
Navracsics Tibor, a FIDESZ frak-
cióvezetõje és Lasztovicza Jenõ or-
szággyûlési képviselõ, a Megyei Köz-
gyûlés elnöke február 22-én teltházas
lakossági fórumot tartott a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban.

- Nincsen gazdája az országnak, nin-
csen meg az a gondosság, amely egy-
részt kötelesség, másrészt lelkiismereti
kérdés is lenne - mondta Navracsics
Tibor. - Ha valakinek megadta a Jóisten,
hogy irányíthat, vezethet egy országot,
akkor azt ne mindenkinek az érdekeit
figyelmen kívül hagyva - a saját elkép-
zeléséhez rögeszmésen ragaszkodva -
tegye, hanem a másikra, akár az ellen-
érdekû félre is odafigyelve tegye - fûzte
hozzá.

/Írásunk a 3. oldalon A kormány
hadat üzent a társadalomnak címmel./
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Fotó: N. Horváth

Lájerné Mészáros Zsuzsanna osztályfõnök feltûzi a szalagot az idén érettsé-
gizõ tanítványának

Jó ütemben halad a csatornaépítés, õsszel megtörténhet az átadás, majd a
lakossági rákötés

Fotó: N. Horváth

Dr. Jakabházyné Mezõ Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia fõtitkára adta át a
zászlót Vidosa Lászlóné igazgatónak

Fotó: Dancs

A tapolcai sport ünnepén

A fejlõdés állomásai

A felnõttkor küszöbén

Fotó: N. Horváth

A képünkön Lasztovicza Jenõ és
Navracsics Tibor

Nincsen gazdája az országnak

- Tapolca Város Képviselõ-testülete a
február 13-ai ülésén egyhangúlag
fogadta el a település 2007. évi költ-
ségvetését, amely a kórház - OEP,
illetve a költségvetés - támogatása
nélkül - 3.813.884 forint - mondta Ács
János polgármester a vele készített
riportban.

- Az elõzetesen összeállított koncepció
irányelvei szerint az intézményrendszer
hatékony és biztonságos mûködtetését, a
hitelek és kamataik határidõben történõ
visszafizetését, a felvállalt kötelezettségek
teljesítését, a beruházások, felújítások
megkezdését, illetve folytatását tartottuk

szem elõtt a költségvetés elkészítésekor.
Az önkormányzati feladatok bizto-

sításához az állami normatívákat és a
település saját bevételeit kell felhasznál-
nunk, amelyek nagy részét a helyi adók-
ból befolyó összegek teszik ki. A nor-
matívák jelentõsen csökkentek a 2006.
évihez viszonyítva, ezen nem sokat
segített a január eleji kormányzati korrek-
ció sem. A 2007. évi költségvetés - a
nehézségek ellenére is - tartalmaz egy
közel félmilliárd forint értékû fejlesztést -
hangsúlyozta a város elsõ embere.

/Folytatás a 2. oldalon A postahiva-
talok bezárása ellen tiltakozik... címmel./

Csermák József olimpiai bajnok
születésének 75. és a melbourne-i
olimpia 50. évfordulója alkalmából a
Batsányi János Általános Iskola feb-
ruár 14-én sportünnepet rendezett.

Ezen a napon került sor annak az
olimpiai zászlónak az átadására is, ame-
lyet dr. Nádori László professzor, az
iskolai alapítvány kuratóriumának tagja
a melbourne-i megemlékezésen részt-

vevõ magyar olimpikonokkal aláíratott.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a
most 70 éves Zsivótzky Gyula, a nemzet
sportolója is. - A 2007/2008-as tanévben
induló sportosztályunk felveszi Csermák
József nevét - jelentette be az ünnepség
végén az iskola igazgatója.

/Összeállításunk a 10. oldalon „Em-
ber légy, és a mértéke mindennek” cím-
mel./

Tapolca-Diszel városrészben is jelen-
tõs változások történtek az elmúlt 8
év alatt.

Megtörtént a gázvezeték kiépítése,
mintegy 24 millió forintos beruházási
költséggel felépült a korszerû, XXI.
századi igényeket kielégítõ orvosi ren-
delõ, építési telkek kialakítására került
sor. Parkosították, szépítették lakóhe-

lyüket az ott élõk.
De a legnagyobb beruházás most zaj-

lik a városrészben. 404 millió forint
összköltséggel készül a szennyvíz-
csatorna-hálózat. Ehhez az állami támo-
gatás 75%, az önkormányzati és a
lakossági hozzájárulás pedig 25%.

/Riportunk a 3. oldalon Minden pozi-
tív változás örömmel tölt el címmel./

A Batsányi János Gimnázium
február 10-én a Városi Rendezvény-
csarnokban tartotta szalagavató ün-
nepségét.

- A szalag feltûzése nemcsak azt
jelenti, hogy érettségire készülõ diákok

vagytok, azt is szimbolizálja, hogy
átléptétek a felnõttkor küszöbét -
figyelmeztette Varga Tiborné intéz-
ményigazgató a végzõsöket.

/Írásunk az 5. oldalon „... nektek még
bizonyítanotok kell!” címmel/

A Képviselõ-testület egyhangúlag fogadta el
a 2007. évi költségvetést
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hivatalos honlapja

Ács János polgármesterrel készített riport-
ban nemcsak a költségvetésrõl, de a nemrég
zajlott kistérségi tanácskozásról, a postahi-
vatalok bezárása elleni tiltakozásról is szó
esett.

- A 2007. évi fejlesztések, beruházások
között a szennyvízcsatorna építése mellett a
Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra-
fejlesztés II. üteme, a Városi Mozi rekonstruk-
ciójának III. szakasza, a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése, a bérlakások felújítása,
valamint a déli városrész közlekedését javító
munkálatok befejezése is szerepel. A mintegy
34 millió forintos felújítási elõirányzatban
útburkolat-felújítások, a Szivárvány Óvoda
rekonstrukciójának I. üteme, a Badacsonylábdi
Üdülõ felújítása, illetve a Polgármesteri
Hivatal udvari épületében egy házasságkötõ
terem kialakítása is megtalálható. A 120 millió
752 ezer Ft tartalék a pályázati önrészeket is
tartalmazza. Avárosüzemeltetés ellátását a már
elmúlt 8-9 évben megszokott, jó színvonalon
igyekszünk megoldani. Örülünk annak, hogy
nem kellett a támogatások mértékét jelentõsen
csökkenteni és változtatni. Továbbra is
fontosnak tartjuk a civil szervezetek és
alapítványok támogatását - pályázat útján és
közvetlenül -, a Média Közalapítvány 15 mil-
liós támogatását az Új Tapolcai Újság és a
Városi Televízió fenntartásához. A temetõi
kápolna felújításához 2 millió forintot, a város
tömeg- és versenysport támogatásához 6 mil-
liót biztosít a költségvetés. A Városi Rendez-
vénycsarnok fenntartásához 24 millió forint
mûködési támogatással, a helyi autóbusz
közlekedéshez 6 millió forinttal, a köz-
mûvelõdési feladatok támogatásához 3 millió
forinttal járul hozzá a város. A támogatások
összköltsége 71 millió forint.

- A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás - az Ön kezdeményezésére - február
20-án tanácskozást tartott a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban. Mi volt ennek a
megbeszélésnek a témája, és milyen eredmény-
nyel zárult?

- Ezen a tanácskozáson - többek között - a
kistérség és a város kapcsolatáról és arról esett
szó, hogy az állam ma nem egyformán értéke-
li a térség gyermekeit. A tapolcai gyerekek
nem kapják meg azt a támogatást, amelyet a
többi településen élõk. Nevezhetem ezt a
tanácskozást „sikeresen eredményes” meg-
beszélésnek, mivel a felszólalások egy
részébõl is kiderült, hogy mindannyian csak
arra koncentrálunk, hogy vannak kötelezõ
összejövetelek, és ha nem kell határozatot
hozni, nemigen értünk egymással szót.
Továbbra is ki merem jelenteni, a kormányhoz
és a megfelelõ szakminisztériumhoz - a már-
ciusi testületi ülésre készített elõterjesztésemet
követõen - felterjesztési joggal fogok élni
azért, mert az állam nem tudja kezelni a
kistérségen belüli településeket. Igenis ellent-
mondást szülnek a kistérségi támogatások

összegei egy kisebb és egy nagyobb lélek-
számú településen. Erre egy jó példát szeretnék
mondani. A kistérség elnöke azt próbálta kife-
jezni, hogy milyen jó lenne Tapolcának, ha a
szociális és egyéb feladatokat is térségi fela-
datként látnánk el. Miért gondolják, hogy mi
nem számoltuk ki, hogy nekünk melyik a ked-
vezõbb? Egyelõre úgy tûnik, ha a fenti utat
választanánk, nem biztos, hogy akkora támo-
gatást el tudnánk érni, mint a jelenlegi. Az
Alkotmány kimondja azt, hogy melyek az
állam feladatai, és ha azt az állam nem teljesíti,
akkor alkotmánysértést követ el. Így követ el
alkotmánysértést azzal, hogy - mint már
említettem - nem egyformán értékeli a térség
gyerekeit, mert a tapolcaiak több százezer
forinttal kevesebb támogatást kapnak - nor-
matív támogatás címén - mint a kistérség többi
gyereke. Nem vonom kétségbe azt, hogy többe
kerül egy vidéki gyerek nevelése, oktatása, de
azért képzeljük el azt, hogy milyen boldog
lehetne Tapolca önkormányzata és az in-
tézmények, ha azt mondhatnák, mint a
kistelepülések most, hogy mivel megkapják a
kistérségi normatívát, ingyenes tankönyvel-
látásban és 50 ezer forintos támogatásban
részesítik a tanulóikat. Elnézést kérek! Akkor
hol van itt az alkotmányos jog? Tapolca nem a
kistérség tagja? Erre - sajnos - a megbeszélésen
senki nem tudta a választ megadni. Mindenki -
velünk, Tapolcával együtt - a maga sérelmeit
hangsúlyozta. Mi csupán ismertetni szerettük
volna, hogy a 376 bejáró gyerek normatíván
felüli költségeit a város fizeti, és az oktatáson
kívüli közigazgatási problémák nekünk 107
millió forint többletkiadást jelentenek, és akkor
még nem beszéltünk a tûzoltóságról, a diákét-
keztetés plusz 20 millió forintjáról, a gyám-
ügyrõl és a talán megoldódni látszó építésügy-
rõl. Szeretném akkor megkérdezni - most már
nem a kistérségtõl - ki fogja megfizetni ezt a
városnak? Valaki adjon rá választ! Milyen
jogon adhatja egy város az általa szedett adók-
ból és egyéb városi befizetésekbõl ezeknek a
plusz feladatoknak az ellátásához a szükséges
összeget? Nem azt mondom, hogy ezért a
környezõ települések vezetõi a felelõsek, de
próbáljuk korrektül és józanul felfogni - amel-
lett, hogy mindenkinek megvan a maga prob-
lémája vagy nehézsége -, hogy az említett
szám valós szám, ez a magyar valóság. Nem
mondtam senkinek, hogy mennyit fizessen, én
azt mondtam, hogy Tapolca milyen in-
tézkedéseket hozott meg. Felelõsségem
tudatában most is kijelentem, hogy Tapolcára
vidéki gyerek nem iratkozhat be azért sem,
mert kijátsszák a lakcímbejelentéseket. De
nálunk, itt helyben is rendet kell tennünk. Az
intézményvezetõi megbeszélésen ezt el fogom
mondani.

- Átkerülnek a Megyei Önkormányzathoz az
adott intézmények?

- Továbbra is fenntartjuk a gimnázium, a
szakképzõiskola, a Nevelési Tanácsadó, a
zeneiskola és a kollégium átadását, illetve az
elmúlt testületi ülésen döntöttünk arról, hogy
egy újabb intézményt, a teljesen megyei
hatóságba és feladatkörbe tartozó Szász
Márton Speciális Általános Iskolát kívánjuk
még átadni. Itt jegyzem meg, hogy ez csak az

iskola átadását jelenti, nem tartoznak hozzá a
mûvelõdési és egyéb közmûvelõdési felada-
tok, ezeket külön kell választani. Ebben az
iskolában szakértõk által kiállított papírok
szerint olyan gyerekek nevelése folyik, akik
egyelõre nem nevelhetõk más oktatási
intézményekben. Ez pedig nem önkormányza-
ti, hanem megyei feladat. Aváros az eddig hoz-
zátett 60 millió forintot nem tudja biztosítani.
Megjegyzem, hogy ebben az iskolában a
gyerekek 50%-a vidéki, és egy-két kivételtõl
eltekintve az adott önkormányzatok nem
fizetnek hozzájárulást. Nem tudom elfogadni
minden esetben, hogy mással van társulási
megállapodásuk. Ezért még egyszer meg-
kérdezem, hogy kié az a 376 gyerek? Kié?

- Polgármester Úr! Tapolcán két kisposta
bezárására készül a Magyar Posta Zrt.
Miként fogadja ezt a város?

- Tiltakozásunkat testületi határozattal,
lakossági aláírásgyûjtéssel is kifejeztük.
Levélben jeleztük azt a szándékunkat, hogy a
város hajlandóságot mutat akár az
üzemeltetés, akár a fenntartás költségeiben
részt vállalni azzal együtt, hogy mindkét
hivatal helyiségeit eddig is térítésmentesen,
bérleti díj nélkül biztosítottuk. A levelünkre
még nem kaptunk választ. Az egyik bezárás-
ra ítélt postahivatal a több mint 1500 fõs
lakosú Dobó-városrészen található, amely-
nek távolsága a városközponttól mintegy 3
km-re van. A másik a diszeli városrészben, a
850 fõ lakosú, több mint 5 km távolságban
lévõ, közigazgatási szempontból csatolt
területen van. A szolgáltatások megszüntetése
igen méltánytalan helyzetbe hozná az érintett
városrészek lakosságát, a fejlõdésre ked-
vezõtlen hatást gyakorolna. Ez ugyanaz az
eset, mint a vasútvonalak megszüntetése. A
posta igazgatósága azt mondja, hogy a -
szinte ma már rom épületnek nevezhetõ -
tapolcai fõpostán fog minden polgárt ellátni.
Ott, ahol mindig minden ablaknál tömeges
sor áll? Nem tudjuk, hogy milyen választ
kapunk a tiltakozásunkra, de megmondom
õszintén, nem lehet nagyon bízni a dolgok-
ban. Ha egy önkormányzat felvállalja az
összes költséget, miért éri meg jobban, hogy
a jelentõs forgalmat bonyolító kispostákat
bezárják? Ki találta ki, hogy majd a postások
kismotorral fogják kihordani a postát? Nem
autóval! Kismotorral! Diszel több mint 800
fõs településrész, 5 km-re a városközponttól.
Volt már itt valaki a tulajdonosok közül
akkor, amikor esik az esõ, hull a hó? Tudják,
hogy milyen körülmények között lehet télen
kivinni csomagot és egyéb küldeményt
kismotorral? Szerintem ezek az intézkedések
teljesen abnormálisak. Ezért is fogjuk - ha
kell - a megfelelõ kormányhivatalhoz és a
miniszterhez másodszor is elküldeni a
tiltakozásunkat. Adjon már valaki ma-
gyarázatot arra, hogy most, amikor már a
nyugdíjkézbesítéskor biztonsági õr kíséri a
postást, hogy képzelik, hogy a tapolcai postás
kismotorral viszi ki Diszelbe a nyugdíjakat, a
segélyeket és az egyéb pénzküldeményeket.
Õt ki fogja védeni?! Még egyszer mondom:
ez nem normális dolog, ilyent nem szabad
tenni. N. Horváth Erzsébet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A postahivatalok bezárása ellen
tiltakozik a város 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 Iroda 510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157

Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ

Adócsoport 511-159
Dénes Emil csoportvezetõ

Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iro-
da 511-154 
Benczik Zsolt megbízott 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
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

/Folytatás az 1. oldalról/
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Bakos György önkormányzati képviselõ
már a harmadik ciklusban szószólója a
Tapolca-Diszel-városrész lakóinak a
Képviselõ-testületben. A feladatokról, a
tervekrõl vele beszélgettünk.

- Az elsõ ciklus idõszakának a legfontosabb
feladata talán az volt, hogy fel kellett rázni a
településrészt a mély álmából, és fejlõdést,
fejlesztést kellett elindítani. Ilyen volt a
gázvezeték kiépítése, amely a város anyagi
támogatásával és lakossági önrésszel készült.
Ezzel egy olyan folyamatot tudtunk elindí-
tani, amely az itt élõk komfortérzetét növelte.

- Jelenleg a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítése folyik a városrészben. Mekkora a
bekerülési költsége?

- A szennyvízcsatorna építése már a
második ciklusban elkezdõdött a pályázatok
elkészítésével, illetve a Vízközmû Társulás
létrehozásával. Ez a városi hálózat kiépí-
tésének IV. üteme. A beruházás költsége 404
millió forint. Ebbõl 75% az állami támogatás,
a fennmaradó különbözetet pedig a lakosság
és Tapolca Város Önkormányzata biztosítja.

- Mekkora a lakossági hozzájárulás
mértéke?

- Ingatlanonként 200.000 Ft az önrész. Ezt
lehetett egy összegben kifizetni, de mód van
arra is, hogy ötven hónap alatt, havi négyezer
forintot kell fizetnie annak, aki ezt választja.
Ezt az alkalmat is szeretném megragadni arra,
hogy megkérjem a lakosságot, hogy a
befizetési kötelezettségének még nagyobb
felelõsséggel tegyen eleget, mert csak lassan
folynak be a pénzek. Ugyanakkor a
türelmüket is szeretném kérni azért a felfor-
dulásért, amellyel ez a beruházás jár, de mind-
annyiunk érdeke, hogy a korszerû szenny-
vízelvezetés rendszere nálunk is kiépüljön. A
csatornaépítést pedig az utak, járdák helyreál-
lítása fogja követni, új aszfaltburkolatot kap-
nak. Ezt követõen pedig megkezdõdhet a
parkosítás, és épülhet a már régen kért ját-
szótér is.

- Lakótelkek kialakítására van lehetõség?
- Igen, van. Az elmúlt idõszakban

megtörtént Diszel-városrész rendezési ter-
vének módosítása, így újabb területek kerül-

tek a belterületbe. A következõ lépés az lesz,
hogy ezeken építési telkeket alakítsunk ki. De
az érdeklõdõk már most is találnak építésre
alkalmas telkeket az északi városrészben.
Örömmel látunk mindenkit.

- Régi óhaja az itt élõknek, hogy legyen
kábeltelevíziós rendszerük.

- Jogos az igény. Ez hamarosan meg fog
oldódni azzal, hogy a Zelka Rt-vel kötött
megállapodást követõen a cég egy optikai
kábelvonalat épít ki a szennyvízcsatorna
nyomvonalában. Így nemcsak a mûsorcso-
magok lesznek elérhetõk, de az Internet-hoz-
záférhetõség is bõvülni fog.

- Vannak a városnak olyan kulturális ren-
dezvényei, amelyek innen indultak ki.
Gondolok itt a szüreti felvonulásra, a bor-
versenyre.

- Bár szûkülnek az anyagi lehetõségek, de
természetesen szeretnénk ezeknek és a téli
idõszak gyepûtiprásának, a népdalos talál-
kozóknak, a huszártalálkozóknak, a majális-
nak a hagyományát folytatni.

- Milyen a közlekedés a két városrész

között?
- Jó. Január 1-jétõl egy új társaság

mûködteti a helyijáratot. A kezdeti ne-
hézségek után mára már közmegelégedésre.
Márciustól pedig 17 járatot biztosítanak, és
ehhez még a Somló Volán menetrendszerinti
járatai is felsorakoznak.

- Mire a legbüszkébb?
- Minden pozitív változás örömmel tölt el,

de talán az orvosi rendelõ építésére vagyok a
legbüszkébb, már csak azért is, mert az utolsó
másodpercben készült el ez a közel 24 millió
forintos beruházás a városvezetésnek köszön-
hetõen. Igaza volt dr. Bujdosó Lászlónak, aki

a megnyitón azt mondta, hogy a beteg ma-
gyar egészségügy nagyon ritka, ünnepi pil-
lanata a rendelõ avatása.

- Mi keseríti el?
- A posta bezárásának híre ért bennünket,

az itt élõket sokként. Félek, hogy a tiltakozá-
sunk ellenére is megszûnik ez a szolgáltatás,
a bezárás már eldöntött tény, így az elsor-
vasztás, az ellehetetlenítés egy újabb „ered-
ményének” leszünk az elszenvedõi.

Minden pozitív változás örömmel tölt el

A teltházas lakossági fórumon elsõként
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a
Megyei Közgyûlés elnöke vázolta fel az
ország jelenlegi helyzetét. Ezt követõen
Navracsics Tibor szólt a 2002-es választá-
sok óta eltelt idõszakról.

- 2002-ben Magyarország sikeres ország
volt - szögezte le - pár tízezer szavazaton
múlott, hogy nem a FIDESZ nyerte újra a
választásokat. Ha akkor nyer, ma már kettõs
állampolgársága van a határontúli magya-
roknak, vagyis megvalósulhatott és kiteljesed-
hetett volna az a gazdasági és kulturális tér,
amely természetes lehetõség lenne Magyar-
ország számára, hiszen egyetlen ország va-
gyunk Európában, amely a saját nemzetrészei
által határolt. Folytatódhatott volna az otthon-
teremtési program, amely beindította a gaz-
dasági növekedést, ingyenes maradt volna a
felsõoktatás.

Közép-Európa legerõsebb gazdasága, álla-
ma lehettünk volna, a régió éllovasa, azaz
minden szempontból egy emelkedõ nemzet.
Ehhez képest - 5 év MSZP-SZDSZ kor-
mányzás után - nemcsak Nyugat-Európától
vagyunk leszakadva, hanem a régiótól is.
Románia ebben az évben 6,6 %-os gazdasági
növekedésre számít, nálunk ez 2,2 %-os lesz.
Ott a költségvetési hiány kb. 2 %, nálunk a
növekedés ennyi, a várható infláció pedig 7-8
% körüli. Míg Magyarországon emelkedik a
munkanélküliség, addig náluk munkaerõhiány
van. Kelet-Magyarországról már oda járnak át
dolgozni az emberek. 

- Mostanra egy új helyzet állt elõ a magyar
politikai életben - hangsúlyozta Navracsics

Tibor. - Ma már nem a baloldal és a jobboldal
áll egymással szemben, hanem a kormány és a
társadalom.

Ez a kormány olyan kormányzati politikát
folytat - az igazságosság jelszava alatt -, ami
az elmúlt 16 év legigazságtalanabb kor-
mányzati politikája. A nyugdíjasok zsebébõl
évi 70-80 ezer forintot vesz ki a megszorítá-
sokkal, elvette a családok egyhavi jö-
vedelmét, leépítik a vasutat, szétverték a
közigazgatást, magára hagyták a rászo-
rulókat, az önkormányzatok költségvetését
radikálisan csökkentik. Elveszik a fogya-
tékosoktól a pénzt, a lehetõséget a falvakban
élõktõl, bezárják az orvosi rendelõket, a
falusi iskolákat. Magukra hagyják a tehet-
ségeseket is. Azok a tehetséges emberek,
akik húzhatnák az országot, akadályokkal
találják magukat szemben.

Gyurcsány Ferenc nem minket csapott be,
nem az ellenzéket - hiszen mi nem rá szavaz-
tunk -, az õ hazugságában éppen az a leg-
borzasztóbb, hogy a saját szavazóit csapta be,
azokat a baloldali embereket, akik rá és az
MSZP-re szavaztak. Az igazi konfliktus most
már nem a bal és jobb oldal között van, hanem
azok között, akik az emberek oldalán és azok
között, akik a hatalom oldalán állnak. A kor-
mány hadat üzent a társadalomnak - szögezte
le a FIDESZ frakcióvezetõje.

Lasztovicza Jenõ a tervezett ingatlanadó
bevezetésének következményeire hívta fel a
jelenlévõk figyelmét. - Ha bevezetik az ingat-
lanadót, akkor azt minden tulajdonosnak -
legyen az 80 vagy 90 éves - fizetnie kell. Ha a
családnak nincs annyi jövedelme, hogy ki

tudja fizetni azt a minimum 30 ezer forintot
évenként, amivel õk számolnak, akkor azt
ráterhelik a tulajdoni lapra, és az majd végre-
hajthatóvá válik. Mi ennek a veszélye? Az,
hogy egy idõ után a saját tulajdonunkból
földönfutóvá válhatunk.

A hallgatóság által feltett kérdések egyikére
- miszerint lehetséges lenne együttmûködés a
FIDESZ és az MDF között -  Navracsics Tibor
azt válaszolta, hogy a két párt szakértõi
hamarosan tárgyalni kezdenek, és van  olyan
pont - a középosztály védelme -, ahol talán
együtt lehetne mûködni, de ennek az az
elõfeltétele, hogy az MDF visszafogadja a
Nemzeti Fórum-osokat, köztük az igazi MDF-
eseket; Lezsák Sándort, Balsai Istvánt és a
többieket.

- A KDNP és az MDF a FIDESZ stratégiai
szövetségese. De az én álmom az, bár mini-
mális az esély rá, hogy megvalósuljon - mond-
ta a frakcióvezetõ -, hogy az SZDSZ is vissza-
jöjjön, mert ne felejtsük el, hogy 1988/89-ben
az ellenzéki pártoknak volt egy koalíciója az
MSZMP-vel szemben. Most is vannak
olyanok az SZDSZ-ben - igaz, hogy kevesen,
köztük Szent-Iványi István és Fodor Gábor -,
akik azt mondják, hogy a ‘88-'89-es örökséget
kellene  visszaállítani. Mi kezet nyújtunk min-
denkinek, aki az ország érdekeit tartja szem
elõtt.

A lakossági fórumon szó esett még az uniós
pályázati pénzek elosztásáról, a kordonbontás-
ról, a március 15-ei ünnepségrõl, a kormány és
a rendõrség felelõsségérõl, a gyülekezési
szabadságról, az ázsiaiak betelepítésének ere-
detileg 2017-ig titkosított tervérõl is.

A kormány hadat üzent a társadalomnak

Az oldalt készítette:
N. Horváth Erzsébet

A Képviselõ-testület döntése alapján az
Ady Endre utcára merõleges utcák
(Semmelweis-, Darányi-, Glázer-, Bartók
Béla-, Úttörõ utca) - a Ley József utcáig
bezárólag - fizetõ parkolósak lesznek, és
a II. díjtételû övezetbe fognak tartozni.
Arról, hogy mikortól kell ezekben az
utcákban fizetni a parkolásért, Hegedûs
Józsefet, az üzemeltetõ Városgazdál-
kodási Kft ügyvezetõ igazgatóját kér-
deztük.

- Május elsejére tudjuk megteremteni
azokat a technikai feltételeket, amelyek
szükségesek az átalakításhoz. Ki kell jelölni
a parkolási és a tiltó helyeket, valamint az
autóbehajtások pontos méretét is meg kell
határozni az adott utcákban, hiszen elõfor-
dulhat, hogy nemcsak személyautóval, de
tehergépkocsival is meg kell közelíteni az
ingatlant. Ehhez viszont ráfordulási
lehetõséget kell biztosítani. Mivel az
útburkolati jelek felfestése csak a tavaszi
idõszakban célszerû, ezért a munkálatokat
végzõ céggel is csak akkorra akarjuk
megkötni a megállapodást.

- Újabb automatákat is fognak
telepíteni?

- Csak egyet a már meglévõ 3 mellé az
Ady Endre utcában. Tudjuk, hogy úgy
lenne korrekt, hogy az érintett utcák
közepére helyezzünk el egy-egy automatát,
de erre a közel 10 milliós beruházásra -
sajnos - nincs lehetõség. Azoknak az utcák-
nak a forgalma évi 1 millió forintot „ter-
mel”, azaz csak tíz év alatt térülne meg a
beruházás. Nagyon bízom benne, hogy akik
eddig az adott utcákban ingyen parkoltak,
meg fogják venni a 3.100 Ft-os tapolcai bér-
letet, amely a város minden II. övezetû
parkolóhelyére érvényes, így ezeknek az
utcáknak - különösen a Bartók Béla utcának
- a parkoló autók miatt a majdnem már
megoldhatatlan forgalma akadálymentes
lesz. A bérlet ára - leosztva egy hónapra -
250 Ft - egy doboz cigaretta ára sincs, és
ezért kényelmesen lehet parkolni akár
közelebb is a városközponthoz.

- Hány parkolóhelyet alakítanak ki ezek-
ben az utcákban? Változnak a díjak?

- Közel nyolcvanat. A várakozási óradíj a
piros övezetben (I.) 180 Ft-ról 220-ra, a
zöld övezetben (II.) 120 Ft-ról 140-re
emelkedik.

- Mekkora a pótdíj?
- Nyolc munkanapon belül az egyórai

várakozási díjon felül a díj tízszerese, nyolc
munkanapon túl, illetve a felszólítás után a
díj harmincszorosa. Ha valaki pótlólag
nyújtja be a bérletét, mozgássérült iga-
zolványát, vagy egyéb igazolását -
munkanapon belül - 500 Ft-ot fizet, utána
már elévül a bemutatási jogosultság.

- Lehet-e mobiltelefonon keresztül fizetni
a parkolásért?

- Igen, lehet. Ha valaki befizet egy
bizonyos összeget a megadott számlára,
akkor azt leparkolhatja. Ezt a szolgáltatást -
a szakma javaslatára - egy partnertársaság
biztosítja, amely a beszedett pénzt aztán
szétosztja az üzemeltetõk között. Sajnos, a
közelmúltban ez a társaság fuzionált egy
másikkal, és meglepõdve tapasztaltuk, hogy
onnantól havonként 250 Ft regisztrációs
költséget is levonnak a mobilon keresztül
parkolóktól. Így, ha nem is parkolt az illetõ,
de regisztrálva van, elfogyhat a parkolási
díjra szánt összege. Nemrég Gyulán volt
egy konferenciánk, ahol ez is szóba került.
Háborog a szakma, lehet, hogy kilépünk
ebbõl a konstrukcióból, mert eredetileg nem
errõl volt szó. Még egy kör SMS-t sem ért
meg az az adott cégnek, hogy az ügyfeleket
értesítse a változásról.

Újabb fizetõs
parkolóhelyek

A Csobánc lábánál már több éve felvonulással köszöntik a szõlõsgazdát és a
szüretet

Fotó: N. Horváth
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Navracsics Tibort, a FIDESZ frak-
cióvezetõjét sokan ismerik a parlamenti
felszólalásain vagy a médiumokban tör-
ténõ közszereplésein keresztül. Azt
bizonyára kevesebben tudják, hogy a
gyerekkorát Tapolcán töltötte. Ezekrõl az
évekrõl is beszélgettünk vele a lakossági
fórum után.

- Egyéves koromtól tizenegyéves koromig
éltem Tapolcán. Kezdetben itt, a mûvelõdési
központ melletti társasházban, majd a család
a gimnázium épületébe költözött. Az
intézmény igazgatója volt az édesapám, de
az édesanyám is ott dolgozott. A gyermekko-
romat köszönhetem Tapolcának. A kamasz-
koráig nagyon sokat alakul, formálódik az
ember, kiváló barátaim voltak, így a közössé-
gi élet elsõ élményei is itt születtek. A
szüleim mind a mai napig úgy emlegetik
Tapolcát, mint az életük fénykorát.

- Melyik iskolába járt, és kik voltak a
tanárai?

- Az ének-zenei általános iskolába jártam,
Lux Kálmánné volt az osztályfõnököm.
Klarinétozni tanultam. Hatodik év elején
költöztünk Veszprémbe, ott folytattam a
tanulmányaimat, majd ott is érettségiztem a
Lovassy-gimnáziumban. 

- Az érettségi után hogyan tovább?
- Elõször is egyéves elõfelvételis katonai

szolgálat volt Zalaegerszegen, és azt
követõen az ELTE Állam- és Jogtudományi
Karára jártam. A diploma megszerzése után,

1990-ben Veszprémbe, a bíróságra kerültem
fogalmazónak, majd letettem a bírói szak-
vizsgát is. Közben párhuzamosan elvé-
geztem a politológia szakot. 1993-tól 1996-
ig a budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetemen, majd ezt követõen egy évig
Angliában, Brightonban tanítottam. Jelen-
leg politológusként tanítok az egyetemen,
illetve politikusként a FIDESZ-ben szor-
goskodom. 

- A szülei nem féltették a politikusi
pályától?

- De igen. Sõt, még ma is féltenek. Õk ma
már nyugdíjasok, és Veszprémben élnek.
Nem nagyon akarták, hogy én politikus
legyek, de a FIDESZ-nemzedék politikus
nemzedék. Majdnem egyidõsek vagyunk
Orbán Viktorral, Pokorni Zoltánnal. Deutsch
Tamással pedig egyidõsek. Mivel a FIDESZ
az ELTE Jogi Karán szervezõdött, így ter-
mészetes volt számunkra, hogy 1988/89-ben
politizálunk, és az is természetes volt, hogy a
FIDESZ-ben fogunk politizálni. 

- Hogyan telik egy napja?
- Hát, korán kelek. Általában tévében vagy

rádióban kezdek, onnan a hivatalba megyek
már fél 8 körül, hogy a 9 órától kezdõdõ
értekezletek elõtt elintézzem a soros felada-
tokat. Délután pedig általában utazom vala-
hová, és esténként lakossági fórumon veszek
részt, vagyis sok utazással és az emberekkel
való találkozásokkal telik egy-egy nap. Azt
hiszem, hogy a politikában az egyik leg-

fontosabb, hogy az emberekkel jó legyen a
kapcsolat, ez késõbb a kampányban nagyon
hasznos lehet, hiszen nagyon sok embert kell
meggyõzni arról, hogy érdemes dolgozni
valamiért, érdemes összefogni. 

- Figyelve a parlamenti felszólalásait,
illetve a televíziós riportjait, megnyilvánulá-
sait, nem nehéz észrevenni, hogy milyen
hihetetlen nyugalommal reagál a sokszor
támadó és provokatív kérdésekre, sõt a
figyelmesebben szemlélõknek az is feltûnhet,
hogy a humora is fel-felcsillan az ezekre
adott válaszokban. 

- Már amennyire van humorom. Sokan azt
mondják, hogy az az irónikus, szarkasztikus
humor, amely rám jellemzõ, eléggé hiány-
cikk a magyar politikában. A felvetés másik
felére válaszolva, valóban nem vagyok egy
ideges típus. Így születtem. Az édesapám és
az édesanyám is nyugodt, bizonyára tõlük
örököltem. A magyar politikában sokszor
vannak bosszantó dolgok és olyan aprósá-
gok, amelyekrõl azt gondolom, hogy mini-
mális emberi gesztussal jobbá tehetõk
lennének. Az viszont dühít, hogy a kormány-
oldalról ezek a gesztusok soha nem érkeznek
meg. 

- A politikus is álmodik?
- Igen, álmodik. Álmodom fõleg úgy,

hogy én a magyar belpolitika legintezívebb
egy évét fogtam ki a szûk egyévi frak-
cióvezetésem alatt. Szerintem a politikusok
többsége egy olyan Magyarországról ál-

modik, ahol jó élni. Ez nem minden esetben
az anyagi bõséget jelenti, hanem az emberi
viszonyok kulturáltságát és egy kiegyensú-
lyozott életet. Én ilyen Magyarországról
álmodom. 

- Tapolcára milyen gyakran jön? 
- Édesapámékat szoktam hozni érettségi

találkozóra, és akkor sétálok is a városban.
Akik 30 évvel ezelõtt a barátaim voltak, azok
ma már bácsik, nénik. Nem is tudom, hogy
hol keressem õket. Legutóbb egy évvel
ezelõtt voltam itt. Amikor 1977-ben el-
költöztünk innen, akkor Tapolca még egy
kicsi, iparszerû város volt, a bauxitközpont-
tal, egy kicsit elhanyagolt Fõ utcával. Látva a
változást, azt  kell mondanom, hogy a jelen-
legi polgármester és a csapata kiválóan teszi
a dolgát, az egész belváros újjáépült, és
csodálatos lett a Tópart is. Nagyon hangu-
latos a város, jó itt sétálni, nézelõdni. Jó látni,
hogy gazdája van a városnak, hogy a vezetõ-
je hivatásának tekinti, hogy szépítse Tapolcát
és a város lelkét megtalálja.

- Ha van szabadideje, mivel kapcsolódik
ki? Van hobbija?

- Sajnos, szabadidõbõl van a legkevesebb.
De ha mégis akad, akkor sportolni szoktam:
úszni, fallabdázni. Néha olvasni is van idõm.
Kirándulni is szoktunk a családdal, de õszin-
tén be kell vallanom, hogy ezek a kirándulá-
sok is sok esetben valamilyen politikai prog-
rammal függnek össze. 

N. Horváth Erzsébet

A politikusok többsége egy olyan Magyarországról álmodik, ahol jó élni

Meghívó

Tapolca Város Önkor-
mányzata tisztelettel
meghívja az 1848/49-es
forradalom és szabad-

ságharc évfordulója alkalmából ren-
dezett ünnepi megemlékezésre.

Március 14. (szerda)
14.00 óra Megemlékezés Miltényi

József huszárkapitány sírjánál a régi
temetõben. Beszédet mond: Bajner
Imre történelemtanár.

Március 15. (csütörtök)
18.00 óra Török János 1848-as hon-

véd alezredes és Török Antonius
Flórián 1848-as honvéd százados
emléktáblájának megkoszorúzása az

Alsó-tóparton.
18.15 óra Fáklyás felvonulás
A Kossuth dombormû és a Petõfi

szobor koszorúzása
19.00 óra Ünnepi mûsor a Városi

Rendezvénycsarnokban.
Emlékezõ beszédet mond: Sólyom

Károly alpolgármester.
„Zúgjatok harangok” - ének, zene,

tánc, szavalat.
Nemzeti ünnepünkön külön meghívó

nélkül szeretettel várjuk Tapolca
Polgárait!

/Rossz idõjárás esetén a fáklyás
felvonulás elmarad, az ünnepi mûsor 18.30
órakor kezdõdik./

-Mi is a szalagavató? Egy régi hagyomány,
amellyel az iskolát elhagyó diákokat meg-
jelöli, kitünteti, példaképül állítja a töb-
biek elé. Az életbe való kilépés elõtt a sza-
lagavató bál, a felnõttkorba bevezetõ -
úgymond - elsõbálos kislányok bemuta-
tása szokott lenni - e gondolatokkal nyitot-
ta meg Lájerné Tóth Éva, a Széchenyi
István Szakképzõ Iskola igazgatónõje az
intézmény idei szalagavató ünnepségét. A
rendezvénynek immár hagyományosan a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ adott
otthont február 16- án.

Az intézményvezetõ ünnepi beszéde
további részében szólt a szalagon látható két
dátumról, a kezdetrõl - a diákkor alfájáról -,
valamint a tanulóévek omegájáról - e korsza-
kot lezáró évszámról… és a közötte átélt
küzdelmekrõl. Kiemelte, hogy a 2006/2007-
es tanévben két szakközépiskolai és négy
szakképzõ osztály fog végezni. A 155 fõbõl
55 tanuló érettségizik, a többi diák szakmai
vizsgát tesz.

Ünnepi beszéde második felében
megszólította a szülõket, a tanulókat és

Szentgyörgyi Albert szavait idézve vázolta az
oktatási intézmények feladatát: - Az iskola
dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan
kell tanulni, hogy felkeltse a tudás étvágyát,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és
segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk
csinálni.

Lájerné Tóth Éva gondolatait követõen a
szalagok feltûzésére került sor, majd Vajda
Henriett 12.V osztályos tanuló búcsúzott a
végzõsök nevében.

Kripta Klára és Torma Tamás duettje után
/Sakk címû musicalbõl/ az együtt töltött évek
hangulatát idézték föl prózai, zenés- táncos
és prezentációs formában a végzõs diákok.

A szalagavató bálra már a rendezvénynek
otthont adó intézmény aulájában került sor. A
látványosan megkoreografált nyitótáncot
követõen vacsora, majd a táncok estéje
következett az SMS-együttes közremû-
ködésével.

Meglepetésként idén elõször választották
meg az iskola tanulói a bálkirályt és bálki-
rálynõt.

Dancs István

A diákévek alfája és omegája

A nyitótáncot Szabó Richárd tanította be

Vállalkozói Klub
A Raiffeisen Bank 2004. óta szervez
Vállalkozói Klubot kis- és középvállalatok
részére azzal a céllal, hogy lehetõséget
teremtsen a szakemberekkel történõ
konzultációra és egyben a kötetlen beszél-
getésre is.

A Tamási Áron Mûvelõdési Központban
február 6-án elhangzott elõadásokon
keresztül a jelenlévõk a 2007-es év
lehetõségeirõl, a világgazdaság és a hazai
gazdaság várható változásairól és a pályáza-
tokhoz nyújtható hitelekrõl kaphattak
tájékoztatást.

Sibak András, a Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. Veszprém megyei képviseletének
vezetõje a kedvezõ kamatozású konstruk-
ciókról szólt, és a támogatott hiteleket
ismertette.

A Raiffeisen Csoporton belül a Raiffeisen
Consulting Zrt. segíti a vállalati és önkor-
mányzati ügyfeleket az EU-s és hazai vissza
nem térítendõ források megszerzésében,

valamint azok maradéktalan és szabályszerû
felhasználásában. A Raiffeisen Consulting
Zrt. fõosztályvezetõje, Varga Csaba
ismertette mindazokat a területeket, melyen
a Raiffeisen Consulting segíteni tudja a vál-
lalkozásokat: pályázati tanácsadás, projekt
elõkészítés, projektmenedzsment és pénz-
ügyi tanácsadás.

A világgazdasági és hazai gazdasági ten-
denciákról Török Zoltán, a Raiffeisen Bank
vezetõ elemzõje tartott tájékoztatót.

- A tapolcai fiók megnyitása óta eltelt
idõszakban sokan tisztelték meg bizal-
mukkal a fiókot, mely kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy a kis- és középvállalkozá-
sok számára is gyors, egyszerû szolgáltatá-
sokat nyújtson - mondta Denkler Miklós
igazgató. - A Vállalkozói Klub is nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy a térség mikro-, kis-
és középvállalkozások és önkormányzatok
számára segítsenek eligazodni a pénzügyek
területén.  NHE

Fotó: Dancs



2007. február     5Új Tapolcai Újság

KRÓNIKA

Gyermekétkeztetési helyzetkép városunkban
Tapolcán a gyermekétkeztetésrõl a
Tapolcai Diák- és Közétkeztetõ Szolgál-
tató Kft. gondoskodik. Arról, hogy hány
adag készül a Kft. konyháin, mennyire
tudják biztosítani az egészséges táp-
lálkozáshoz a feltételeket, Horváth Sán-
dor ügyvezetõt kérdeztük.

- Tapolcán 1990-tõl 3 gyermekétkeztetõ
mûködött. Az egyik az Y Bt., a másik a
Stadion úti Viszlóparti Bt., a harmadik
pedig a Napközi Bt. volt. Ezeknek a tár-
saságoknak az összevonásából jött létre
2000-ben a Tapolcai Diák- és Közétkeztetõ
Szolgáltató Kft. Az átalakítás jó döntésnek
bizonyult, a Kft. 100%-os önkormányzati
tulajdon lett, így sokkal rugalmasabban és
hatékonyabban tud mûködni. Alapvetõen
gyermekétkeztetéssel foglalkozunk, kisebb
hányad a szociális-, valamint a közét-
keztetés. Két báziskonyhánk van, az egyik
a Kazinczy téren, a másik a Stadion úton.

- Mekkora a konyhák kapacitása?
- A Stadion úti konyhánk kapacitása

2000 adag - 1800-at fõzünk -, a Kazinczy
téren 850-900 adag készül - a kapacitása
1000 adag -, tehát 85%-os a kihasználtsá-
gunk.

- A gyermekek közül mely korosztályokat
látják el?

- A bölcsõdétõl a középiskoláig. Mivel a
bölcsõdei étkeztetést külön szabály írja elõ,
ezért az ételt ott helyben készítjük el a ki-

csiknek. A többiekhez pedig vagy kiszál-
lítjuk, vagy az adott iskolások helyben
fogyasztják el. Az önkormányzati óvodák
és iskolák mellett a mi konyháinkról
kapják az ellátást a Szent Erzsébet Óvoda,
valamint a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Iskola gyerekei, de szállítunk
Zalahalápra az óvodába és az iskolába is.
Mi látjuk el a gimnáziumot, a SZISZI-t, a
kollégistákat -, ahol háromszori étkezést
adunk - és Diszelbe is szállítunk.

- Hány autóval és mikor kezdõdik a
kiszállítás az adott helyekre?

- Oda, ahová tízórait, ebédet és uzsonnát
szállítunk, a tízórait fél 8-kor, az ebédet és
az uzsonnát fél 11 után kezdjük szállítani
két autóval. Itt kell megjegyeznem, hogy
az intézmények vezetõin keresztül több
szülõ kért bennünket arra, hogy korábban
legyen a tízórai, ne olyan közel az ebédhez.
De hát, mint a nevében is bent van, ez
tízórai és nem reggeli. Sajnos, azonban az
tény, hogy nagyon sok szülõ már reggel 6
órakor vagy fél 7-kor elviszi a gyermekét
az óvodába, és nem ad neki reggelit. A
tízórai nem pótolhatja ezt.

- Hogyan és milyen szempontok szerint
állítják össze az étlapot? Mennyire tudják
követni az egészséges táplálkozás köve-
telményeit?

- Az étlapokat hetente, kéthetente tervez-
zük. Korosztályonként állítjuk össze az

étrendet, ügyelve arra, hogy a
fogyasztóvédelem elvárásai szerint egy
héten csak egyszer legyen kifõtt tészta,
még a pörkölthöz sem adhatunk köretként
pluszban. Az elõírás szerint heti kétszer
fõzeléknek kell az étlapra kerülnie. A
tapasztalat viszont az, hogy a gyerekek a
kifõtt tésztát jobban szeretik. Kérdezem én:
mi a fontosabb? Az, hogy az elõírásnak
megfelelõen fõzzünk, és az étel a tányér-
ban maradjon, vagy a gyerek elfogyasztja,
és így megkapja a szükséges energia- és
tápanyag szükségletét? Az étkezési szoká-
sokat a családból hozzák magukkal. Lassú
folyamat annak az átalakítása az egész-
séges táplálkozás irányába. Arra mindig
ügyelünk, hogy - fõleg azoknál, akik
háromszori étkezést vesznek igénybe -
minden nap legyen friss zöldség vagy
gyümölcs. A fõzésnél is mindig elõnyben
részesítjük a friss alapanyagot. Ha az nincs,
akkor elõbb mirelitet használunk, és
végszükség esetében nyúlunk a kon-
zervhez. Nem könnyû a gyerekek kíván-
ságát, kérését teljesíteni, hiszen ahányan
vannak, valójában annyifélét szeretnének
enni - ezt három gyerekes családapaként is
tudom -, de igyekszünk úgy igazodni a
kéréseikhez, hogy közben az egészséges
táplálkozás szempontjait is szem elõtt tart-
suk.

N. Horváth Erzsébet

Házasságot
kötöttek:

Hosszu Attila és Horváth Ildikó Mónika
Trápli István és Horváth Zsuzsanna

Kaszás Tamás és Pásztor Melinda Katalin
Kiss Csaba és Mogyorósi Katalin

Gratulálunk!

- Jelentõs értékre elkövetett lopás bûntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
azon elkövetõk ellen, akik a Sebronban egy
területrõl eltulajdonítottak alumínium anya-
gokat 2.200.000 Ft értékben.
- Eljárás indult azon ismeretlen tettes ellen,
aki a föld feletti távhõszolgáltatási vezeték
alumínium burkolatát megbontotta, és egy ré-
szét eltulajdonította.
- A Radnóti utcában egy családi ház ablakát
festékkel lefújták. A rongálás miatt eljárás
indult.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Nagy Endre és Simon Anita gyermekük: Mátyás
Dobi László és Jankó Éva Tímea gyermekük: Dominik László
Szabó Csaba László és Ferencz Anita gyermekük: Eszter Anna
Németh József és Tóth Katalin gyermekük: Kristóf
Hajós Balázs és Pokó Andrea gyermekük: Bianka

Gratulálunk!

Évfordulók
1347. február 660 éve
I. Lajos király elrendelte, hogy a „Tapol-
cha” nevû királyi ingatlant a veszprémi
káptalan határolja el, és az így nyert terü-
letet azután tapolczai népeinek és vendé-
geinek „poulis et hospitibus nostris” hasz-
nálatra adja át.
1957. február 06. 50 éve
Letartóztatások Tapolcán. Az 1956. októ-
ber-novemberi forradalmi események ve-
zetõi közül mintegy harminc személyt,
valamint az eseményekben szereplõ gim-
nazista diákokat is letartóztatták.
1917. február 15. 90 éve
Meghalt Felletár Emil Budapesten, 83 éves
korában. Sümegen temették el február 21-én.
1922. február 25. 85 éve
„Agglegények asztaltársaság” bálja Tapol-
cán, a Pannóniá-ban.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Regionális változások, aktuális informá-
ciók címmel tartott Biermann Margit, a
Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ Veszprémi Regionális Kiren-
deltség igazgatója sajtótájékoztatót a
közelmúltban Veszprémben.

A Foglalkoztatási törvény változásairól
szólva elmondta, hogy január 1-jétõl az
álláskeresõként való nyilvántartásba vétel-
nek nem általános feltétele az álláskeresési
megállapodás megkötése. Ez csupán azzal
az ügyféllel kötelezõ, aki részére
álláskeresési támogatást állapítanak meg,
aki rendszeres szociális segélyben részesül
és a vele készített beilleszkedést elõsegítõ
program alapján elhelyezkedése érdekében
együttmûködésre köteles. A törvény
egyértelmûen felsorolja azokat a köte-
lezettségeket is, amelyeket az együtt-
mûködés keretében teljesíteni kell, és ame-
lyeknek a megszegése hátrányos jog-
következménnyel jár. Ezek közé tartozik a
jelentkezési kötelezettség, a megfelelõ
munkahely elfogadása. Amennyiben ezek-
nek az ügyfél nem tesz eleget, úgy a nyil-
vántartásból törölni kell.

Változások történtek a támogatások
körében is. A foglalkoztatást elõsegítõ
támogatások közül önálló támogatási for-
maként megszûnt az álláskeresõk vál-
lalkozóvá válásának elõsegítése, az
álláskeresõk munkaerõ-kölcsönzés kere-
tében történõ foglalkoztatásának támo-
gatása, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
járulékátvállalás támogatása, valamint a

fiatal álláskeresõk foglalkoztatásának segí-
tése.

A fenti támogatások egyes elemei
várhatóan beépülnek a képzési támogatásba,
a bértámogatásba és az önfoglalkoztatás
támogatásába. A Foglalkoztatási törvény
módosítása a keresetpótló juttatást a mini-
málbér 60%-ának megfelelõ összeg helyett
a megállapításkor hatályos kötelezõ
legkisebb munkabérnek (65.500 Ft/hó)
megfelelõ összegre emeli.

A hátrányos helyzetû személy munkába
helyezéséhez bértámogatás állapítható meg,
ha a munkaadó kötelezettséget vállal arra,
hogy a támogatással foglalkoztatott hátrá-
nyos helyzetû munkavállalót munkaviszony
keretében legalább 12 hónapig foglalkoztat-
ja. A támogatás mértéke egyéb idõtartamra a
munkabér és járuléka 50%-a. (A hátrányos
személy fogalmát majd a 6/1996. (VII.16.)
MüM rendelet módosítása fogja
meghatározni. A sajtótájékoztató nap-ján ez
még nem volt ismert.)

Január 1-jétõl a támogatott álláskeresõ is
részesülhet rendszeres szociális segélyben.
Ez a segély nem haladhatja meg a teljes
munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló
részére megállapított személyi alapbér min-
denkori kötelezõ legkisebb összegének
személyi jövedelemadóval, munkavállalói-,
egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegét. Maximális összege
január 1-jétõl: 53.195 Ft. Egy családban
egyidejüleg csak egy személy jogosult se-
gélyre. NHE

Törvényi változások

A Városi Rendezvénycsarnok adott
otthont- február 10-én - a Batsányi
János Gimnázium és Szakképzõ Iskola
hagyományos szalagavató ünnepsé-
gének.

Az utolsó éveseket a 11. évfolyam
nevében Ács Julianna búcsúztatta, aki a
következõ gondolatokat tolmácsolta
útravalóul. - Az idõ szalad és nektek még
bizonyítanotok kell. Fellépések sora az
életetek, ahol minden alkalom egy új
kihívás. Útravalónak csak egy jó taná-
csot adhatok: mindig, mindenhol
mosolyogjatok a közönségre- bárhogy is
néz vissza rátok-, s emelt fõvel, maga-
biztosan… csak játsszátok a szerepetek!

Varga Tiborné intézményvezetõ a
hídról beszélt, amely a diák- és felnõtt-
kort köti össze és egyben figyelmeztetett
az egyetlen követendõ útra is. - A szalag
feltûzése nemcsak azt jelenti, hogy
érettségire készülõ diákok vagytok,
hanem egyúttal azt is szimbolizálja,
hogy átléptétek a felnõttkor küszöbét.
Mostantól komoly felelõsséget viseltek
saját sorsotok iránt. A legjobb utat kell,
hogy megtaláljátok. Önismeret, maga-
biztosság és tudás - ebbõl fakad az igaz
emberi tartás, amely alázattal és
felelõsséggel kell, hogy párosuljon.

A szalagok feltûzését követõen a
végzõsök nevében Mészáros Nikolett
12.N osztályos diák búcsúzott a gimnázi-
um tanulóitól és pedagógusaitól, majd a
Szózat hangjai zárták az ünnepi ren-
dezvényt.

A szalagavató bál az ilyenkor szoká-
sos nyitótáncokkal vette kezdetét, ame-
lyet idén is Tarjányi Tamás, a Kinizsi
Táncegyüttes mûvészeti vezetõje taní-
tott be.

A vacsorát követõen a szórakozás,
beszélgetés és tánc kapta a fõszerepet, a
zenérõl Domján Tamás és a Koktél Club
zenekar gondoskodott.

Dancs István

„…nektek még
bizonyítanotok kell!”

Bár már októbertõl hallható az Angel
Rádió a 101,8 MHz-en, de a város legfi-
atalabb médiumának bemutatkozására
február 7-én került sor a Szent György
Panzió és Étteremben. A partner- és
sajtótalálkozóra sokan fogadták el a
meghívást.

Ács János polgármester a rádió létrejöt-
tét köszöntõ mondataiban arról is szólt,
hogy az újság és a televízió mellett a
tájékoztatásba bekapcsolódó hírközlõ
számíthat a város támogatására, és arra
kérte a jelenlévõket, hogy éljenek az általa
nyújtott lehetõségekkel.

- Néhány hónappal ezelõtt nagyon nehéz
fába vágtuk a fejszénket - kezdte a rádió
bemutatását Pintér Dániel Róbert prog-
ramigazgató. - Mindnyájan rádióztunk már
korábban más városokban, sõt többen van-
nak köztünk olyanok is, akik rádió és
televízió mûszaki hátterének tervezésével
és kivitelezésével foglalkoznak, azonban az
embernek a saját gyermekét nevelni, elindí-
tani a pályán a legnehezebb. Így vagyunk
mi is az Angel Rádióval.

Majd arról szólt a programigazgató,
hogy a rádió, mint intim mûfaj, gyakorlati-
lag mindenhová „elkíséri” az embert, és
ezért is juthat el rajta keresztül leggyorsab-
ban az információ.

A mûsorszerkezet felépítésérõl, a
lakossági észrevételek figyelembevé-
telérõl, az élõ mûsorok hatékonyságáról
szóló ismertetést követõen a rádió
munkatársaival is megismerkedhettek a
jelenlévõk. A rendezvény kötetlen beszél-
getéssel ért véget, amelyhez háttérként a
Shelter-együttes szolgáltatott zenét.  NHE

Rádió a 101,8 MHz-en



A Családiskola-elõadássorozat harmadik,
egyben befejezõ rendezvényére került sor
február 15-én.

A programot a Veszprémi Fõegyházmegye
Családpasztorációs Irodája, a Reményforrás
Embertárs Segítõ Egyesület és a Nagybol-
dogasszony Római Katolikus Iskola szer-
vezte.

Dr. Sallai János klinikai szakpszichológus
ezúttal is fontos, összetett kérdéskört fesze-
getett, és igyekezett több évtizedes tapasztala-
ta segítségével hasznos tanácsokkal ellátni a
nagyszámú érdeklõdõt.

Élesen bírálta a médiát: agymosást
végeznek, egy eltorzított világot tárnak az
emberek elé, egy virtuális valóságot
szeretnének elhitetni. Jó és rossz gyakran
összemosódik, szelektálni kellene adott eset-

ben, hogy mi hova tartozik.
Kitért a meggyõzés és a manipuláció

veszélyeire. Napjainkban egyre inkább
elharapódzik a szakértõkre és tudományos
kutatásokra való alaptalan hivatkozás. Termé-
szetesként kezeljük a mindennapjainkba beá-
gyazódó negatív behatásokat, mint a való-
ság-, talk- és kibeszélõ show mûsorokat,
sorozatokat, amelyek „hozzásegítenek” egy
abnormális modell kialakításához.

Dr. Sallai János elõadása záró szakaszában
figyelmeztetett, hogy tanuljunk meg adott szi-
tuációban nemet mondani, mert ez hiányzik a
ma emberének kelléktárából. A családoknak
együttesen kell összefogni a jó és nemes ügy
érdekében, és a gyermekeinket a valós, hitben
gazdag életre kell felkészítenünk és nevel-
nünk. Dancs István

6   2007. február Új Tapolcai Újság

CIVILTÉR

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:

Mi a véleménye a vizitdíj bevezetésérõl?

- Elég tragikus dolognak tartom,
hogy ide jutottunk, felháborít a
kormány ezen intézkedése. Az
ember évtizedeken keresztül
fizette és fizeti a társadalombiz-
tosítási hozzájárulást… de ez
nem elég- most itt a vizitdíj!
Még hány bõrt szeretnének
lehúzni az állampolgárokról???

- Nem tudok helyeselni egy ilyen-
bennünket érzékenyen érintõ- dön-
tést.
Alacsony nyugdíjamból kell
kigazdálkodnom a rezsit, a magas
gyógyszerköltségekrõl már nem is
szólva. Mivel több szakrendelésre is
járok, halmozottan érinti a pénztár-
cámat a vizitdíj.

- Sajnos, tízféle gyógyszert sze-
dek, és mivel Közgyógyellátási
kártyával rendelkezem, nekem
dobozdíjat is kell fizetnem. Ez
nagymértékben emeli a költ-
ségeimet. Azt hiszem, leginkább
minket - nyugdíjasokat - érint a
vizitdíj, mert a sok betegség vala-
hol a korral is jár.

Bagin György Kiss Józsefné Csekõ Sándor

(DI)

Jó szórakozást!
Február 15-én a Páneurópa Unió
Tapolcai Szervezete meghitt farsangi
összejövetelén kellemes órákat szerzett
tagjainak a Tamási Áron Mûvelõdési
Központ kistermében. 

Dr. Fehér Károlyné vezetésével rend-
szeresen üléseznek, így ezt a vidám délutánt
is gondosan elõkészítették. 

Társaságukban érezhetõ, hogy a legjobb
értelemben vett polgári erények meg-
valósítói. Segítõkészség, erkölcsi tartás,
kifogástalan modor, mûveltségigény
jellemzõ rájuk. Mind külsõségekben, mind
magatartásban a jó ízlés határai között
maradnak. Ilyen társaságot kívánok - mintá-
nak - gyermekeink, ifjúságunk számára. 

Dal és tánc, tréfa és hasznos beszélgetés
teszi értékessé szórakozásuk óráit is. 

Van, aki hazulról hozta, van, aki jó
iskolában szerezte, van, aki elleste e társasá-
gi erényeket. 

Tündérkezû háziasszonyok sütemény-
csodái, változatos italok gazdagították a
terített asztalokat. Senkinek sem ártott a
bõség, mert a mérték tisztelete ebben a tár-
saságban természetes. 

Mindenki csinos, de nem hivalkodó;
türelembõl, szeretetbõl mindenkire jut
figyelem. Az igénybevett helyiség távozá-
sukkor épp olyan tiszta, mint amikor
elfoglalták. 

Így is lehet vigadni. 
Példaadó, hiteles ember a vezetõjük, így

érhetõ, hogy a társaság évek óta együtt van
és szolgál; a szolgálatot megtiszteltetésnek
tartja. G. Dr. Takáts Gizella

Levelesládánkból
Németországból, Kölnbõl érkezett olvasói
levél a szerkesztõségünkbe. Örömmel
adjuk közre az ötven éve külföldön élõ
Miltényi Árpád megható, különös dal-
lamú sorait.

Tisztelt Szerkesztõség!

Tapolcán 1938-ban születtem, pontosab-
ban a Batthyányi utcában. Itt nõttem fel jó
szülõi nevelés alatt. A nevem elsõ olvasásra
zavart fog néhány kollégánál kelteni. Nyugi!
Nem vagyok rokona a tisztelt Miltényi
Józsefnek, aki a tapolcai temetõben nyug-
szik. 

Témám: 1956 novemberében elhagytam
hazám, illetve Tapolcámat! Máig Kölnben
(Németországban) élek nyugdíjas státuszban. 

Többször meglátogattam a szülõföldemet,
inkább a szeretett Tapolcát. A honi kapcsolat
a gyermekkori ismerõs Barczáékkal folyik le.
Nevelõapám, ismert néven: Újvári Vilmos
volt. Talán ismertebb: „Vili bácsi”. A gim-
názium elsõ tanára volt. 

A volt „Zárda”-épületben jártam gimibe.
Minden diák hozta tarisznyáját és egy
ülõszéket is magával. Sajnos, a háború
maradékai az udvaron és még a tantermek-
ben is voltak. Tornaórán lapátoltunk és
tanultunk is. Rövidesen megnyilott a kol-
légium is, és tudtunk teljes „gázzal” tanulni.
Cél: érettségi!

Postám volt a napokban egy nagyméretû
levél, egy újság! Magyarul! Vajon milyen
újság? Az „Új Tapolcai Újság”! Elõször
bevettem a nyugtatómat, majd a lépcsõre
leülve kiolvastam. 

Véleményem: megszólító, tiszta, kitûnõ
fotós! Le a kalappal! 

Sajnos, van egy negatívum is! És pedig:
öreg lettem! Az öreg nevek eltûntek, az élet
fejlõdik, az ismerõsök kihaltak! De hasonló
esetek mindig elõfordulnak az életben!

Tiszteletem!

Egy új olvasója: Az „Új Tapolcai Újság”-nak 
Miltényi Árpád

„A szem a lélek tükre”- tartja a köz-
mondás.
Hányszor néztél bele ebbe a tükörbe
õszinte aggodalommal és életed utolsó
napjáig a legmagasabb hivatástudattal,
szakértelemmel. 
…És mi visszanéztünk rád, de nem lát-
tunk jól, csak „tükör által homá-
lyosan”… Hisszük és reméljük, hogy a
belõled sugárzó emberszeretet láttatni
enged majd.
„színrõl színre.”!

Az emlékezõ és hálás betegek nevében:    

Halápiné Kálmán Katalin

Tükör által világosan…
búcsú Dr. Dunai Kovács Katalintól

A családokra leselkedõ veszélyekrõl

Az Emberiség Csoport tapolcai szer-
vezete január 29-én tartotta összejövetelét
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban. A
hagyományteremtõ rendezvényrõl Csiz-
madia István elnököt kérdeztük.

- Egy világméretû szervezõdésnek
vagyunk egy apró részecskéje, amely az
Egyesült Államokból indult útjára. Most
nyitni szeretnénk egy tágabb réteg felé.
Kalauzunk N. D. Walsch legújabb mûve - A
Holnap Istene. Új eszméket, új társadalmat
kívánunk teremteni.  Átlátható, szabad és
igazságos világot.

Jelenleg azonban a szakadék szélén tán-
colunk, s ebben az irányban már nem halad-
hatunk tovább. Ha szeretnénk megõrizni az
élet általunk ismert formáját, ideje változtat-
nunk. Amennyiben másképp döntünk, a Föld
mint élõ organizmus majd gondoskodik a
fennmaradásáról... nélkülünk.

Dancs István

Nélkülünk, vagy velünk?

- Tapolcán folyamatosan, egész évben
zajlanak a kémények állapotának ellen-
õrzései. Januárban, a városközpontban
kezdték a kéményseprõk a munkála-
tokat, a Kertvárosba májusban érkez-
nek - válaszolta kérdésünkre Szabó
László, az ajkai székhelyû SZONDA-P
Kéményseprõipari Kft ügyvezetõ igaz-
gatója. 

Mint megtudtuk, a vállalat 93 tele-
pülésen 11 kéményseprõvel látja el ezt a
felelõsségteljes munkát. Mivel sormunkát
végeznek, azaz elõre elkészített éves terv
szerint tartózkodnak egy-egy településen,
ezért nagyon fontos, hogy a megadott
idõpontban be tudjanak jutni az adott
ingatlanra, hogy a kéményt ellen-
õrizhessék. Sajnos, a kémények 10 %-a
lepusztult állapotban van, de problémát
jelenthet az is, hogy akár egy méhcsalád,
egy madártetem vagy a szél által a
kéménybe sodort idegen anyag dugulást
okoz, és megtörténik a tragédia. Külö-
nösen nagy a veszély a gázfûtésnél, mert
az égéstermék színtelen, szagtalan. 

- A munkánkat a 27/1996 BM rendelet
és a 18/2003 Megyei Önkormányzat
Rendelet alapján végezzük. Folyama-
tosan tartjuk a kapcsolatot a Polgármes-
teri Hivatallal, felhívásban tesszük köz-
zé, hogy mikor, hol végezzük az
ellenõrzést, de telefonon is szívesen
állunk a lakosság rendelkezésére.
Címünk: 8400 Ajka, Kosztolányi u. 7.
telefon: 88/201-845 - fejezte be a tájékoz-
tatást az igazgató. NHE

Kémények és
kéményseprõk

A Városi Rendezvénycsarnok ebben az
évben is otthont adott a Rekord
Teremlabdarúgó Tornának. Február 3-
án, 4-én a felnõtt férfiak, 10-én a nõk,  11-
én pedig az öregfiúk mérték össze a tudá-
sukat.

Eredmények: Felnõtt férfi: I. MANHAT-
TAN; II. KÁPTALANTÓTI; III. P.
BUXUS; IV. JUNIOR NYÍRÁD. Legjobb
mezõnyjátékos: Szabó Tamás (Junior
Nyírád); Gólkirály: Egle László
(Manhattan); Legjobb kapus: Jánosa Tibor
(P. Buxus); Nõi: I. TAPOLCAI HONVÉD;
II. KESZTHELY; III. NYÍRÁD. Legjobb
mezõnyjátékos: Nagy Eszter (Keszthely);

Gólkirály: Kolop Nikoletta (Tapolcai
Honvéd); Legjobb kapus: Vastagné Somogyi
Katalin (Nyírád); Öregfiúk: I. KLSE
SZOMBATHELY; II. TÖFC; III. TRIVILL
400; IV. MOHI-CAR. Legjobb
mezõnyjátékos: Jáger László (KLSE
Szombathely); Gólkirály: Tell Tamás
(TÖFC); Legjobb kapus: Csejtei Attila
(TRIVILL 400)

Az I-III. csapatok a pénzdíj mellett serleg-
ben és oklevélben részesültek, míg a IV.
helyezett csapatok oklevelet és 1-1 labdát
kaptak. A díjakat Králik Péter, a REKORD
Sportbolt ügyvezetõje adta át.

Cseh Diána

38 csapat, 85 mérkõzés, 491 gól
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Szép volt, gyerekek!
Péni Béla igazgató úr vezényelte a Tapol-
cai Ifjúsági Fúvószenekar hangversenyét
teltház mellett a megjavított akusz-tikájú
Rendezvénycsarnokban. Az elsõ mon-
dandóm róluk szól.

A zenekar nagy része új arc, tehát õk
most debütáltak a közönség, apáik, anyáik
elõtt. A fiatal leányok és fiúk máris hiba
nélkül beleilleszkedtek az együttesbe. Ez a
fegyelmezett játékra való ösztönzés a zene
és a zenekari muzsikálás fõ nevelõ eszköze.
Ezt a zenekar kitûnõen teljesítette.

A karmester a mûsorválasztást pontos
partitúrakövetéssel, tehát szigorú mûvészi
munkával vezette. A két mûsorfél között
nem volt oly szigorú minõségi különbség,
mint ahogy a bevezetõ ismertette, és ez
kellemessé tette az egész produkciót. A
hatalmas termet megtöltõ közönség egyre
inkább érzi, - ezt lemértem a hangverseny
látogatásokon, - hogy ezek az alkalmak
ünnepi hangulatot és viselkedést illetnek
meg. Éves munka, tanulás, gyakorlás,
próbák sora elõzi meg. Nem beszélve arról,
hogy otthoni begyakorlás mekkora tûrõ-
képességet igényel. Tehát szellemi befek-
tetést honorál azzal, ha eljön, méltóan
öltözik, és kulturáltan hallgatja a mûsort, és
tetszésének tapssal és nem kurjongatással,
fütyöléssel ad hangot. A fentieket nem min-
denben találtam meg.

A közönség létszáma az évközi hang-
versenyek gyarló látogatottságával szem-
ben nagyon szép volt. Ahogy elnéztem a
megjelenést, bizony nem örültem a tré-
ningruhának és színes pulóvereknek. Ez

csak szórványos volt, de kiütött a méltón
sötétebb délutáni öltönyök közül. A fütty,
rikoltás egyre kevesebb, de volt.

A mûsort bevezetõ Fuchik-induló visz-
szarepített gyerekkoromba, amikor zongora
tanárnõm, Nani néni Fuchikot játszatott
velem, a Firenzei-indulót. Ez beállította
hangulatomat. A mûsor válogatott szerze-
ményekbõl állt, a szerzõk magyarok,
amerikaiak, osztrákok, egy japáni. Ami itt
megint feltûnt, a dallam, a szép dallam
mintha visszakerült volna a könnyebb zene
területére. Kiveszett volna a modern
komolyzenészekbõl az annyira fontos dal-
laminvenció? Én ezt nem bánom, mert ma a
hangversenytermeinket megtöltõ közönség
Mozart, Beethoven, Haydn és a klassziku-
sokért rajong, tehát a dallamért. Hogy a
modernek kongnak, az õ bajuk.

A Végzet hatalma nyitánynál megint
beigazolódni véltem, Verdi zenéje agyon-
csaphatatlan, minden zenekaron jól szól,
amit olasz származása magyaráz. Azután,
bár a végére hagytam, legfontosabb, amire
fel kell figyelni. A zeneiskola kulturális
hatásának megjelenése. Ma már a közönség
egyre igényesebb. Nem elég neki a felajzó,
hangos esztrád zene, a minõségi teljesít-
ményre is figyel. Lemérhetõ volt a taps
erõsségén, hogy a virtuózan elõadott
Napolyi-dal, a Funiculi, funicula variációit
mennyivel honorálta. Ugyanígy a Székely
legényes xilofon, klarinét betétét. Hogy a
Vilja-dal tetszett, az a csodás dallamának
szólt. Szép volt, gyerekek!

Dr Sáry Gyula

Farsangi vigasságok

A Gyõri Filharmonikus Zenekar nagy-
szerû zenei programmal mutatkozott be
Tapolcán a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban február 6-án.

A Balogh Sándor vezényelte zenekar szak-
mai színvonala imponáló: gazdag mûsoruk,
változatos témájuk a csiszolt technika
szárnyán messzire viszi jó hírüket. A
közremûködõ Veszely Ernõ éneke-játéka
lélektõl-lélekig hatolt. Lukácsházi Gyõzõ
mûsorvezetõ szellemes gondolatai frissen
pergették a „Tapolcai õsember” (Varga
Zoltán) különleges produkcióit; az õsember
sok hangszeren briliáns játékot produkált:
xilofonon, dobon, alkalmi saját hang-

szereken, kézen csörgõn, „írógépen”. Színt,
humort, lendületet vitt a zenei együttes
játékába.

Nápolyi tarantella, csárdás, csa-csa-csa,
latin keringõ, mambó, polka ritmusára
zengett a zeneszó. A Velencei Karnevál trom-
bitaszólóját bravúros trillákkal, egyedi
öltözetben fújta Stepper Tibor; az ismert dal-
lamot a közönség halkan dúdolta: Santa
Lucia, Santa Lucia... G. Dr. Takáts Gizella

Nagy feladatra vállalkozik az, aki
emberöltõk távolából igyekszik történé-
seket, eseményeket megidézni, feltárni. Így
van ezzel Deák Vilmos is, aki a Szakos
Máriával közösen írt könyvében nem
kevesebbet állít-kérdez, mint azt, hogy
Deák Ferenc, a „haza bölcse” az õ dédap-
ja.

- Sajnos, nagyon késõn, már idõsödõ fér-
fiként tudtam meg, hogy milyen módon
kapcsolódhatom Deák Ferenchez. A II.
világháború és az azt követõ idõszak
meghatározta a családunk életét. Olyan mél-
tatlan helyzetbe kerültünk, hogy hosszú
évekre mellénk szegõdött a nyomor. Apánk
haragudott az egész világra, hogy 1946-ban
anyám sváb származása miatt el kellett hagy-
nunk Mosonmagyaróvárt, az otthont, a hazát.
Földönfutók, nincstelen lágerlakók lettünk
hosszú évekre egy idegen országban, majd
Németországban telepedtünk le, Frankfurt-
ban. Családunk meghurcolását és megaláz-
tatását apám sohasem tudta megbocsátani,
csak a halála elõtt beszélt arról, hogy milyen
rokoni szálak fûznek bennünket Deák
Ferenchez. A rendelkezésre álló családi iratok

segítségével aztán kutatni kezdtem,
miközben egyre jobban megismerkedtem
azzal a korral is, amelyben Õ élt.
Százhatvanöt év nagy idõ, de a megtalált
dokumentumok, iratok azt látszanak igazolni,
hogy Deák Ferenc a dédapám.

- Melyek ezek a dokumentumok, iratok?
- A pozsonyi archívumból elõkeresett

anyakönyvi adatok, a családi iratok, a róla és
a koráról megjelent mûvek mind, mind a
kutatásom segítségére voltak. Az anyakönyvi
bejegyzés szerint -, amelyek másolatát a
könyv is tartalmazza - Deák Ferentz nemes és
Zsigmond Teréz 1842. február 3-án házassá-
got kötött, és a tragikusan rövid ideig tartó
házasságból törvényes fia született, Deák
István, a nagyapám.

- Ezt a tényt miért nem õrzi a történelem?
- Joggal merül fel, hogy miért nem tudtak

róla. Lehet, hogy többen ismerték ezt a tényt,
de Deák érdekében hallgattak róla. Közre-
játszhatott az is, hogy Zsigmond Teréz pol-
gári származású volt. Deák Ferenc 1843 ele-
jén negyven éves volt, egy férfi ekkor van
élete teljében, de õ évekre visszavonul, majd
a lelke után a teste is beteggé válik. A családi

elbeszélésekbõl úgy tudom, hogy erre az
idõre esik feleségének a halála. Eötvös
Károly a Deák Ferenc és családja címû
mûvében így sejteti meg - hatalmas mûvészi
erénnyel - az „igazságot”, amely alátámaszt-
ja a családunk által ismert történetet. „Vagy
ha más volt a nõ, annak korai halála vagy
olyan cselekménye állhatott elõ, mely Deákot
visszavonulásra bírta, de egyúttal azt az örök
fogadást érlelte meg benne, hogy több nõvel
egész életre kiható szerelmi viszonyba lépni
nem fog, ha ugyan képes lesz. Hanem egész
idejét, agyát, egész szellemét s az életét, ami
rá vár, a közügynek, a hazának szenteli mind-
addig, míg azt a haza igénybe veszi.”

- A könyv valójában az Ön életének is
foglalata.

- Ez valóban így van. Benne nemcsak a
Deák-dokumentumok, családi iratok talál-
hatók meg, de németországi lágeréletrõl
õrzött fotók is. Gyermekeim már német
állampolgárként születtek. Sajnos, nem
beszélik a magyar nyelvet, de így is sokat
tudnak a történelmünkrõl, a nagy hazafiakról,
köztük Deák Ferencrõl, aki lehet, hogy a
dédapám volt. N. Horváth Erzsébet

Deák Ferenc a dédapám!?

A zenekar nem engedett a színvonalból, de nem nélkülözte a farsangi humort, pajzán
élcek játékosságát sem. Méltán kapott vastapsot.

Február 16- án tûzött mûsorára a tapolcai
ART Mozi egy hollywoodi szuperproduk-
ciót, melynek címe: A tökéletes trükk. 

A filmvetítés elõtt egy élõ bûvész-show
részese lehetett a nagyérdemû - Danny Blue,
az utóbbi évek egyik nagy felfedezettje
röpítette el mindnyájukat a csodák világába.

A sármos és karizmatikus bûvész fiatal
kora ellenére már több száz hazai és külföldi
fellépésen van túl. Útja Svájcon, Francia-
országon, Karib-tengeren és a brüsszeli
Nemzetközi Mûvészfesztiválon át vezetett
városunkba. 

Tíz éves kora óta bûvészkedik; kitartása,
rendkívüli tehetsége és szorgalma hoz-
zásegítette, hogy 1999-ben a Rodolfo Junior
bûvésztalálkozón a képzeletbeli dobogó
legfelsõ fokára állhasson, majd két év múlva
már a Fiatal Bûvészek Körének elnöke
legyen.

Nagysikerû tapolcai fellépésén Danny
Blue ízelítõt adott széles skálán mozgó reper-
toárjából, betekintést engedve a XXI. század
bûvészetébe.  

Dancs István

A tökéletes trükkök

110 évvel ezelõtt, 1897. szeptember 20-
án, Farkaslakán egy székely sokgyer-
mekes, kisparaszti család fiaként szüle-
tett meg Tamási Áron. 

A Móricz utáni magyar próza legere-
detibb elbeszélõje, stílust teremtett, átfo-
galmazta a drámát, a regényt és a novellát. 

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ
névadója tiszteletére nagyszabású ünnep-
séggel készül.

Az ünnepi program keretében az
intézményben mûködõ Amatõr Színját-
szók Köre Tamási Áron Az énekes madár
címû székely népi játékát viszi színre N.
Horváth Erzsébet rendezésében.

A névadó tiszteletére
Február 15-én két fiatal mûvész kápráz-
tatta el játékával a nagyszámú közön-
séget a Járdányi Pál Zeneiskola hang-
versenytermében.

Novák Ferenc a graz-i egyetem végzõs
növendéke ütõszakon; a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar - dobon játszó - tagja. Üst-
dobon játszott darabja erõteljes, lendületes,
hatásos bemutatkozás volt. A kisdobon ját-
szott mû dallami értékeit emelte ki az ifjú
mûvész.

Xilofon-szerû hangszeren, marimbán ját-
szott különbözõ hangulatú darabokat japán
szerzõtõl. A mûvész mester az erõt felmu-
tató darabokban éppúgy, mint a sejtelmes

finomságú mûvekben.
Tóth Péter Graz-ban végzett tanulmányai

után ma a zeneiskola tanára. Üstdobon
mutatott be egy indulót, a mûfajhoz illõ
vitalitással.

A vibraphonon bemutatott mû más
élményt adott: csengettyûszerû a dallam,
ritmusa élénk, majd elcsendesedõ. A kis-
dobon bemutatott mûvet hatásosan mutatta
be: határozottság, pergés-gyorsaság, forte
és fortissimo ragadta magával õt és a hall-
gatóságot. (Sok a fiatal!)

A koncert különleges élményt, jó
szórakozást nyújtott.

G. Dr. Takáts Gizella

Ütõhangszeres koncert

Meghívó
A Boldog Özséb Alapítvány a húsvéti
idõszakban elmélkedésre hívja az érdek-
lõdõket.

Március 16-án (péntek) 18 óra: Varga
László atya - Húsvét misztériuma; április
24-én (kedd) 18 óra: Takáts István atya -
„Elküldöm nektek a vigasztalót, az igazság
lelkét”. Az összejövetelek helye a Tapolcai
Nagyboldogasszony Általános Iskola.
Mindenkit szeretettel várnak.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
adójuk 1%-ának felajánlásával támogatták
a Bíztatás Alapítványt.

A kapott összeget, a 212.833,- Ft-ot, a
Batsányi János Gimnázium és Szakképzõ
Iskola tehetséges tanulóinak ösztöndíj jut-
tatására fordítottuk. Kérjük, a továbbiakban
is segítsék az alapítványt.
Adószámunk: 18919343-1-19

Fotó: N. Horváth



Szólj, síp, szólj ! . . .
A vita etikája legalább olyan fontos, mint maga a vita. Minél fontosabb dologról van

szó, annál inkább meg kell vitatni.
Ki vitázhat? Általában - mindenki; szûkebben - az érdekeltek; felelõsen - az illetéke-

sek.
Ország-világ elõtt is zajlik vita - illetékesek között.
Jó vitában megalapozott érvek-ellenérvek feleselnek, amelyek megbízható

ismereteken alapulnak. Az érvek tartalmi-nyelvi-stiláris csatája természetes, de a vita
színvonalát a tartalom igaza és a vitatkozó felek mûvelt-etikus magatartása adja meg.

Eszményi eset, ha a felek vitán kívül is tisztelik/tisztelhetik egymást, de vitában ez
kötelezõ. Az ellenfél nem kigúnyolni való célpont, nem tönkretenni, megalázni való báb.
Megbukik - emberként is - az a vitapartner, aki gazságát kendõzendõ ellenfelébõl csúfot
akar ûzni. S gyõz a méltatlanul támadott, aki hatalmas akaraterõvel és erkölcsi fölény-
nyel megõrzi emberi méltóságát s így a vita komolyságát.

A plebs ítélet-színvonalát jellemzi, melyik magatartás imponál neki.
Ne ülj le vitázni méltatlan ellenféllel! Dr. G. T. G.
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EGÉSZSÉG - MAGAZIN

Azt mondták, hogy nem lesz, és február
1-jétõl mégis köteles fizetnie minden 18.
életévét betöltött magyar állampolgár-
nak vizitdíjat, ha nem tartozik a térítés-
mentességet biztosító kivételek közé. A
vizitdíjjal kapcsolatos kérdéseinkre Dr.
Varga István, a Szociális és Egészség-
ügyi Alapellátási Intézet igazgatója
adott választ.

- Mi a vizitdíj?
- A vizitdíj az egészségügyi szolgáltató

Egészségbiztosítási Alapból történõ támo-
gatásának minõsül, annak beszedése az e-
gészségügyi szolgáltató - alapellátás, szak-
ellátás, kórház - kötelezettsége. Annak
elengedésére csak a jogszabályban neve-
sített esetekben kerülhet sor. Amennyiben
az ellenõrzés során megállapítják, hogy a
háziorvosi szolgálat önhibájából elmulasz-
totta a vizitdíj beszedési kötelezettségét, a
be nem szedett vizitdíjak összegét meg
kell fizetnie az egészségbiztosítónak.

- Mekkora a vizitdíj összege?
- Ez az ellátás módja szerint 300, 600,

illetve 1000 Ft lehet. A háziorvosi ellátás
igénybevétele 300 Ft vizitdíj megfizetése
mellett történik. A biztosított emelt szintû,
600 forint vizitdíjat fizet, ha nem a válasz-
tott háziorvosa rendelõjében veszi igénybe
az ellátást, és ha nem a bejelentett tar-

tózkodási helye szerinti területi ellátásra
kötelezett háziorvosnál. Emelt szintû,
1000 forintos vizitdíj mellett veheti igény-
be a háziorvosi ügyeleti ellátást az, akinél
a sürgõsség nem indokolt.

- Kinek és mikor kell és mikor nem kell
fizetnie vizitdíjat?

- Minden magyar állampolgár köteles
vizitdíjat fizetni. Kivéve, azaz térítés-
mentes a 18 év alatti biztosított számára
nyújtott ellátás, a sürgõs szükség, a
kötelezõ járványügyi intézkedés, a kataszt-
rófa - egészségügyi ellátás, a terhesség-
gondozás, a szûrõvizsgálatok, a tartós
orvosi kezelés részét képezõ, az alap-
betegséggel összefüggõ ellátás (rossz-
indulatú daganatos betegség kezelése,
vesebetegek dialízis kezelése, a véralvadás
rendszerében veleszületett betegségben
szenvedõk ellátása, véradással összefüggõ
vizsgálatok, a cukorbetegség kezelése,
szerv- és szervátültetésre várók és áteset-
tek gondozása, HIV fertõzés és AIDS
betegség kezelése, szkizofrénia, súlyos
depresszió) és a hajléktalan ellátására
finanszírozott háziorvosi szolgálatnál
igénybevett ellátás. Ez utóbbiról meg kell
jegyeznem, hogy ez a szolgálat csak
Veszprémben van, és a beteg hajléktalan-
nak oda kell elutaznia, fizetnie a buszt és

az egyéb költségeket, ha igénybe akarja
venni.

- Mikor és hol kell kifizetnie a biztosí-
tottnak a vizitdíjat?

- A Rendelet szerint a beteg vizsgálatát
megelõzõen kell megfizetni, illetve be-
szedni.

- A befizetésnek milyen lehetséges mód-
jai vannak?

- A fizetési kötelezettség teljesíthetõ
készpénzben, vizitbérlettel, e célra rend-
szeresített automatával, egészségpénztári
kártyával, illetve készpénzt helyettesítõ
fizetési eszközzel.

- A fizetés egyik módjaként a Rendelet a
vizitdíjautomatákat jelölte meg. Tapolcán
már mûködik ilyen?

- Jelen tudomásom szerint nincsenek
automaták. Ennek finanszírozási okai van-
nak. Az egészségügyi biztosító ugyan kiírt
egy pályázatot a beszerzés támogatására,
de ez csak a töredékét fedezné az 1,5 mil-
lió forint összegbe kerülõ automatának, a-
melynek természetesen mûködtetési költ-
ségei is vannak. Egyetlen tapolcai házior-
vosnak, sem a tapolcai kórháznak nincs
több millió forintja - sajnos - ennek a be-
szerzésére. Nálunk a biztosítottak kész-
pénzzel fizetnek, és mi nyugtát adunk.

- Vannak olyan vizsgálatok, amelyek 2-3

naponként ellenõrzést igényelnek. Akkor
ott minden esetben fizetni kell?

- Igen, ha a betegség nem tartozik a
kivételek közé. A törvény lehetõvé teszi,
hogy a 20 alkalommal megfizetett vizitdíj
nyugtával, illetve számlával történõ iga-
zolása mellett a 21. és az ezt követõ alkal-
makkal megfizetett vizitdíjat a beteg visz-
szaigényelje a város jegyzõjétõl. Visszajár
a vizitdíj a biztosított részére akkor, ha
nem vette igénybe a szolgálatot, de a vizit-
díjat befizette. Például, ha nem volt
türelme kivárni az ellátást.

- A vizitdíj fizetésével kapcsolatban
elhangzott, hogy ez majd vissza fogja
szorítani a hálapénz adását. Önnek mi
errõl a véleménye?

- Ez két külön dolog. A beteg hálából,
önként adja a hálapénzt, ha az Õt ellátó
orvos munkáját arra érdemesnek tartja. A
vizitdíj megfizetése pedig kötelezõ. Tehát
egymás mellett megélhet mind a kettõ az
elkövetkezendõkben.

- Milyenek a vizitdíj szedésének az elsõ
tapasztalatai?

- A saját háziorvosi praxisomból tudom
a kérdésre a választ: zökkenõmentes volt a
bevezetés, a betegek tudomásul vették a
tényt. N. Horváth Erzsébet

Kérdések és válaszok a vizitdíjról

Puskák helyett galambok
A volt Dobó István laktanya területén
került megrendezésre január 27- 28- án a
már tradicionális díszgalamb kiállítás- a
Batsányi János Galamb- és Kisállat-
tenyésztõk Szövetsége szervezésében.

Tóth Iván, a tapolcai Batsányi János
Galamb- és Kisállattenyésztõk Szövet-
ségének elnöke lapunk kérdésére elmondta:

- Csak a téli hónapok alkalmasak arra,
hogy az érdeklõdõk is megtekintsék ezeket
az érdekes madárfajokat, ugyanis tavasztól-
õszig a vedlési és párzási idõszakukat élik.
Ezúttal 295 galambot (mintegy 18 fajta) és
18 tyúkot (3 hollandi bóbitás és 15 magyar)
csodálhattak meg az idelátogatók. Ajkáról,
Csabrendekrõl, Keszthelyrõl, Nemes-
vámosról, Zalaegerszegrõl és Tapolcáról,
illetve e települések vonzáskörzetébõl
érkeztek kiállítók. Fajtát illetõen széles a
paletta: Texán, Strasszer, Óriás posta, King,
karrierek, pávák, kínaiak, máltaiak… és
még folytathatnám a sort. A kiállítás egyben
minõsítõ verseny is. 2004-ben a zala-
egerszegi Bakony Kupa kistérségi verse-
nyen nyolc település nevezett 30-30
galambbal. A gyõztesek mi lettünk.

- Aki kedvet kap ahhoz, hogy galam-
bokkal foglalkozzon, hol tájékozódhat?

- Elsõsorban az Országos Galamb- és
Kisállattenyésztõ Egyesület honlapján. Itt
mi is regisztrálva vagyunk, így minden
tudnivaló lekérhetõ a portálról. Termé-
szetesen személyesen is bárkit szívesen
látok, látunk el hasznos tanácsokkal és
információkkal.       Dancs István

A galambok között van olyan is,
amely 100.000 forintot ér

Megyénk településein számos olyan idõs
ember él, aki koránál, egészségi állapo-
tánál fogva könnyen célpontjává válhat a
gátlástalan, igen változatos trükköket
bevetõ tolvajoknak.

Az elmúlt idõszakban ismeretlen szemé-
lyek, - különféle módon megtévesztve idõs,
egyedül élõ embereket - számos esetben
követtek el bûncselekményeket Veszprém
megyében is. 

A tettesek jellemzõen önkormányzati,
vagy közüzemi szolgáltató munkatársainak
adják ki magukat, s valamilyen indokkal, a
hiszékenységet kihasználva bejutnak az idõs
ember házába, s onnan, az általuk már jól
ismert rejtekhelyrõl (párna vagy asztalterítõ
alól, konyhaszekrény fiókjából) eltulaj-
donítják az áldozat pénzét.

Az áldozatok jellemzõen 70 év feletti,

egyedül élõ, rokonok által ritkán látogatott
személyek. Jellemzõ, hogy az áldozatok
veszélyérzete alacsony, igen hiszékenyek,
ezért, ha „megértõ hangra” találnak, akkor
szívesen szóba állnak bármely idegennel. 

A védtelenné váló korosztályon csak úgy
tudunk segíteni, ha felhívjuk az idõsek
figyelmét arra, hogy hogyan kerülhetik el az
ilyen bûncselekményeket.

A felvilágosítás azonban önmagában nem
elegendõ, rendszeres odafigyelésre is szükség
van. A védekezésben nagy segítséget tudnak
nyújtani azok a személyek (önkormányzati
alkalmazottak, szociális gondozók, postás
stb.), akik a munkájuk során az idõsek
védelmét erõsítõ rövid, tömör „üzeneteket”
adnak át, mint: „ne engedjen be idegent,
mindig zárja be az ajtót, ne tartson otthon
jelentõs összegû készpénzt.” NHE

Veszélyben az idõs egyedülállók!

Budavári (Bezeta) József 1907. február
21-én született Tapolcán. Itáliai eredetû
felmenõi már generációk óta Tapolcán
éltek, más olasz eredetû tapolcai csalá-
dokkal egyetemben.

A sors különös fintora révén idõsb
Bezeta József mint az Osztrák-Magyar
Monarchia hadseregének katonája az elsõ
világháborúból súlyos tüdõlövéssel tért
haza, mégpedig a Délnyugati-frontról,
vagyis az olasz harctérrõl. Sebe követ-
keztében aztán rövidesen el is hunyt.

A félárván maradt Budavári József a
tapolcai Állami Polgári Fiúiskolában
végezte tanulmányait, majd szíjártó-
mesterséget tanult. A Vörösmarty Mihály
és Bem apó utcák keresztezõdésében épült
kicsiny s mára már lebontott házban élt. 

1925-ben Budapestre került, ahol
kezdetben segédmunkásként dolgozott
különbözõ építkezéseken, majd önkéntes-
nek jelentkezett a Magyar Királyi Hon-
védségbe. Itt 1935-ig szolgált, utóbb már
mint szakaszvezetõ. Katonaévei alatt aktív
sportéletet élt. Volt sportlövõ, vívott, atlé-
tizált, foglalkozott ökölvívással és sífutás-
sal. A Honvédség keretén belül elvégezte a
sportoktatói tanfolyamot, edzõi oklevelet
kapott, illetve párhuzamosan aktív ver-
senyzõ volt. Vívó- és atlétikai versenyeken
többször ért el dobogós helyezéseket,
egyízben pedig 17 km-es katonai sífutó-
csapatbajnokságban szintén dobogón állt,
mint az aranyérmes csapat tagja.

1935-tõl ismét Tapolcán élt. A vasútnál
helyezkedett el, kezdetben mint segéd-
munkás. Késõbb tanfolyamokat végzett és
megindult felfelé a vasúti ranglétrán, s
végül motorvonatvezetõ vasúti tiszt lett.

Tapolcára visszakerülése után rövidesen
nekilátott a helyi sportélet fejlesztésének.
Munkahelyén ezt vezetõi jószemmel
nézték és segítették is. Munkaidõked-
vezményt kapott õ is és a sportolni akaró
munkatársai is. Kezdetben kispuska sport-
lövõ edzéseket és vívóedzéseket tartott
párhuzamosan, majd 1937-tõl csak a
vívással foglalkozott, és ezt a sportágat
futtatta fel magas színvonalúra.

A szép ívben fellendülõ tapolcai vívó-
sportélet korabeli rangos színvonalának
beszédes bizonysága, hogy 1940-tõl már
vasutas országos vívóbajnokságokat tar-
tottak itt. Az egyik ilyen versenyszínhely
például az említett Ipartestületi-székház.
Egy alkalommal mint vendégmeghívott
Tapolcán járt Elek Ilona olimpiai vívóbaj-
nok is.

Budavári József tanítványainak soka-
ságával ismertette és szerettette meg e
nemes és elegáns sportot, a vívást.
Szigorú, következetes, emberséges és
köztisztelet övezte egyéniség volt.
Elévülhetetlen érdemeinek Tapolca törté-
nete legszebb fe-jezeteiben a helye. 1980.
október 14-én hunyt el. A tapolcai Régi
Köztemetõben nyugszik.

Hangodi László

IN MEMORIAM BUDAVÁRI JÓZSEF
Száz éve született a tapolcai vívósport megalapítója

Fotó: Dancs



SAKK
Városi Körzeti Diákolimpia Egyéni

verseny
Gyõztesek: I. kcs. leány: Sötét Barbara

Zalahaláp; fiú: Böcskei Patrik Zalahaláp; II.
kcs. leány: Szabó Dorina Kazinczy iskola;
fiú: Tóth Kristóf Nemesgulács

Bajnoki eredmények: NB-I/B (5. for-
duló). Tapolca- Rockwool VSE - Barcza
Gedeon Sc Bp. 7,5:4,5. Magabiztos
gyõzelem az újonc fõvárosiak ellen. NB-II.:
Tapolca VSE- Varjú Fogadó - Gyõr KSE
6,5:5,5. Szoros mérkõzésen megérdemelt
gyõzelmet aratott a hazai csapat. 

Megyei I. osztályú csapatbajnokság (5.
forduló). Tapolca VSE- Szeremley SI -
Ajka Városi SE 3,5:8,5; Balatonalmádi -
Tapolca VSE - Kölcsey Nyomda 6:6

Megyei ifjúsági csapatbajnokság: A
második játéknappal befejezõdött a
2006/2007. évi Veszprém Megyei Ifjúsági
Sakkcsapat bajnokság, melyet átütõ tapolcai
siker született. A bajnokság végeredménye:
1. Tapolca VSE- Szeremley SI 28,5p.
Csapat tagjai: Bak B., Bodó B., Magyar M.,
Sági M., Peszleg P., Szabó D., Soós G.;
Edzõk: Bodó Norbert, Koszto-lánczi Gyula;
2. Tapolca VSE- Kölcsey Nyomda 25,0 p.
Csapat tagjai: Vincze Gy., Nagy D.,
Bruckner M., Hoffmann R., Tóth K., Tóth
T.; 6. lett Zalahaláp és 7. Tapolca VSE
serdülõk

LABDARÚGÁS
A felnõtt csapat 4 hete kezdte meg a

felkészülést tavaszi szezonra. Már javában
játsszák az edzõmérkõzéseket. A csapatban
alig van változás. Renczes Ákos visszatért
Sümegre, míg a rutinos Csáki Lászlóra újból

játékosként számít a vezetõség és a csapat. 
Utánpótlás
A tél a teremtornák idõszaka. A TIAC

utánpótlás csapatai is több tornán szerepel-
tek februárban. Eredményeik: Az U17-es
csapat Veszprémben játszott, ahol a torna
legjobb kapusának Bakos Dávidot választot-
ták. Az U13-as csapat: a hazai rendezésû
tornán második. A legjobb kapus Skerlecz
Bence, a gólkirály - 12 góllal - Novák
Csanád. Keszthelyen nem ment a csapatnak,
hetedikek lettek. A veszprémi tornán a har-
madikak és a legjobb kapus ismét Skerlecz
Bencze lett.  Ugyanitt az U11-es csapat a
hatodik helyen végzett. 

A „Delfinek” Balatonkenesén játszottak
és harmadikak lettek. A csapat legjobbjának
Geiszler Tamást választották. 

A „Sasok” Kenesén második helyen
végeztek, és Péber Kornél lett a csapat
különdíjasa. 

Ismét ezüstérmesek a „Sasok”
A betegségtõl megtizedelt csapat nagyon

jól játszott és második helyen végzett a
szombathelyi „Legea” kupán. 

A hat mérkõzésen Szõts Gergõ csak 5 gólt
kapott, Kálóczi Dani 11-et rúgott, és csak a
szétlövésen múlt a gólkirályi címe. Szabó
Levente lett a torna legjobb játékosa, melyen
a csapat minden tagjának sikerült betalálni
az ellenfele kapujába. Az ezüstérmes csapat:
Szõts Gergõ, Meidl Zalán, Nagy Milán,
Kocsor Dénes, Fekete Balázs, Kálóczi
Dániel és Szabó Levente. 

ATLÉTIKA
Örömteli hírrõl számolhatunk be. A tehet-

séges tapolcai futó Mészáros Adrienn az
országos fedett pályás serdülõ bajnokságon

a - VEDAC színeiben - 300 m-en
bronzérmet szerzett! Gratulálunk!

Játékos sportverseny
A területi döntõn a Kazinczy Ferenc

Általános Iskola 16 tagú csapata a nagysze-
rû negyedik helyen végzett. 

KÉZILABDA
A Városi Rendezvénycsarnokban kör-

mérkõzéses felkészülési tornán a tapolcai
NB/II-es csapaton kívül Hévíz és a Siófok
csapata lépett pályára. A végeredmény: 1.
Tapolca, 2. Hévíz, 3. Siófok. A legjobb
kapus címét Gál Natasa (Tapolca) érde-
melte ki.

Megkezdõdött a bajnokság tavaszi sze-
zonja. A nõk az elsõ mérkõzésen kiélezett
küzdelemben egy góllal nyertek Alsóörsön.
Az ifjúsági csapat fölényesen gyõzött. 

A férfiak az elsõ hazai mérkõzésükön a
listavezetõ Szombathely ellen sokáig jól tar-
tották magukat, de végül 31:27 arányú
vereséget szenvedtek. Az ifjúsági csapat is
kikapott 31:24-re.

VÍVÁS
Remekül szerepeltek a Balaton Isover

Vívóklub párbajtõrözõi a Pozsonyban
megrendezett kadett nemzetközi párbajtõr
válogató versenyen. A 109 fõs mezõnyben
Hanczvikkel Márk 1., Hartmann András 6.
helyezést ért el. Március elején rendezik
Novi-Sad-on a kadett EB-ot. A jelenlegi
hazai ranglistán Hanzvikkel Márk az elsõ,
File Mátyás pedig a második helyen áll. 

Olimpici Grand Prix versenysorozat 3.
állomás Pécs. Gyermekeknél Rozner
Marcell a 6. helyen végzett, Csák Dániel az
újonc és a serdülõ korosztályban is bejutott
a legjobb nyolc közé. 

Február 15-én a Balaton Isover Vívóklub
megtartotta éves és egyben tisztújító köz-
gyûlését, melyet a tagok egyhangúlag elfo-
gadták az elõzõ évi beszámolót, és Borosné
Eitner Kingát újra megválasztották a klub
elnökévé.

TEKE
Az NB II-es Tapolca hazai pályán 6:2-es

gyõzelmet aratott Zalaszentgrót ellen
(2934:2887).

A kiegyensúlyozott teljesítményû csapat
megérdemelten tartotta itthon a három pon-
tot. Hazai eredmények: Nagy 493, Fritz 488,
Kozmor (Horváth) 466, Illés 507, Hegyi
506, Pfluger 474.

RÖPLABDA
A TVSE Röplabda Szakosztályának

2007-es eredményei: Férfiak elsõ forduló
(Tapolca Kazinczy isk.); Tapolca-Vp
Bakony  2:0   (a listavezetõ,veretlen és még
szettet sem vesztõ veszprémi csapatot
gyõzte le a tapolcai gárda!); Tapolca-Vp
egyetem 0:2 (nem sikerült az õszi vereségért
a visszavágás); Tapolca-Vp utánpotlás
2:1(ezen amérközésen sikerült az öszi
vereségért visszavágni). Jelenleg a har-
madik helyen áll acsapat és még egy forduló
van hátra.

Szenzácios siker!
A tapolcai röplabdacsapat (Kovács

András, Magyar Judit, Meilinger Zoltán) az
ajkai röplabdásokkal vegyesen indult az
ország legnagyobb vegyes (fiú-lány) röplab-
da tornáján Tatabányán. A nemzetközi
mezõnyben az „A” (profi) kategoriában a
4.helyen végeztek.

Összeállította:
K. Lelkes Katalin
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Hírek, eredmények a tapolcai sportéletbõl

SPORT

Vers Máté a Kazinczy Ferenc Általános
Iskola második osztályos szorgalmas ta-
nulója, aki 2003 nyarán alig múlt négy
éves, amikor elkezdte látogatni a
„Sasok” labdarúgó csapatának edzéseit. 

Mostanra csapata egyik legjobbjává
nõtte ki magát. Szerény, csendes, de a
pályán kellõen kemény, sportszerû és nagy
küzdõ. Ha kell, maga lövi a gólokat, de jó
cselei után önzetlenül hozza helyzetbe a
társait is. 

Négyen vannak testvérek, de csak õ
sportol. Szülei és testvérei büszkék a tel-
jesítményére, hiszen többször volt a

tornákon gólkirály, és választották már a
legjobb játékosnak is. Nemcsak tíznél több
érmére és okleveleire büszke joggal, hanem
arra is, hogy iskolája Játékos Sportverseny
csapatának tagjaként az idei területi
versenyen a negyedik helyen végeztek.
Mindene a foci. Kedvenc játékosa: T.
Henry, és nagy Arsenal rajongó. 

Egyszer - ha nagy lesz - szeretne õ is jó
és híres játékos lenni, amiért mindent
elkövet majd a jövõben. Máté, továbbra is
légy elszánt, kitartó és következetes, mert
az álmok csak így válnak valóra!

K. Lelkes Katalin

Tehetségeink

A tavaszi rajtra készülõ NB/II-es nõi
kézilabda csapat edzõjével - Kordik Csa-
bával - beszélgettünk múltról, jelenrõl és
a jövõrõl. 

- Mikor lett a csapat edzõje? 
- 2005 januárjában vettem át a csapatot

Lakos Dezsõtõl, akitõl egy jól „ráncba
szedett” csapatot örököltem. 

- Milyen céllal látott munkához?
- Én maximalista ember vagyok, ezért az

elsõ kemény alapozás után már látszott,
hogy négy-öt játékosnak különbözõ okok-
ból távoznia kell a csapatból. Azt is láttam,
hogy posztra kell igazolnunk. Szerencsére
Tamás Kornélia, Kocsis Zsófia, Gál Natasa
jó választásnak bizonyult. Szerettünk volna
jól szerepelni, és mert sokat dolgoztunk, a
munkánknak meglett az eredménye, a
negyedik helyen végeztünk. 

- 2006 õszén új bajnokság kezdõdött.
Milyen tervekkel vágtak neki? 

- Ez volt a nagy változások idõszaka. Az
egyre jobban fejlõdõ és bajnokságot nyerõ
ifjúsági csapatból hatan kerültek be a fel-
nõtt keretbe, és a lyukas posztokra újból
sikerült jól erõsítenünk Pupp Adél és
Geiger Szilvia személyében, akik az
alapemberekkel (Antal Anett, Bak Vera,
Vitos Virág) egyre jobb közösséget alkot-
nak. 

- Milyen most a légkör a csapatban?
- Mondhatom, hogy nem csak sportoló-

ként, hanem emberileg is jó társasággal dol-
gozhatok. A fiatal és idõsebb játékosok jól
megértik egymást, így a csapat a harmadik
helyrõl várja a tavaszi rajtot. 

- Milyen körülmények között dolgoznak?
- A tárgyi feltételek jók, az anyagiak

nagyon szegények. A TOPLAN egy éve
nem szponzorál bennünket, és ez bizony
nagy érvágást jelent. Teljesen amatõr szin-
ten dolgozunk, ezért több szempontból is
lehetetlennek látom a továbblépést. Igaz, az
önkormányzattól ígéretet kaptunk egy
nagyobb összegû támogatásra, de ez sem
tudja megoldani a gondjainkat. 

- Hogy és meddig tervezi a jövõt?
- Annak örülök, hogy Antal Edit és

Dancs Norbert edzõk irányításával negy-
ven-negyvenöt lány dolgozik a serdülõ és
ifjúsági csapatban, nagyon eredményesen.
Közülük többen is lehetnek NB/II-es szintû
játékosok, ám a jelenlegi pénzügyi felté-
telek mellett minden téren bizonytalannak
látom a jövõt. Ennek ellenére - „mert evés
közben jön meg az étvágy…” - a bajnokság
végén dobogón szeretnénk állni. Hogy mi
lesz azután, magam sem tudom? Az biztos,
én csak május végéig tervezek…

K. Lelkes Katalin

Evés közben jön meg az étvágy
Az elõzõ esztendõk hagyományát
megszakítva, új helyszínen, a Városi
Rendezvénycsarnokban került megren-
dezésre - február 17-én - a Csobánc
Kupa teremlabdarúgó torna a megye
sajátos nevelési igényû tanulói részére.

Bognár Ferenc, a Szász Márton ÁMK
igazgatója lapunk kérésére elmondta.

- Mint ismeretes, az elõzõ években a
Bárdos Lajos Általános Iskola adott
otthont a rendezvénynek, azonban a
Városi Rendezvénycsarnok minden tekin-
tetben korszerûbb paraméterekkel ren-
delkezik. A megye különbözõ települé-
seirõl érkezõ csapatok visszajelzései
alapján jó választás volt. Egy aprócska
üröm vegyül az örömünkbe, mert az
általunk alapított Csobánc Kupa Terem
Labdarúgótornán még egyetlen alkalom-
mal sem sikerült felállnunk a dobogó
legfelsõ fokára. Igaz, egy második
helyezéssel már rendelkezünk, de

általában a mezõny második felében
szoktunk végezni.

- Milyen sikerrel szerepelt idén a tapol-
cai gárda?

- Öt csapat indult. Sajnos, a mieink egy
helyezést rontva a tavalyihoz képest az
utolsó /5./ helyen végeztek. Várpalota
végzett az élen, megelõzve a veszprémi,
ajkai és zirci fiatalokat. Pierre de
Coubertin báró bölcs gondolatával
vigasztalódunk: „Nem a gyõzelem a
fontos, hanem a részvétel!”

- A Szász Márton ÁMK finanszírozza a
sportrendezvényt?

- A torna költségéhez rajtunk kívül a
város önkormányzata is hozzájárul, és
bizonyos pénzösszegekre a megyében is
adható be pályázat; ezt meg is tesszük
minden évben. A jövõt illetõen pedig a
költségvetés határozza meg, hogy majd
mekkora pénzösszegbõl gazdálkod-
hatunk. Dancs István

Nem a gyõzelem a fontos, hanem a részvétel!

Február 1-jétõl a Városi Rendezvény-
csarnok sportszervezõi feladatát Cseh
Diána látja el. Ismerkedjenek meg vele!

- 2004-ben végeztem a NYME Apáczai
Csere János Tanítóképzõ Fõiskola Karának
testnevelés szakán Gyõrben, majd még ez év
õszétõl Tapolcán, a Kazinczy Ferenc
Általános Iskolában helyezkedtem el
szerzõdéssel, mint napközis nevelõ. Nagyon
szeretem a munkámat, hiszen gyerekkorom
óta erre a pályára készültem. Idén januárban,
a téli szünet után közölte velem az igazgató,
hogy a kötelezõ óraszámok növekedése miatt
szeptembertõl nem tud helyet biztosítani.
Ezért is örültem nagyon, amikor a tudomá-
somra jutott, hogy megüresedett a sport-
szervezõi hely. A spinning-edzések tartásán
túl is rendszeres látogatója voltam a csarnok
különbözõ rendezvényeinek, és rajtuk
keresztül némi bepillantást nyerhettem a
munka menetébe. Megkerestem Rédli
Károlyt, az intézményt mûködtetõ Tapolca
Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft igaz-

gatóját, aki az állásinterjút követõen alkal-
masnak talált a feladat elvégzésére.

- Sportolt vagy sportol versenyszerûen?
- Versenyszerûen nem sportolok, de gye-

rekkorom óta fontos szerepet játszik az
életemben a sport, ezért is volt egyértelmû,
hogy a fõiskolán a testnevelés szakot válasz-
tottam. A spinning-edzések mellett jelenleg
az Acro Dance Formációs Rock and Roll
Sporttánc Egyesületnél óvodásoknak és
általános iskolásoknak tanítok be táncot.

- Bár még nem sok idõ telt el a munkába
állásától, milyenek az elsõ tapasztalatai és
melyek a tervei?

- Sokrétû és érdekes a munka, jól érzem itt
magam. Igyekszem minél elõbb és minél
eredményesebben kapcsolatot kialakítani az
önkormányzattal, a városi és környékbeli
iskolákkal, az egyesületek szakosztályaival.
Szeretném minél kreatívabban és hasznosab-
ban végezni a munkámat, és aktív résztvevõ-
je lenni a város sportéletének.

N. Horváth Erzsébet

Akinek életeleme a mozgás



Ritkán adatik meg egy ember életében,
hogy ennyi sztárt /Sting, Ricky Martin,
Enya, a Jóbarátok szereplõi, Presser
Gábor, Koós János vagy éppen az egy-
kori Gemini együttes/ láthasson egyszer-
re, egy helyen.

Tapolcán, a Batsányi János Mûvelõdési
Központ aulájában mindez valósággá vál-
tozott. Igaz, csak posztereken, amelyek
Zentai Gábor intézményvezetõ magán-
gyûjteményének egyedi darabjait képezték. 

Ezúttal több mint háromszáz darabból
álló gyûjteményébõl - amely három évtized
termése - 216 nagyméretû posztert tárt a
nézõközönség elé. Dancs István
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KÉPES HÍREK

Akövetkezõ lapzárta idõpontja: 2007. március 19.

A Party-együttes zenéjére indult táncba a báli sereg

A magyar elõadók közül sokan fel
is léptek az intézményben

Fotó: Dancs

Fotó: N. Horváth

A poszterek bûvöletében
Retro Party a fogyatékos emberekért
címmel jótékonysági bált rendezett az
ÉFOÉSZ és a Nevelési Tanácsadó
február 3-án a Tamási Áron Mûve-
lõdési Központban.

A rendezvény résztvevõit Horváthné
Somogyi Ildikó és Fodorné Csöglei
Erika köszöntötték, hangsúlyozva, hogy
a társadalom odafigyelése, segítése
nagymértékben könnyíthet a fogya-
tékkal élõkön.

Az est különleges hangulatát az adta,
hogy a szervezõk a '60-as, '70-es éveket
varázsolták nemcsak a színpadra, de a

nézõtérre, majd a „táncparkettre” is. A
Kaposvári Roxinház bemutatója nyo-
mán megidézett korszak képe csak
megerõsödött a farmernadrágos, koc-
kásinges közönségben, amikor az LGT
Emlékzenekar kezdett játszani.

Éjfélkor ezen a bálon sem maradha-
tott el a tombolasorsolás. Az értékes
nyeremények hamar gazdára találtak.

A nagysikerû rendezvény bevételét a
szervezõk a fogyatékos emberek
életvitelének javítására, közös prog-
ramokra, kirándulásokra fordítják.    

N. Horváth Erzsébet

Szakítsunk a hagyományokkal?!

03-án „Mûvészetek Völgye” teljesít-
mény-túra Monostorapáti-Pula-Kapolcs
10-én Csopak-Balatonfüred-Tótvázsony
15-én Ajka-Ajka-Csinger-Padrag
17-én Bodajk-Gánt
24-én Kékkút-Theodora Tanösvény-
Kõvágóörs-Révfülöp
31-én Vállus- Csetényi-erdõ-Keszthely

Hartmann Aladárné

A TVSE Természetjáró
Szakosztály

március havi túrája

Az 1952-es helsinki olimpia kalapács-
vetõ bajnoka február 14-én lett volna
75 éves. A Batsányi János Általános
Iskola az évforduló tiszteletére sportün-
nepélyt rendezett ezen a napon.

A megemlékezés Csermák József és
felesége sírjánál, a Régi Köztemetõben
kezdõdött. Gyõr Béla, a Magyar Olimpiai
Akadémia (MOA) tanácsának tagja mél-

tatta a példaképpé lett sportoló életútját.
Szólt arról is, hogy az utókor nem feled-
kezett meg az embernek és sportolónak is
nagyszerû kalapácsvetõrõl: utcát neveztek
el róla a szülõvárosában, Szencen, emlék-
tábla hirdeti nevét a Magyar Sportcsil-
lagok falán, 1992-ben az elsõk között

vehette át Veszprém Megye Érdemrend-
jét, 1993-ban megkapta a Magyar Köztár-
sasági Érdemérem aranyfokozatát, és még
ebben az évben Tapolca díszpolgára lett.

A városközpontban található az a
márványtábla, amelyen az õ nevével
kezdõdik - és Tapolca többi olimpikonjá-
val folytatódik - az aranybetûs sor. A
Városi Rendezvénycsarnokban a sport-

életének állomásait megörökítõ, tárgyi
emlékekbõl összeállított kiállítás látható,
és készült róla egy nagyon szép könyv,
írója N. Horváth Erzsébet, a címe:
Csermák József, a kalapácsvetõ - fejezte
be a méltatást Gyõr Béla.

Ezt követõen a megyei és a városi

önkormányzat, a TVSE, a MOA, a
Magyar Olimpiai Bizottság, a Város-
szépítõ Egyesület és a Batsányi-iskola
képviselõi helyezték el a síron a kegyelet
virágait.

Az ünnepség az iskola tornatermében
folytatódott. A megjelenteket Vidosa Lász-
lóné igazgatónõ üdvözölte. Zsivótzky
Gyulát, a nemzet sportolóját, olimpiai
bajnok kalapácsvetõt 70. születésnapja
alkalmával dr. Nádori László professzor
köszöntötte, a professzor urat pedig - aki
az iskola alapítványának kurátora - dr.
Szabó Tamás, a NUSI igazgatója. Részt
vett az ünnepségen többek között Varga
János olimpiai bajnok birkózó és Gál
Gyula, a Veszprém olimpikon kézilab-

dázója is. Dr. Jakabházyné Mezõ Mária, a
MOA fõtitkára adta át Vidosa Lászlónének
azt a zászlót, melyet aláírásukkal láttak el
az 1956-ban, - Melbourne-ben - olimpiai
bajnokságot nyert magyar sportolók. A
gyerekek Csík Ferenctõl - az MTSH igaz-
gatójától - ajándékokat vehettek át a
Csermák-könyvbõl összeállított totó sik-
eres kitöltéséért. 

Zárszavában Vidosa Lászlóné bejelen-
tette, hogy mostantól minden évben
Csermák József emlékére ünnepséget ren-
deznek, és az új tanévben induló
sportosztály a kalapácsvetõ olimpiai
bajnok nevét veszi fel. A kellemes nap
baráti beszélgetéssel ért véget. 

K. Lelkes Katalin

„Ember légy, és a mértéke mindennek”
Az olimpikonok halhatatlanok - Csermák József emlékére

Zsivótzky Gyulát Lasztovicza Jenõ is köszöntötte
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