károly alpolgármester a város
nevében idézte meg a két kiváló sportember
alakját és kívánt a versenyzõknek nagy-
szerû eredményeket. Kollek Zoltán, a
Magyar Atlétikai Szövetség fõtitkára arról
szólt, hogy a magyar atlétikának nap-
jainkban is óriási szüksége van az olyan
példaképekre, mint amilyen a tapolcai edzõ
és a tanítványa volt. Mozsdényi József, a
sporttárs a kezdetekrõl szólva annak a
reményének is hangot adott, hogy a
kalapácsvetésnek jövõje is lesz Csermák
József városában. A megemlékezések után a
családtagok, a város képviselõi, a sportolók
helyezték el a kegyelet virágait a két kiváló
sportember márványtáblájánál.

A fõ versenyek gyõztesei: A Horváth
László Emlékverseny gyõztese (ifjúsági
férfi): Schwéger Norbert VEDAC. A nõi
felnõtt gyõztes: Nickl Vanda Dobó SE;

Második: Divós Katalin (Õ indult az idei
atlétikai VB-on). A verseny gyõztese:
Németh Zsolt, a Dobó SE versenyzõje lett
71,06 méterrel.      K. Lelkes Katalin

Nyáron sem áll meg az élet

Kalapácsvetõk a tapolcai dobókörbenA sakktábla vonzásában

A tapolcai versenyzõk: Kordik
Zsófia, Gyalog Katalin, Gyalog
Balázs, Nóvé János, Sipos Áron

Öt ország több mint száz versenyzõje ült asztalhoz ezeken a napokon

Augusztus 11-14. között adott otthont a
Városi Rendezvénycsarnok a Tapolca
VSE által rendezett Tapolca 2007 el-
nevezésû nemzetközi sakkversenynek. 

A tornát Gulyás Miklós nemzetközi
mester (Statisztikai PSC) hat ponttal nyerte. 

A második Aczél Gergely (6 pont),
(Hemo Veszprém) a harmadik pedig Devic
Darko (5,5 p) horvát versenyzõ lett.
Szelényi Norbert, a Tapolca VSE FIDE-

mester 5,5 ponttal a 4-5. helyen végzett az
azonos pontszámú Horváth Imrével és
Simogyi Zoltánnal. Lakos Nikoletta 5 pont-
tal a kilencedik lett. Szintén 5 pontot ért el
Párkányi Attila tapolcai versenyzõ is. A 17-
25. helyen Heiligermann Gábor és Horváth
Ádám (4,5-4,5 pont) végzett. 

Szabó Ádám, Manda László, Pásztor
Ferenc, Samu Ferenc és Gadácsi Miklós 4-
4 pontot értek el a sakkversenyen.      NHE

Fotó: László

A csapat tagjai: Vers Máté, Kocsor Dénes, Meidl Zalán, Szabó Levente, Farkas
Martin, Szabó Áron, Szõts Gergõ, Bruckner Máté, Fekete Balázs, Kálóczi
Dániel, Dobján Adrián, Kovács Mátyás, Péber Kornél, Nagy Milán



Augusztus 19-én - immár hagyo-
mányosan - a Köztársaság téren pör-
költfõzõ verseny volt városunkban,
melyet Marton József alpolgármester
nyitott meg.

A 24 versenyzõ csapat 25-féle pörköl-
tet fõzött. 4 kategóriában indultak:
sertés-, marha-, vad- és egyéb
kategóriákban. Mindegyikben I-III.
helyezést osztottak ki. A zsûri elnöke,
Halász János mesterszakács szerint a
versenyzõ csapatok egyre ügyesebbek.
Jobb a tûzrakási technikájuk, egyenlõ
nagyságúra vágják a húst, így az egyen-
letesebben puhul. Örült, hogy általában
az eredeti hungarikum recepteket
ismerte fel az ételekben, amit - néha jól,
néha rosszul - egyedi fûszerezéssel

gazdagítottak a versenyzõk. A szép
számmal jelenlévõ nézelõdõk is jól jár-
tak, mert nemcsak a jó illatokat és a
füstöt szagolhatták, hiszen a 100 adag
pörköltet szét is osztottak közöttük. Ezt a
zsûri véleményétõl függetlenül jóízûen
el is fogyasztották.

Helyezettek: Vad kategóriában: I.
Fidesz, II. Önkormányzat, III. Röplabda
szakosztály; Sertés kategóriában: I.
Balatonfelvidéki K.T.S. és Tûzrózsák, II.
Tányérnyalók, III. Magyar-Finn baráti
kör; Marha kategóriában: I. ÉFOÉSZ ( a
legmagasabb pontszámot és a közön-
ségdíjat is elnyerték), II. Dínom-Dánom,
III. Spar 202. Tapolca; Egyéb
kategóriában: I. MSZP, II. Sebron
Lovastanya, III. Húsáruház.             VVO
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Akövetkezõ lapzárta idõpontja: 2007. szeptember 18.

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály

szeptemberi túraterve

8-án: „Õszi 30-as tt.a Burok-völgyön
keresztül” teljesítmény túra, Vár-
palota
15-én: Balatonfüred- Hajagos-völgy-
Zádorvár-Pécsely, Balatoni Kéktúra
22-én: „Csík Ferenc Emléktúra” -
5/10/20/30km, teljesítménytúra, Gye-
nesdiás-Nagymezõ
29-én: „A Vértes tanösvényein”, autó-
buszos kirándulás                Für Ágnes

ELADÓ LAKÁS TAPOLCÁN

Eladnánk tapolcai, Berzsenyi utcai - 57m2 hasznos alapterületû - igényes

lakóközösségû, modern építésû, hangulatos, társasházi lakásunkat, mely-

ben mediterrán hangulatú nappali, nagy erkélyes másik szoba, nagy

erkélykapcsolatos világos étkezõs konyha+kamra (két külön erkély van),

fürdõ+ külön WC  található, és hozzá a társasház épületében lévõ önálló

12m2-es garázs tartozik. Külön vízóra, cirkófûtés, kábeltévé, telefonvonal,

nagyon alacsony közös költség és rezsi. Tel: 30/63-58-728

T.Szerkesztõség!
Nemrég „hívatlan segítségünk” járt

ismét az ún. káposztáskertekben lévõ kony-
hakertünkben.

Megismételte a kb. 6 héttel ezelõtti
„akcióját”, nem kis bosszúságot és kárt
okozva nekünk. Úgy látszik, hogy „kis
falunkban” nemcsak a virágot „húzzák
ki”! Üdvözlettel: Szollár Gáspár

Levelesládánkból

Fotó: Szollár

Fotó: Gerencsér

Tapolca és Umag csapata az elsõ mérkõzés után

Foci határok nélkül

A IX. Tapolca Kupa meghívásos
nagypályás labdarúgótorna résztvevõi
a Tapolcai Ünnepi Napok rendez-
vénysorozat keretein belül mérkõztek
meg a kupákért.

Eredmények: I. Tapolcai Öregfiúk FC,
II. Marcellháza, III. Pozsony, IV. Umag
labdarúgócsapata. A legjobb kapus:
Tücsök Béla (Marcellháza); gólkirály:
Farkas Zoltán (Tapolca); legjobb játékos:
Vidovics Mato (Umag). GB

- A '90-es évek eleje óta dédelgetett
álmunk volt egy olyan kultúrház
létrehozása, amelyben nemcsak
könyvtár és tele-ház kap helyet, de a
közösségi rendezvények megtartásá-
nak helyszínén túl a település
vendégeinek a fogadására is alkalmas
- mondta július 28-án a kultúrház-
avatón Bolla Albert, Raposka pol-
gármesetere.

Az avatóünnepségen Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, a Megyei
Közgyûlés elnöke nagyra értékelte a
lakosság összefogását. - Nagyon fontos
egy település életében egy ilyen
kultúrotthon létrehozása - mondta. -
Közösség kovácsoló ereje van. Otthont
ad a kulturális mûsoroknak, a családok

összejöveteleinek, a település ren-
dezvényeinek. Ebben a rohanó világban
óriási szükség van arra, hogy megáll-
hassunk egy-egy pillanatra. Egy ilyen
állomás impozáns színtere lett most ez a
kultúrház. Kívánom a település pol-
gárainak, hogy töltsék meg élettel,
vidámsággal. Érezzék jól magukat
benne. 

Az egyházi áldást követõen tartalmas

kulturális mûsorral köszöntötték és
adták át rendeltetésének a közösség
házát a településen.

A szép kivitelû létesítmény beruhá-
zási összköltsége 36 millió forint, mely-
bõl a Közép-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács pályázatán 21 milliót
nyert a község. NHE

A Török János építész tervei alapján készült kultúrház bejáratán
Lasztovicza Jenõ, Bolla Albert és Szencz Lajos, a kivitelezõ cég vezetõ-
je vágta át a nemzetiszínû szalagot

Fotó: N. Horváth

Fotó: Varga

Kultúrházavató Raposkán Pörköltfõzõ verseny

Könyvtárosok a bogrács mellett


