
Június 9-én tartotta a hatodik babatalál-
kozóját a Pannon Reprodukciós Intézet.

Az intézetben folyó áldozatos munka
eredményeként ma már több mint ezer
kisgyermeket ölelhetnek magukhoz a
szülõk.

/Írásunk a 4. oldalon Örömkönnyek...
címmel./

Befejezõdtek a Városi Mozi közel 40
millió forintos felújítási munkálatai. 

A három ütemre tervezett rekonstruk-
ció zárásaként került sor a kívül-belül
megszépült intézmény ünnepélyes
átadására.

/Írásunk a 3. oldalon Dunántúl
legszebb mozija címmel./
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„Hagyománytalan nemzet át nem plán-
tálhatja a jelent a jövõnek” - mondta
Himnuszunk szerzõje, Kölcsey Ferenc.

A hagyományápolás fontosságát felis-
merve rendezik meg már több éve a
Tapolca-Diszeli Falunapok keretében a
Katonai Hagyományõrzõ Bemutatót és a

Veterán-motoros Találkozót. Erre a
nagyszabású rendezvényre ebben az évben
június 23-24-én került sor a Diszeli
Faluréten és a Bakos-réten.

/Összeállításaink a 3. oldalon Megeleve-
nedett a harcos múlt, illetve a 12. oldalon
Veteránmotorok, fiatal motorosok címmel./

Üzentek az évszázadok

Június negyedike legyen a
Magyar Összetartozás Napja

- Amíg lesz akár egy tucat kisgyerek, aki
magyarul tanulja a betûvetést az el-
csatolt területek iskoláiban, amíg lesz
akár egy tucat szülõ, aki magyarul
fohászkodik az Úristenhez, … addig
nekünk Trianonról beszélnünk kell -
mondta emlékezõ beszédében Németh
Zsolt, a Parlament Külügyi Bizottságának
elnöke június 3-án a Köztársaság téren
megtartott Trianoni Megemlékezésen.

Majd az elnök itt jelentette be
elõször, hogy a FIDESZ és a KDNP
országgyûlési frakciója június 4-én
törvényjavaslatot fog benyújtani,
amelyben kérik, hogy a trianoni
békeszerzõdés aláírásának napja
legyen a Magyar Összetartozás Napja. 

/Összeállításunk a 9. oldalon A
gyászhoz, az emlékezéshez való jogot
senki sem veheti el tõlünk címmel./

Már a kortársak is azon az állásponton voltak, hogy Magyarországot
Trianonban nem megbüntették, hanem kivégezték - mondta Németh Zsolt

Itt a szünidõ!
Itt a nyár. Bezárultak az iskolák kapui,
a gyerekek önfeledten élvezhetik a vaká-
ció örömeit.

A tanévzárás azonban sokak számára a
búcsúzás pillanata is. Az érettségizõ
diákok, a nyolcadik osztályosok nemcsak a
tanévtõl, de a sok évig második otthonukat

adó iskolájuktól is búcsúztak.
És búcsúzott a Batsányi János Általános

Iskolától Vidosa Lászlóné igazgató is, aki
egy negyed évszázadig állt a sok-sok sikert,
eredményt felvonultató intézmény élén.

/Írásunk a 6. oldalon Búcsú a Batsányi-
iskolától címmel./

Batsányis kisdiákok a tanévzárón

Fotó: N. Horváth

A követendõ példa
- Ez a köszöntés fõhajtás, elismerés azok elõtt, akik gyermekeink tudását gyara-
pítják, erkölcseiket csiszolják, tisztességes, becsületes, ismeretekben gazdag
embert faragnak belõlük. - mondta Ács János polgármester június 1-jén a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban megtartott pedagógusnapi ünnepségen.

- Hálásak vagyunk, hogy nap mint nap féltõ, okos szóval, de ha kellett, segítõ szi-
gorral bõvítették gyermekeink ismeretét, nyesegették vadhajtásait, adtak nekik biz-
tos tudást és tartást az életben a koruknak megfelelõ eligazodáshoz.

Nincs olyan ember, aki ne gondolna vissza tisztelettel a pályáját elindító
nevelõjére, példaként tisztelt pedagógusára, és ne lenne büszke kibocsátó óvodájára,
iskolájára, és ne érezné ma is úgy, hogy - bár évek és évtizedek teltek el azóta -, de
szíve még mindig ahhoz az egykori, nagy családhoz húzza.

/Pedagógusnapi összeállításunk a 4. oldalon A jó pedagógus nagyon nagy kincs...
címmel./

Korok és alakulatok

Fotó: N. Horváth Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Versenyképesség

Kozma Károly és Ács János vágta
át a filmszalagot

Csodálatos eredmények,
boldog családok

Dr. Török Attila és Õk...
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hivatalos honlapja

Ács János polgármesterrel a várost érintõ
és a polgárokat érdeklõ kérdésekrõl; a
közbiztonságról, az intézmények át-
szervezésérõl és a jó gazda gondosságáról
is beszélgettünk.

- Polgármester Úr! Itt a nyár, egyre több
helybeli sétál szívesen a Tóparton, egyre
több turista keresi fel városunkat, de a békés
járókelõket - sajnos - egyre többször zavar-
ják meg, sõt tettlegességre is sor kerül. Mit
tud tenni a város ezek ellen a garázdák ellen,
miként mûködik együtt a rendõrséggel
ezeknek a jelenségeknek a felszámolásában?

- Köszönöm a kérdését. Nagyon jó és
aktuális. Sajnos, az idei évben elõször jelent-
kezett - idézõjelben - „egy új színfolt” a vá-
rosunkban már az idegenforgalom kezdete
elõtt. Ez pedig az, hogy bizonyos, azonos
csoportok belekötnek tíz-húsz év közötti
fiatalokba, vagy a turistákba mindenféle
különösebb indok nélkül, majd a tettlegesség
mellett fenyegetõen is fellépnek, jelezve
ezzel, hogy ne tegyenek semmilyen
intézkedést az illetõk, ne jelentsék fel õket.
Tapolca egy békés, nyugodt város. Ezt
továbbra is garantálni szeretnénk, és éppen
ezért a „jelenség” ellen a város vezetésének
nem kell, hanem kötelessége tennie. A
rendõrséggel egyeztetve szeretnénk egy
nagyobb razziát indítani, mert - elnézést
kérek - egy vagy két banda ne tartson már
félelemben és rettegésben egy húszezer
lakosú városban sem a tisztességben,
békességben élõ polgárt, sem az idelátogató
turistát. Ez nem volt nálunk jellemzõ!
Nagyon bízom benne, hogy hamarosan
megalakul a polgárõrség is, és a
rendõrséggel együttmûködve aktív segítõi
lesznek a közbiztonság, a közrend
védelmének. Sajnos, a rendõrség nem min-
den esetben és nem mindenütt tud ott lenni,
nem állhat minden utcasarkon rendõr, hiszen
- mint ahogy a kapitány úr és a megyei
fõkapitány is elmondta a beszámolójában -
elég komoly létszámhiánnyal küszködnek,
és elsõsorban onnan hiányoznak, ahol
többen kéne lenniük, ahol a közbiztonságot,
a közrendet vigyázzák. A rendõrök
tisztességesen, becsületesen végzik a
munkájukat, és bízom benne, hogy a pol-
gárõrséggel, a kamerarendszer felújításával
és bõvítésével a közbiztonság fokozható
lesz. Ígéretet teszek arra, hogy ennek
érdekében mindent el fogunk követni, de ter-
mészetesen csak a város lakóival együtt
tudunk cselekdni. Ezért is kérek mindenkit,
akit bármilyen hasonló sérelem ért, keresse
fel a rendõrséget. A névtelenségét
megõrizve, az adatainak a bizalmas
kezelésével tehet feljelentést. Ezzel
nagymértékben segíti a rendõrség munkáját.

- Miként készül a város az idegenforgalmi
szezonra?

- Mindent elkövetünk azért, hogy valami-
lyen formában - fejlesztéssel és csinosítással,
látképileg és élménnyel - újat is tudjon nyúj-
tani a város az ideérkezõknek. Az idei nyár
nagyon sok és gazdag programot kínál úgy a
Tóparton, mint a Kisfaludy utcában.
Szeretnénk, ha a vendégeink a legjobb
élményekkel térnének haza, és jövõre majd
vissza hozzánk.

- Ha már az idegenforgalomnál, a
látványosságnál tartunk, szólni kell egy
negatív „látványosságról” is. Ez pedig az
Alsó-malom és annak a területe. Az
elhanyagoltsága „csúcsokat” dönt, és em-
bermagasságú benne a gaz, a gyom.  Mit
tehet ellene a város?

- Úgy kell tennünk, mint ahogy ezt régen
is tették, szégyentáblára kell kiírni annak a
gazdának a nevét, aki a portáját így
elhanyagolja. Úgy tûnik, hogy a hatósági fel-
szólítások, a bírságok nem érik el a céljukat.
A város közepén, a Tóparton, ott, ahová
tízmilliókat költöttünk a saját és pályázati
pénzekbõl, tûrhetetlen, hogy egy vagy két
magánszemély ilyen elhanyagolt birtokot
tartson fenn. Nagyon szeretném arra kérni a
szomszédokat is, hogy tegyék meg a felje-
lentésüket felénk azért, hogy együttesen
eredményt tudjunk elérni. Most, hogy ott a
nyár végén várhatóan egy új és rendezett
parkolórész fog kialakulni, a környék még
kulturáltabb lesz, és annak az ingatlannak az
elborzasztó állapota még szembetûnõbbé
válik, még inkább szégyenfoltja lesz a város-
nak. Higgyék el, ha az az épület nem élvezne
mûemlékvédelmet, akkor már megtettem
volna, hogy annak a bontásáról intézked-
jünk, és a megfelelõ jelzálogot az ingatlanra
ráterheljük. Jelenleg a jelzálogterhelés már
folyamatban van, tovább nem szólítgatjuk fel
a tulajdonosokat, rendbetesszük az ingatlan
területét. De ez nem kevés pénzükbe kerül
majd azoknak, akik ezt eddig nem tették
meg. Szégyellhetik magukat.

- Újsághír. A kistérségi koordinátor nyi-
latkozta, hogy Tapolca mint kistérségi
központ a támogatások listáján az elsõ
helyen ál, illetve a lakosság arányában kap
támogatást. Ez miben nyilvánul meg?
Mekkora ennek az összege?

- A kistérségi koordinátornak abban van
igaza, hogy Tapolca a legnagyobb lélek-
számú település a Tapolca és Környéke
Kistérségi Társulásban, de abban már nem
tudjuk osztani a véleményét, hogy lélek-
szám-arányosan a legtöbb támogatást is
kapjuk, hiszen nagyon sok olyan kistérségi
támogatási pályázati rendszer van, amelyben
éppen a lélekszámunk miatt nem vehetünk
részt. De nem is ez a dolgok lényege. A
kistérségi támogatás egy része pályázat útján
beszerezhetõ pénzösszeg, a másik pedig
különbözõ plusz normatívákhoz való hoz-
zájárulás, amelyek elsõsorban a szociális
ellátás, az oktatás, a kultúra, a falugondnoki
hálózat és egyéb területen jelentkezhetnek.
Jelenleg az a támogatás, amely Tapolcát
érdemben érinti az a könyvtár és a könyvtári
ellátás támogatása és az itt kötött mege-
gyezés. Remélem, hogy ilyen lesz majd a
Nevelésitanácsadó, illetve az oktatás ehhez
kapcsolódó ellátása, de vannak az
egészségügyben is közös támogatási projek-
tek. Most a szociális ellátásban és az un.
figyelõrendszerben szeretnénk a kistérséggel
közösen kialakítani a lehetõséget, mivel a
kistérségi normatívákkal sokkal ked-
vezõbben oldhatók meg ezek a kérdések.
Tehát összességében azt tudom elmondani,
hogy nem teljesen úgy van, hogy létszám-
arányosan kapják a települések a támogatást.
Bárcsak így lenne, akkor nem lenne
különösebb problémánk, de természetesen
megvannak ennek a törvényi szabályai, esze-
rint történik kistérségi források elosztása.

- Szeptember 1-jétõl a középfokú
intézmények, a zeneiskola a megyei önkor-
mányzat fenntartásába kerül. Az itt maradó
oktatási, illetve közmûvelõdési intézmények
életében várható-e valamilyen változás?

- Egyelõre az alapfokú intézmények áta-
lakítására, átszervezésére nem kerül sor,
hiszen arról már értesült volna mindenki.
Egészen biztos, hogy a következõ tanévben
az eddigi rendszer mûködik tovább. Az
átadandó intézmények között annyi változás
van, hogy a Szász Márton Mûvelõdési
Központ, amely eddig oktatási és
közmûvelõdési feladatokat is ellátott, szétvá-
lik. A szétválasztás után, mivel a
közmûvelõdés ellátása nem megyei feladat,
ez a tevékenység a Wass Albert Könyvtár és
Múzeumhoz fog tartozni. Ez nem azt jelenti,
hogy a Tamási Áron Mûvelõdési Központ-
ban nem kell a munkáját jól végzõ személy-
zet, hanem azt, hogy két intézménynek egy
vezetõje lesz. Az önálló intézmény létre-
hozását a nagysága sem indokolta. A másik
átszervezés a kollégiumot és a gimnáziumot
érinti. Ezt akkor is meg kellett volna ten-
nünk, ha az intézmények fenntartása nálunk
marad. Ugyanis bármilyen jól végzi a
munkáját a kollégium, a kihasználtsága csak
50%-os. Ezért is vált szükségessé az önál-
lóság fenntarthatóságának a vizsgálata, de
örülök annak, hogy az átszervezéssel nem
sérülnek a kollégiumi értékek, a nevelési el-
vek, és a gimnáziumot sem fogja zavarni,
hogy lesz egy tagintézménye. Több példa is
van a megyében arra, hogy a gimnázium kol-
légiumot is mûködtet, sõt, valamikor Ta-pol-
cán is így mûködött, de volt olyan idõszak is,
amikor egy általános iskolához csatolták.
Természetesen a kialakult helyzet nem zárja
ki annak a lehetõségét, hogy más intézmé-
nyekbõl is kerüljenek a kollégiumba gye-
rekek, hiszen, mint mondtam, hely van bõven.

- A következõ Képviselõ-testületi ülés
egyik napirendi pontja a Veszprém Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár tapolcai kihe-
lyezett osztályának megszûntetése elleni
tiltakozás lesz. 

- Nem hivatalosan, de különbözõ hírforrá-
sokból a tudomásunkra jutott, hogy itt is
átszervezés várható, és gyengülhet az idetar-
tozók ellátása, mert valamilyen formában
régiós szinten szeretnék ezeket a feladatokat
ellátni. Beszéltem az itteni osztály vezetõjé-
vel, és egyetértettünk abban, hogy a Testület
fogalmazza meg a tiltakozását, és kérje,
hogy ennek az osztálynak a mûködése meg-
maradhasson hiszen már nagyon kevés lét-
számmal látnak el nagyon fontos feladatokat.
Megint kik fognak rosszul járni, ha mégis
megtörténik az átszervezés? Azok, akiknek
az ügyét majd nem lehet itt helyben elin-
tézni, azok, akiknek majd több száz kilo-
métert kell utazniuk akár Veszprémbe vagy
Tatabányára. Azt gondolom, hogy a régiónak
nem errõl kellene szólnia. A tiltakozásunkat
azért fogalmazzuk már most meg, hogy ne
járjunk úgy, mint ahogy, a gáz, a villany és a
DRV tapolcai központjaival jártunk. Kér-
dezem én: mitõl kisváros egy kisváros, ha
nem ezektõl a szolgáltatásoktól? Ezentúl, ha
el akarnak vinni tõlünk bármit, ami az ellátá-
sunkat, a helyben intézés lehetõségét
csökkenti, tiltakozni fogunk. És természete-
sen a tiltakozás mellett élni fogunk a magyar
kormány felé a felterjesztési jogunkkal. 

N. Horváth Erzsébet

Egy-két banda nem tarthat
rettegésben egy húszezer lakosú

békés várost
Közérdekû

Országgyûlési képviselõ: 
Lasztovicza Jenõ 

Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-
12 óráig és a külön meghirdetett idõpon-
tokban.

Fogadóórák:
Ács János polgármester

Minden hónap elsõ hétfõ: 12.30-15 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164

Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig

Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig

Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164

A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!

Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-
16; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510-444,
511-162

Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -
16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal „A”
épület I. emelet 13. sz. iroda

Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás 510-125; 510-126

Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József 510-125; 510-126

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

Építéshatósági csoport 511-155
Ihász József csoportvezetõ

Városüzemeltetési csoport 511-156
Pénzügyi Iroda 511-161

Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport 511-159

Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153

Décseyné Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151

Szabóné Szakács Judit csoportvezetõ
Okmányiroda 511-162

Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat

elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-
14-ig

Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. 
Tel./Fax: 510-740; 510-741

Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely

Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744

Falugazdász: Szabó Jenõ 8300
Tapolca, Kossuth u. 2.  Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: Szerda: 7.30-9.00, 13.30-
15.30
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00

Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:

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

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

Vörös Béla elnök Tel.: 30/946-2690
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Dunántúl legszebb mozija
- A valóság és a lehetõség, a nyitottság és
az általunk biztosított keret Tapolcán
létrehozta Dunántúl legszebb moziját -
mondta június 5-én a felújított mozi
ünnepélyes átadásán Kozma Károly, a
Mûvészeti Szakszervezetek Szövetségének
fõtitkára, aki a tulajdonos város által
benyújtott pályázat bíráló bizottságának
az elnöke volt.

A kistérségbõl érkezett pol-
gármestereket, dr. Rédei Zsoltot, Sümeg
testvérváros polgármesterét, a filmszakma
képviselõit és nem utolsó sorban a mozit
szeretõ közönséget Ács János pol-
gármester köszöntötte. Szólt a kulturális
pályázat benyújtásának körülményeirõl és
feltételeirõl, valamint arról, hogy jó helyre
került a város 11 millió forintja akkor,
amikor a felújításról döntött. - Köszönet
mindenkinek, aki részt vett a munkálatok-
ban. Köszönet Vass Lajos államtitkárnak,
aki sokat segített nekünk abban, hogy ez a
mozi ilyen szép lehetett.

Kozma Károly a városnak, az önkor-
mányzatnak mondott köszönetet, hogy
ebbe a közösségi élményt nyújtó
mûvészeti ágba, a moziba ilyen nagy
energiát, anyagi ráfordítást fektetett. -
Tapolca ebben nem hogy kiválóan tel-
jesített, de az országban is példa nélkül
való a hozzáállása. Ez a mozi még nagyon
sokáig fogja szolgálni Tapolcának és
környékének a kulturális igényét. Legyünk
büszkék arra, amit közösen teremtettünk.
Remélem, a közönség is szeretni fogja.

A mozi munkatársai által összeállított és
levetített film a kezdetektõl napjainkig
mutatja be a tapolcai mozizás történetét. 

- Nagy öröm a számunkra ez a nap -
mondja Rédli Károly, a mozit üzemeltetõ
Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. igazgatója. A felújítás 3
ütemét 3 évszám is jelzi. A 2004-ben kiírt
pályázat elsõ ütemében, 2005-ben 20 mil-
lió forintos költséggel a nézõtér újult meg.
A második, 2006-os ütem a hang- és
vetítõtechnika korszerûsítését ered-
ményezte. A 2007-es befejezõ ütem pedig
a külsõ homlokzat és a belsõ tér áta-
lakítását jelentette. A beruházás több mint
40 millió forint összegû volt. Köszönetet
mondok mindenkinek, aki segített ebben a
munkában. Köszönet a fenntartó tulaj-
donos önkormányzatnak, az itt dolgozók-
nak, a tervezõknek, a kivitelezõknek. A
térségi feladatokat is ellátó intézmény a
felújítás után nem csak versenyképessé
vált, de az adottságok jobb kihasználására
törekedve újabb hasznosítási módokon is
gondolkodunk. A filmvetítés mellett kon-
ferenciák, kiselõadások, termékbemutatók
tartásának is adottak a feltételei. Nyitni
szeretnénk a kistérség mind a 33 települése
felé, hogy ne csak Zalahaláp, Badacsony-
tomaj és Nemesgulács iskolásai, lakói
látogassák a mozit, hanem a többiek is.
Megváltozott a világ, megváltoztak a
mozi-zás szokásai, de úgy gondolom, hogy
az évi 13-14 ezres nézõi létszám és a
Teleház 7000-es látogatottsága is azt jelzi,
hogy meghatározó módon jelen vagyunk a
város kulturális életében, hiszen a számok
tükrében egyszer mindenki megfordul
nálunk. De természetesen arra törekszünk,
hogy ez a szám az elégedett nézõk által
még növekedjen.

Megelevenedett a harcos múlt
A Diszeli Falurét ágyúszótól, puskaropo-
gástól volt hangos június 23-án délután.
Huszárok, világháborús katonai hagyo-
mányõrzõk adtak itt egymásnak rande-
vút.

A Tapolcai Történelmi Napok keretében
zajló Katonai Hagyományõrzõ Találkozó
résztvevõit és a szép számú közönséget
Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Köz-
gyûlés elnöke köszöntötte, és elismeréssel
szólt a program üzenetérõl, azaz arról, hogy
a múlt ápolása, a hagyomány õrzése lehet
csak biztosítéka a jelenen keresztül a
jövõnek.

A Radetzky-huszárok színpompás és
nagyon látványos gyakorlata, a Cseh Balázs

által ismertetett és felvezetett hadgyakorlat,
a nagykátai hagyományõrzõk „éles
lövészete” mind-mind tapsot váltott ki a
közönségbõl.

A színvonalas bemutatót követõen Ács
János polgármester mondott köszönetet
mindazoknak, akik megteremtették és
ápolják ezt a szép hagyományt.

A Tapolca-Diszeli Falunapok ren-
dezvénysorozatának kulturális prog-
ramjában fellépett a Csobánc Népdalkör, a
Hátsóudvar Együttes, Bogdán Mariann, a
Morality együttes, az esti szabadtéri bálban
Domján Tamás és együttese zenélt.

Június 24-én a hagyományõrzõ alakula-
tok megkoszorúzták a település hõsi

Folytatva az önkormányzati képviselõk-
kel készített riportsorozatunkat, most - a
már a második ciklus óta az I. számú
választókörzetben egyéni képviselõként
tevékenykedõ, a Család-, Egészségügyi,
Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság
elnökével - Horváthné Németh Edittel
beszélgettünk.

- A körzetem az I. számú választókörzet,
amelyet, ha behatárolunk, a Keszthelyi úttól
a Batsányi utcáig terjed, azaz a Deák Ferenc
utcától délre esõ terület, a déli városrész
egy szelete. Ezen a területen most zajlik a
csatornázás, amely várhatóan év végére be
is fejezõdik, és sor kerülhet az utcák
felújítására, aszfaltozására is. Azokban az
utcákban pedig, amelyekben már
megtörtént a csatornázás, de még nem kap-
tak új burkolatot - gondolok itt a Széchenyi
utcára , a Kandó Kálmán, illetve a Fazekas
utca egyes részeire - azokban is elvégzik az
aszfaltozási munkálatokat.

- Az elõzõ években minden önkormányza-
ti képviselõ rendelkezett egy bizonyos
keretösszeggel, amelynek a fel-
használásáról dönthetett. Mire használtad
ezt fel?

- Az én körzetembe tartozik a Petõfi-liget
is, és a keretem egy részébõl, a polgármes-
teri hivatal segítségével utcai bútorokat
vásároltunk. Ezúton is kérek mindenkit,
hogy ezeket a padokat, asztalokat óvja,
védje. A liget gondozója pedig ígéretet tett
arra, hogy mindent elkövet a liget rendben
tartásáért.

- A Petõfi-liget Tapolca ritka-kevés zöld
színfoltja. Tudom, hogy a kányák, varjak
uralják ezt a szép ligetet, és nemcsak a
hangjuktól zajos, az ürüléküktõl is

„telített”, de most mégis azt kérdem, hogy
nem lehetne ezt a szép parkot bevonni úgy a
város vérkeringésébe, hogy ott kis
pavilonok, sétányok is kiépülhessenek,
illetve játszótér lehessen?

- Sajnos, a madarak ellen nehéz tenni,
mert védettek. Sokszor beszélgettünk már
arról, hogy hogyan kellene hasznosítani ezt
a szép ligetet a lakosság örömére, de a
madarak miatt még a tisztán tartása is óriási
erõfeszítésbe kerül, de nem mondtunk le
róla. Keressük a jó megoldást. Visszatérve a
képviselõi keret felhasználásához, ebbõl
történt meg a temetõ elõtti padok cseréje, de
a Fazekas, a Szent László utca csapadék-
elvezetéséhez szükséges rácsok beszerzése
is.

- Ebben a ciklusban egy több feladatkört
magában egyesítõ bizottság elnökeként is
tevékenykedsz. Ide tartoznak az oktatással,
az egészségüggyel, a szociális ellátással
kapcsolatos, az egész várost és nemcsak a
választókörzetedet érintõ kérdések. Miként
ítéled meg ezeknek a területeknek a
helyzetét?

- A döntések alakulása mögött egy na-
gyon jó szakértõi gárda mûködik minden
területen. Kezdjük az oktatás helyzetével.
Az köztudott, hogy a középfokú intéz-
mények, a zeneiskola fenntartása átkerült a
megyéhez, de az általános iskolák, az
óvodák a város irányításába tartoznak
továbbra is. Nagyon sajnálom, hogy sem a
gimnáziumban, sem a Batsányi János
Általános Iskolában nem indult be a test-
nevelés tagozatos osztály, amit terveztünk,
sõt erre két évvel ezelõtt pályázatot is
nyertünk. A kevés jelentkezés, a kevés
érdeklõdés miatt egy kicsit hibásak is

vagyunk, mert úgy érzem, hogy nem
propagáltuk annyira ezt a lehetõséget,
amennyire kellett volna. De azt mondom
továbbra is, hogy a tehetséges tapolcai
gyerekeket - ha lehet - itthon kell tartani, a
mi intézményeinkben folyó érdemi munka,
az iskolák kiváló eredményei is ezt
támasztják alá.

- Egyike voltál azoknak a képviselõknek,
akik a szülészet megtartása mellett a
végsõkig kiálltál.

- Ez valóban így van. Az elõzõ lapszám-
ban olvastam a szülészet helyén létrehozott
ápolási osztályról. Megható és szívszorító
érzés volt tudomásul venni, hogy a volt
csecsemõszobában most a haldokló idõsek-
tõl búcsúzhatnak el a hozzátartozók, hogy a
volt csecsemõsök, szülésznõk milyen
odaadással ápolják a végsõ búcsúra
készülõket. Mégis azt kérdezem, hogy az
egészségügyi reform céljai között szerepel-
e az, hogy Magyarországon több kisbaba
szülessen? Mert - véleményem szerint -
minden mostani intézkedés ez ellen irányul.
Az a kismama, aki választott magának egy
nõgyógyászt, és bizalommal fordulva felé
36 hétig hozzá járt tanácsadásra, szülni már
személytelenül, de mondhatnám azt is,
hogy futószalagon az ajkai kórházba
kényszerül. Nem az ott dolgozókkal van a
probléma, bizonyára õk is becsülettel,
odaadással végzik a munkájukat, de így
elvész a szülésben mindaz, ami még
gyönyörûbbé, intimmebbé teheti ezt. Az
apuka, ha teheti - és ha van rá lehetõsége -
naponta autózhat a kórházban lévõ
kismamához, mert õ joggal várja el - és az
édesapa is fontos kötelességének érzi -,
hogy együtt legyen ezekben az órákban,

napokban. Egy problémákkal küszködõ, 36
hetes kismamát nem fogadta az ajkai
kórház, mondván, hogy õk csak a 37. héttõl
látják el, ezért el kellett mennie
Veszprémbe, és miután eltelt a kritikus egy
hét, Ajkára is eljuthatott. Nincs ez így jól.
Csak remélni tudom, hogy változhat még a
helyzet, újra gyereksírás hangzik fel a
tapolcai kórházban.

- A Képviselõ-testületben csak három nõi
képviselõ van, köztük az egyik Te vagy.
Jelent-e ez hátrányt, vagy elõnyt?

- Valóban csak hárman vagyunk. Meg
kell mondanom õszintén, hogy ért már ben-
nünket bántás, de azt is el kell ismernem,
hogy egyre többször veszik figyelembe a
férfi képviselõtársaink azokat az
észrevételeket, megjegyzéseket, amelyek
tõlünk érkeznek. Mi, nõk sok-sok dologra
valóban másképp reagálunk, talán mond-
hatnám azt is, hogy a belülrõl jövõ,
mélyebb összefüggésekre is fogékonyabbak
vagyunk. A kéz, amely a bölcsõt ringatja, a
világot is igazgatja - tartja a mondás, és ha
nem tûnik szerénytelenségnek, akkor azt is
mondhatnám, hogy ez valóban így van,
mert a csendes, nyugodt, nõi reakció segít-
ségével a világnak azt az oldalát is látjuk,
ami a férfiak elõtt rejtve marad. Ez a fajta
érzékenység nagyon jól hasznosítható a
választókörzetemben is, amelyben sok, szo-
ciálisan nehéz helyzetben élõ ember lakik.
Õk is - és természetesen a többiek is -
gyakran keresnek fel a problémáikkal.
Talán könnyebben is megnyílnak egy nõi
képviselõ elõtt, és én mindent elkövetek
azért, hogy a gondjuk, problémájuk
orvoslást nyerjen.        Az oldalt készítette:

N. Horváth Erzsébet

Mi a világnak azt az oldalát is látjuk, ami a férfiak elõtt rejtve marad

Gyõrffy-Villám András hagyományõrzõ huszártábornok az elnöktõl kért
engedélyt a bemutató megtartására

Fotó: N. Horváth



4   2007. június Új Tapolcai Újság

KRÓNIKA

A jó pedagógus nagyon nagy kincs, hiszen a legféltettebb értékeinket, a gyermekeinket bízzuk rájuk
- Amióta magam is gyermeket nevelõ
szülõ vagyok, azóta értem meg igazán,
hogy milyen felelõsségteljes, sokszor két-
ségbeejtõ és mégis milyen gyönyörûség-
teljes feladat a nevelés - mondta Ács
János polgármester a pedagógusokat
köszöntõ ünnepi beszédében. - A jó
pedagógus nagyon nagy kincs, hiszen a
legféltettebb értékeinket, a gyerekeinket
bízzuk rájuk.

Majd arról szólt, hogy a tudás meg-
szerzése mellett azok a tanárok, tanítók
hagytak mély nyomot bennünk, akik az
életük példájával tanítottak. - Megtanítot-
ták, hogy a világ jobbá tételéhez mindany-
nyian kötelesek vagyunk munkánkkal,
emberségünkkel hozzájárulni.

- Nem könnyû ma a nemzet napszámosá-
nak lenni - hangsúlyozta a polgármester -,
hiszen a pedagógusoknak a napi munkájuk
mellett meg kell küzdeniük a pálya bec-
sületéért, és mivel õk is szülõk, családfen-
ntartók, az egyre jobban ne-hezedõ
körülmények között a megélhetésért. A
lehetetlen helyzetért a kormányzat a felelõs
- mondta Ács János. - Nem szabad bizony-
talanságban hagyni továbbra az oktatást és
a közmûvelõdést. Nem tartható továbbra,
hogy önhibájukon kívül kolléga a kollégá-

val, intézmény a fenntartójával, a fenntartó
a kormányzattal hadakozzon, és bizonygas-
sa a neki jogosan megjáró juttatások
igazságát. Legyen és lehessen végre meg-
nyugvás és elé-gedettség iskolában,
könyvtárban és mûve-lõdési intézményben.
Örülök, hogy Tapolcán a nehézségek
ellenére minden intézményünkben az ott
dolgozók nagy tisztességgel - és a
gyerekekkel ezt nem éreztetve - végezték
áldozatos munkájukat. Az ünnepi köszön-
tõt Gyergyai Albert örökérvényû soraival
zárta a polgármester. - „A tanári pálya min-
den más pályánál tágasabb, határtalanabb,
s mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját
partján. A jó tanár nem csak pedagógus,
hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélek-
búvár, mûvész és mesterember egy
személyben, s nemcsak tudását közvetíti -
bár ez sem kevés - hanem példát ad,
jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és sze-
mez, mint a kertész, életet visz a
könyvekbe, a könyveken keresztül a
tanításba, állandó és eleven hidat épít az
eszmény és a mindennap, az elvontság és a
tapasztalás közé.”

Szencz Lajosné a Tapolca és Környéke
Kistérségi Társulás elnöke is a pedagógu-
sok odaadó, szeretetteljes munkájáról szól-

va mondott köszönetet. - Önök az oktató-
nevelõ munkájukkal biztosítják a gyerekek
sokirányú fejlõdését, felébresztik bennük a
tudni akarás vágyát, és ez teszi majd
képessé õket arra, hogy felnõttként eliga-
zodjanak a gyakorlati élet bonyolult vi-
szonyai között, illetve, hogy késõbb tovább
fejlesszék tudásukat, mûveltségüket. 

A köszöntõ szavak után az elnökasz-
szony  Bognár Ferencnek, a Szász Márton
ÁMK igazgatójának Tapolca és Kis-
térsége Nevelésügyéért kitüntetést adott át
a kistérség nevében. Az ünnepségen Ács
János polgármestertõl rubindiplomát ve-
hetett át Tóth József, gyémántdiplomát
György Elemérné, aranydiplomát dr.
Bartalis Imréné, Elmont Gergelyné,
Eckert Péterné, Gyurkovics Józsefné,
Hegyi Gyuláné, Réder Mihályné, Tóth
Béla.

Nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmet adományozott
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Závori Lászlóné óvodapedagógusnak.
Tapolca Város Képviselõ-testülete pedig
Címzetes igazgatói címet Vidosa
Lászlónénak. Tapolca Nevelésügyéért
kitüntetésben Csipszerné Hivekovics
Valéria, Kocsor Lászlóné és Pontyos István

részesült. Tapolca közmûvelõdéséért ka-
pott kitüntetést Hangodi László.

A kitüntetettek nevében Pontyos István
mondott köszönetet, és adott útravalót a
jövõ pedagógus-nemzedékének. - Érzelmi-
leg tiszták legyenek, legyenek többek, mint
tegnap voltak, és neveljék gyerekeinket
úgy, hogy a tizenhat éve csetlõ-botló
demokráciánk a növendékeik által igazi,
otthont adó hazává válhasson.

Bartha Józsefné, a Tapolcai Cigány
Kisebbség Önkorányzat elnöke virággal
köszönte meg Vizeli Beáta, Józsa Lajosné,
Szollár Gyula, Müller Ilona és Pontyos
Istvánné mun-káját. 

Szép hagyomány, hogy ilyenkor köszön-
tik azokat a fiatal pedagógusokat is, akik
most kezdik a pályájukat. Így Gáspár
Orsolya, Cseh Ágnes, Kátai Katalin,
Barbalics Andrea, Partos Beáta, Bajsz
Judit, Tarnóczy Géza és Egyed Bernadett
vehetett át egy-egy virágcsokrot Ács János
polgármestertõl.

A kistérségben mûködõ pedagógusok
köszöntését és kitüntetését követõen Szt.
Martin adott koncertet, felelevenítve a
zeneszámok között az iskolában eltöltött
éveit, szeretettel és tisztelettel emlékezve
tanítóira, tanáraira. 

Örömkönnyek, meghitt pillanatok
Egy várva várt újszülött érkezése
határtalan öröm. Különösen igaz ez
akkor, amikor sok-sok évi, reményte-
lennek tûnõ várakozás után „kopogtat
a gólya” egy-egy család ajtaján.

A hét évvel ezelõtt megnyílt Intézet
már hatodik alkalommal hívja találkozóra
a szülõket és gyermekeiket. A zsúfolásig
megtelt - és legszebb zenétõl, a gyermek-
zsivajtól hangos - Városi Rendezvény-
csarnokban dr. Török Attila a PRI igaz-
gatója köszöntötte a megjelenteket. 

Mint elmondta, a tavalyi év sikeres
beavatkozásait követõen 35%-ban jött
létre terhesség. Ez az eredmény az orszá-
gos statisztikát figyelembe véve az egyik
legjobbnak számít, de nemzetközi kite-
kintésben is kiváló. - Célul tûztük ki
azonban azt, hogy még javítunk ezen, és
ha nem lesz elegendõ a babatalálkozó
lebonyolítására a rendezvénycsarnok,
akkor majd a sportpályán fogjuk megtar-
tani - tette hozzá nevetve.

Ács János polgármester - a színpadon a
karjában egy kisgyermekkel - köszöntötte
a jelenlévõket. - A legszebb, a legneme-
sebb feladatot vállalják fel az intézmény
dolgozói - hangsúlyozta - köszönöm a
munkájukat, amellyel az itt lévõknek
megadták a legnagyobb boldogságot, a
gyermekáldást. Kár, hogy ezekben a
csodálatos pillanatokban nincsenek itt
annak a kormánynak a képviselõi, amely
a normatív támogatás  csökkentésével el
akarja lehetetleníteni az itt folyó, bátran
mondhatom, nemzet megtartó, megõrzõ,
áldozatos tevékenységet.

- Minden évben kapok egy ilyen
kedves ajándékot a szervezõktõl - mutat a
kezében lévõ, erre az alkalomra készített
kis tárgyra a polgármester. - Már 6 van
belõle. Egy erdélyi köcsögben õrzöm
õket, nagy becsben tartva, s ha nyugdíjas
leszek, örömmel fogok emlékezni ezekre
a pillanatokra.

A polgármester ölébe felkéredzkedõ,

bátor kisfiú szülei - Nagy Anita és
Horváth László - Veszprémben élnek,
sokáig vártak a kisfiukra, Lacikára. - Az
intézetben folyó munka tökéletes, a le-
geslegjobb. Köszönet a boldogsásunkért.
- mondják szinte egyszerre.

Molnár András és párja, Mariann is
ennek a határtalan örömnek ad hangot: -
Fantasztikus és gyönyörû érzés, hogy itt
lehetünk, hogy megszületett a most már 7
hónapos kisgyermekünk. Csak a köszönet
és hála hangján szólhatok - mondja szinte
túláradó boldogsággal az apuka, akirõl a
párja azt is elmondja, hogy a baba körüli
minden teendõbõl derekasan kiveszi a
részét.

A Szilágyi hármas ikrek már öt és fél
évesek. Az elsõ babák közül valók -
mondja Szilágyi Gáborné, az anyuka. -
Hála Istennek egészségesek, elevenek.
Köszönet az intézet minden dolgozójá-
nak, hogy õk lehettek nekünk.

A babatalálkozó résztvevõit kedves
mûsorral is köszöntötték. Ebben nemcsak
a Kazinczy-iskola néptáncosai léptek fel,
de Postás Józsi is énekelt az õt érdek-
lõdéssel hallgató és táncra is perdülõ
csöppségeknek.

Képünkön a Molnár-család

Bennünket néptanítónak neveltek,
és ma is annak érzem magam

A pedagógusnapi ünnepségen zúgó vastaps
közepette vette át Tóth József a rubin-
diplomáját Ács János polgármestertõl. Az
ünnepeltet már sokan és sok mindenrõl
kérdezték, de elsõsorban a Városszépítõ
Egyesület élén eltöltött évekrõl. Érthetõ
tehát, hogy az alábbi riportban Józsi bácsi
élettörténetének a kezdetérõl is beszélget-
tünk.

- A családom Dél-Zalából, Bucsutáról
származik. Édesapám 22 éves volt, amikor
elhatározta, hogy elmegy Amerikába
szerencsét próbálni, de csak Fiuméig jutott el.
Ott ragadt a kikötõi építkezésen, és mivel a
dalmát analfabéták között õ a 6 elemijével
már egyetemistának számított, hamarosan
„kiemelték”, brigádvezetõ lett belõle, majd
késõbb a vasúthoz került, 1920-ban, a tri-
anoni békeszerzõdés megkötése után jöttünk
Tapolcára. Két testvérem volt: a nõvérem két
évvel, a bátyám pedig néggyel volt idõsebb
nálam. Édesapám itt is a vasúton dolgozott,
fix fizetése volt, és így taníttatni is tudott ben-
nünket.

- Soha nem akart az édesapja nyomdokai-
ba lépni?

- Nem volt arról soha szó, hogy én vasutas
legyek. Tulajdonképpen az édesanyám
határozta el, hogy a Szegedi Tanítóképzõbe
írat, már csak azért is, mert már több tapolcai
gyerek is odajárt, így a Bódai Imre és a
késõbb festõmûvésszé lett Mikus Gyula is. 14
évesen kerültem a képzõbe, és 1937-ben - 70
évvel ezelõtt - 19 évesen vettem át a diplomá-
mat.  Abban az iskolában kiváló tanárok elsõ-
sorban olyan pedagógusokat képeztek, akik
tanyasi iskolába kerültek, és néptanítóként
tevékenykedtek a továbbiakban. 

- Hol kezdte a pedagógusi pályáját Józsi
bácsi?

- 1938-ban a székesfehérvári gyer-
mekvédelem ipariskolájában, 1940-tõl pedig
Bársonyoson az elemi iskolában tanítottam.
Ezt katonai szolgálat követte, majd amerikai
hadifogság. Monostorapátira 1946-ba kerül-
tem tanítónak, itt dolgoztam 1954-ig, közben
igazgatói feladatokat is elláttam 1950-ben,
majd 1952-ben. A tanítás mellett színját-
szókört szerveztem, énekkart, tánccsoportot
vezettem, és elvégeztem a fõiskolán a föld-
rajz-biológiai szakot.

- Mikor került Tapolcára?

- 1954-tõl tanítok Tapolcán. Elõször a
leányiskolában, majd ennek jogutódjában, az
1. számú Általános Iskolában folytattam a
pályámat igazgatóként. 1978-ban mentem
nyugdíjba, de utána még nyolc évig
óraadóként tanítottam a gimnáziumban.

- Mit mondana Józsi bácsi a mai fiatal
pedagógusoknak akkor, amikor elkeserednek
egy-egy kudarc után, amikor arról szólnak,
hogy már nincs tekintélye a tanítónak, tanár-
nak, nem tanulnak a gyerekek? Mivel bíztat-
ná õket? Van átadható titka ennek a szép, de
nehéz hivatásnak?

- Engem néptanítónak neveltek, és annak
is érzem magam. Nekem sikerült úgy a
szülõkkel, mind a gyerekekkel a kapcsolatot
kiépíteni, mindenütt megbecsültek. Szeretni
kell ezt a pályát, szeretni kell a gyerekeket.
Szívvel kell hozzáállni. Büszke vagyok arra,
hogy a nagyobbik unokám, Zsuzsi, aki Pesten
szellemileg elmaradott gyerekeket tanít, is
szereti a hivatását. A kis Kati, a másik
unokám óvónõ lett. Örülök, hogy van két
ilyen pedagógus-ivadékom is.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

Az elsõ diploma átvételétõl 70 év telt
el

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth
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Volt egyszer egy rakétadandár
Az MN 1480 rakétadandár 27 évig
mûködött Tapolcán, és példás munkával
hozzájárult a város hírnevének öreg-
bítéséhez. A legendássá lett alakulat volt
tagjai, hivatásos és sorkatonák május 12-én
nagyszabású találkozót szerveztek, amelyen
részt vett Ács János polgármester tisztelet-
beli rakétás és Sebõk János vezérõrnagy.

A rakétadandárt már születésekor sem úgy
hívták, annyira titkos volt, hogy ötödik önál-
ló harckocsi ezred lett a neve.

1963. május 12-én éjszaka sötétségbe
borult Tapolca nyugati fele. Az összes ki- és
bevezetõ utat lezárták, a laktanya irányába
egy légy sem juthatott volna be, viszont
betoltak a rampára egy szerelvényt. Nagy
sürgés-forgás és kopácsolás után az éjsza-
kában feldübörgött valami félelmetes; belere-
megtek az ablakok is.

Ezzel a dübörgéssel kezdõdött a
történelmileg nehezen megismételhetõ
példátlan cselekedet. Megkezdte mûködését
az MN 1480 Rakétadandár, és mûködött 27
éven át. Legenda lett, félelmetes hírnévre tet-
tek szert. A katonai fegyelem, a szigorúság, a
pontosság, a gyorsaság, az alakiasság és a
professzionális munka szinonímája lett.

Aki nem ismerte, félelemmel és irígy-
séggel gondolt rá, aki ott dolgozott, annak
megváltozott az élete, és csak egyetlen cél
lebegett elõtte: a rakétának indulni kell, és e
cél érdekében sorkatona és hivatásos
állomány önfeláldozó módon mindent
megtett. Többszáz ember teljesített egy
akaratot, legyen az szakács, hiradó katona,
mûhelyes, kommendáns, hadtápos, felderítõ
vagy tüzér, minden ember egyet akart,
legyõzni a stoppert, és sikerült!

Minden katona érezhette azt, nem
felesleges a munkája, és valami nagyon
fontosat hajt végre.

Különlenges alakulat volt, egyszerû, de

nagyszerû emberekkel, az anyagi elismerés
sohasem volt megkülönböztetett, ezt a
munkát csak megszállott emberek tudták
végezni.

Becsülettel végezték, 1988-ra példátlan
módon, egymást követõ négyszer/ két évente/
érték el a kiváló címet, és Aranykoszorús
Kiváló Dandár lettek.

Az alakulatot 1991-ben megszüntették,

tipikusan magyar módra: a hivatásos
állományt rövid idõ után szélnek eresztették,
lemondott róluk a haza, a hadsereg. Normális
országban az alakulat történetét, munkáját,

példáját, iskolákban oktatnák, egyetemeken
tanítanák, emlékét minden körülmények
között megõriznék.

Nálunk nem ez történt. A hadrendbõl való
kivonás után több mint négy évvel egy szem-
fényvesztés jellegû akcióval az alakulat addig-
ra alkalmatlan technikáját látványosan
megsemmisítették amerikai közremûködés-
sel, Holywood-i látványelemekkel tarkítva.

Nem tették lehetõvé az állománynak, hogy
méltóan elbúcsúzzon technikájától és lak-
tanyájától. De azért voltak különleges alaku-
lat, hogy a korral fejlõdjenek, egyre gyakrab-
ban ütötték be a keresõbe az interneten a
1480 nevet, és 2006 májusában csoda történt,
találat lett. Aztán egyre többen jelentkeztek a
topicon, karácsonyra már újra ismerõsként
köszöntötték egymást, felvállalták a nevüket
és felvállalták a múltjukat.

2007 februárjában elkészült az alakulat
Weblapja: http://mn1480.extra.hu. A 1480
katonái virtuálisan egymásra találtak és újra
munkába lendültek,úgy 1480-as módra.

Tapolcai Tüzérek Baráti Köre néven
létezik egy csoport, de nem vállalta fel a
sorállományt és polgári állományt, csak szi-
gorúan a tüzér elõéletû személyeket.

A 1480-as topikban merült fel az ötlet egy
tapolcai találkozóra, amely aztán kiszé-
lesedett  emléktáblaavatás és laktanyabú-
csúztatássá. Tapolca városa engedélyezte egy
emléktábla felavatását, sõt példátlan módon a
laktanyát is rendelkezésre bocsátotta a
találkozó napjára: 2007. május 12-re.

Az MN 1480 Rakétadandár történelmet írt,
ezen a napon felavatta az alakulat emlék-
tábláját, és többszáz megjelent személy újra
bejárta a laktanyáját, felsorakozott az
alakulóterén, és meghallgatta Sebõk János
nyugállományú vezérõrnagy búcsúztató
beszédjét.

Köszönettel tartozunk Tapolca város pol-
gármesterének és Képviselõ-testületének:
nagyszerû dolgot cselekedtek, megengedték
a hivatásos és sorállománynak, hogy méltó
módon zárhassák le múltjukat és a lak-
tanyakaput. Kása Árpád

Az MN 1480 Rakétadandár 2007. május 12-én megcselekedte, amit elfelej-
tett a haza!

Tapolca és Kistérsége Nevelésügyéért
- Egész életét meghatározza a nevelésért,
az oktatás ügyéért folytatott, már-már
megszállott küzdelem, melynek során
különösen nagy hangsúlyt fektet a sajátos
nevelési igényû, hátrányos helyzetû gyer-
mekek felkarolására, a perifériára szorult
diákok lehetõségeinek kiszélesítésére, a fel-
nõtt, dolgozó társadalomba való beillesz-
kedésük elõsegítésére - ezekkel a méltató
szavakkal vezette fel Kovács Melinda azt a
kitüntetés-átadást, amellyel Szencz Lajos-
né, a Tapolca és Környéke Kistérségi
Társulás elnöke megköszönte Bognár
Ferencnek, a Szász Márton ÁMK igaz-
gatójának a kistérség nevelésügyéért
végzett munkáját.

- Hogyan érintette a kitüntetés? 
- Megmondom õszintén, nagyon meg-

hatódtam, és nagyon jólesett. Köszönet mind-
azoknak, akik rám gondoltak. 

- Mint a méltatásban is elhangzott, nem-
csak tanít, oktat és nevel, de a város kul-
turális életének is meghatározója az az
intézmény - a Tamási Áron Mûvelõdési
Központ -, amelyet vezet. Mindig is a „nemzet
napszámosa”, „lámpása” akart lenni?

- Nem pedagógusnak, nem közmûvelõ-
nek készültem. Az érettségi után - több mint
30 évvel ezelõtt - agráregyetemre jelent-
keztem, de mivel oda nem vettek fel, a
Batsányi Mûvelõdési Központban kezdtem
el dolgozni, mint népmûvelõ. Itt, a gyakor-
latban szerettem meg ezt a sokrétû te-
vékenységet. A Batsányi Mûvelõdési
Központ abban az idõben nemcsak városi
feladatot látott el, hanem a mai kistérség
egész területét. Mûsorokat ajánlottunk ki,
tanfolyamokat szerveztünk. Húsz évet töltöt-
tem ebben az intézményben, amelynek
vezetõjét, Zentai Gábort ma is
tanítómesteremnek tekintem. Közben
elvégeztem a tanárképzõ fõiskolát is, de
mivel a rendszerváltozás létszámcsökkentést
is hozott, így az igazgató javaslatára a
pedagógus pályára váltottam fel a

közmûvelõdési területet. Elõször a
Templomdombi iskolában voltam napközis
nevelõ, ahol kiváló vezetõt ismertem meg dr.
Bauer Nándorné személyében. De sajnos,
ebben az intézményben is változás történt, az
iskolát integrálták a Bárdos-iskolába, így
kerültem tanítani Diszelbe a fogyatékosok
iskolájába, ahol kezdetben 1-8. osztályig
oktattunk, késõbb váltunk speciális szak-
iskolává. Az itt eltöltött éveket megszakította
két év, amelyet a fõváros darvastói foglalkoz-
tató intézetében töltöttem, mint nevelõ. Itt
kerestek meg a volt kollégáim, és arra kértek,
hogy pályázzam meg a diszeli iskola igaz-
gatói állását. 2000. március 1-jétõl kezdtem
el itt a munkát. Intézményünk profilja azóta
jelentõsen bõvült. A sajátos nevelésû
gyerekek általános illetve szakiskolai
oktatásán túl a 9-10. osztályban már normál
tanulók nevelése is folyik. Ide olyan fiata-
lokat veszünk fel, akik nem nyertek felvételt
a megye többi középfokú intézményébe. Mi
vagyunk a Veszprém Megyei Önkormányzat
által kijelölt befogadó iskola. 

- Tehát akkor nemcsak a városból
érkezhetnek ide gyerekek, hanem a megye
több helységébõl is?

- Ez így van, sõt, egyre több Zala megyei:
keszthelyi, balatongyöröki, vonyarcvashegyi,
várvölgyi tanuló érkezik hozzánk. Jól érzik itt
magukat és viszik a hírét az intézménynek.
Valamikor készült egy felmérés, amely azt
jelezte, hogy akkor 35 településrõl jártak be
hozzánk. Jelenleg 20 településrõl fogadunk
gyerekeket. 

- Mennyiben igényelnek más törõdést,
odafigyelést a sajátos nevelési igényû
gyerekek, mint a többiek?

- Ezek a tanulók sokkal több törõdést
igényelnek egy pedagógustól. Kimondottan
személyre szabottan kell velük foglalkozni,
és tisztelem is a kollégáimat azért a hatalmas
energiáért, amellyel ezeket a gyerekeket
alakítják, nevelik, hogy olyan eséllyel tud-
janak indulni a felnõtté válás idején, a szak-

maválasztásnál. vagy az alapfokú végzettség
megszerzésénél, mint a velük azonos korúak.
A visszajelzések is azt mutatják, hogy
megállják a helyüket az innen kikerült fiata-
lok. Ezúton is köszönetet mondok a „csapat-
nak”, a kollégáknak az áldozatos munkáért. 

- A tanulási nehézséggel, zavarokkal
küszködõ tanulók mely területen tudják kifej-
teni képességeiket? 

- Nagyon szép sikereket érnek el a
mûvészetek, a kézügyesség és a sport
területén, ezért is fektetünk nagy hangsúlyt a
kreativitásuk fejlesztésére. De az országos
tanulmányi versenyeken is megállják a
helyüket. Legutóbb mi rendeztük az
Országos Komplex Tanulmányiversenyt,
ezért csak a versenyen kívül indulhattunk a
megmérettetésre, de az értékelés szerint a II.
helyezésre lett volna elegendõ a tanulók
pontszáma. Kiválóak a gyerekeink sportered-
ményei is. Tavaly Belgiumban a nemzeti
válogatott színeiben 3 fiatalunk nyert nõi lab-
darúgó Európa-bajnokságot. Ebben az évben
már négy sportolónk fog játszani benne. Két
diákunk most vesz részt egy nemzetközi
atlétikai versenyen Romániában. Az
ÉFOÉSZ szervezésében június közepén két
tanulónk Svédországba, Malmöbe utazott
egy nemzetközi táborba. Az ott zajló konfe-
rencia nekünk is lehetõséget adott a szakmai
eszmecserére, tapasztalatszerzésre. A színját-
szóink is sikereket érnek el. Az elért ered-
ményeknek köszönhetõen két éven át
Tapolca adott otthont a Speciális Szakiskolák
Kulturális Bemutatójának. Színjátszó csopor-
tunk érdekessége, hogy tanárok, diákok
gyakran együtt szerepelnek a színpadon. Az
eredményeinkhez - akár a tanulás, tanítás
vagy más tevékenységterületen érjük el -
csapatmunkára van szükség. Bár kollégáim
arra esküdtek fel, minden tudásukat erre a
területre összpontosítják, de ezt a munkát
csak úgy lehet végezni, ahogy õk teszik.
Ezért is követek el mindent azért, hogy az õ
munkájuk is egyre elismertebb legyen.  NHE

Nyári felkészülés
- Hasonlóan, mint az elõzõ években,
rendõr szakközépiskolásokkal, rend-
õrtiszti fõiskolásokkal és a Veszprém
megyei Rendõr-fõkapitányságtól ide-
vezényelt emberekkel fogjuk meg-
erõsíteni a nyári idegenforgalmi sze-
zonban a tapolcai rendõrkapitánysá-
got - tájékoztatta lapunkat dr. Scher

József rendõrkapitány.
- A Balatoni Koordinációs Igaz-

gatóság idén is biztosít számunkra egy

bizonyos pénzösszeget, amelybõl a

túlórákat és a gépkocsifutást meg tudjuk

növelni. Ezúton is szeretném felhívni a

gépkocsitulajdonosok figyelmét arra,

hogy ne hagyjanak értékeket az autójuk-

ban, mert akár egy napszemüvegért is

képesek feltörni azt a tolvajok.        NHE

Elsõ helyezés
Bécsben

Ács Veronika, a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola tanulója nemcsak a
szûkebb hazájának, Tapolcának és az
iskolájának öregbítette hírnevét, de
hazánknak is.

A június 25-én Bécsben megrendezett
nemzetközi EBC*L versenyen az elsõ
helyezést elért tanuló a 2006-os év Tudd+
verseny országos elsõ helyezettjeként jutott
be a nemzetközi döntõbe. Az élethosszig
tartó tanulást, a mindennapi eligazodást, a
versenyképes tudást célul kitûzõ EBC*L-
program vizsgaközpontjaként mûködõ
iskola méltán büszke a tanulójára. A siker-
hez gratulálunk mi is.          NHE

Fotó: Kása



Az Életértékek Alapítvány meghívásá-
nak eleget téve június 14-én dr. Csókay
András agysebész osztotta meg gondo-
latait a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban a hallgatósággal.

- A magyarságnak Isten által kapott
ajándéka a kreativitás. Ahogy a kínaiak-
nak a szorgalma, a németeknek a pon-
tossága, az olaszoknak a derûje - mondta
a professzor. - Az a mi hivatásunk, hogy
Isten segítségével, a nemhívõ test-
véreinkhez is szólva, a lelkiismeretünk
segítségével ezt a kreativitást ki tudjuk
használni. Hit nélkül azonban ez nem
valósulhat meg. A magyarság fenn-
maradása a tét! - Ezért is nagyon fontos,
hogy minden egyes magyar a lelkiis-
meretére hallgasson, amikor dönt akár-
milyen kérdésben. Az abortusz Isten ellen
való vétek. A Hippokratész-i esküt szegjük
meg mi, orvosok nap mint nap, amikor
hagyjuk, hogy a magyar kórházban abor-
tusz legyen.

Az egészségügyben uralkodó átláthatat-

lan helyzetet „katasztrófa medicinának”
minõsítette Csókay András - hiszen több-
nyire csak azokat a betegeket látják el,
akiknek a felgyógyulására van remény.
Példaként említette egy-egy baleset utáni
orvosi ellátás sorrendjét. A bizonytalan
jelen és jövõ miatt sokan menekülnek az
alkoholhoz vagy egyéb kábulatot okozó
szerhez. Ezek semmi másra nem jók,
minthogy elnyomják a lelkiismeretet-
hangsúlyozta az agysebész. A feladat:
szeretettel állandóan ébren tartani a lelki-
ismeretet. Most, hogy az emberekben
jelentõsen él a kiábrándultság a politika,
de sokszor a tudomány, a kultúra, a sport
iránt is, kiváló lehetõség nyílik arra, hogy
Isten felé forduljunk, és higgyünk, mert
ha nem így teszünk, a magyarság elfogy,
elvész az a kulturális és szellemi örökség,
ami az elmúlt évezredben felhalmozódott
- figyelmeztetett dr. Csókay András. NHE

A 2006/2007-es tanév zárása június 16-án
különleges esemény volt a Batsányi János
Általános Iskola életében.

Nemcsak a tanévtõl búcsúztak a vaká-
cióra váró tanulók, nemcsak az iskolától

vettek nehéz szívvel búcsút a végzõs
diákok, de Vidosa Lászlóné igazgatótól is
elbúcsúzott az intézmény. A nyugdíjba
vonuló pedagógus elévülhetetlen érdemeit
méltatta Szatmári Jánosné önkormányzati

képviselõ, Bajner Imre tanár - aki szeptem-
bertõl igazgatóként vezeti az intézményt -
és Palogyai Gábor, a szülõi
munkaközösség vezetõje.

25 évvel ezelõtt, 1982-ben vette át az
intézmény vezetését az igazgatónõ és ez
alatt az idõ alatt - a szó legnemesebb
értelmében - iskolát alapított. Töretlen opti-
mizmusa, az újabb és újabb - olykor
merésznek tûnõ - tervek megvalósításának
vágya hatott a kollégákra is, az elért ered-
mények pedig önmagukért beszélnek.

A nyolcadikosoktól Vidosa Lászlóné
Szent Istvánnak a fiához, Imréhez írt
Intelmével vett búcsút.

Ebben az évben az iskola tanulmányi
eredménye 4,1-es átlagot mutat, és a hu-
szonöt kitûnõ bizonyítvány is az itt folyó
kiváló oktató-nevelõ munkát dicséri.

A végzõsök közül a Batsányi-díj boldog
tulajdonosa lett Csank Enikõ, Horváth
Adrienn, Horváth Renáta, Ihász Zsuzsanna
és Tihanyi Borbála. Tarsoly-díj elismerés-
ben Dávid Ildikó részesült. A Jó tanuló, jó
sportoló címet pedig Igaz András és Nagy
Bernadett érdemelte ki.

N. Horváth Erzsébet
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Keserû szájízzel távoztunk
Feleségemnek egy régi foghúzás helyén
több alkalommal gyulladásba jött a
csonthártya, amit antibiotikummal
rendszeresen meggyógyítottak.

Most azonban komolyabb duzzanat
keletkezett az alveólus környékén, sõt az
állalatti nyirokcsomó is megduzzadt, ezért
elmentünk a területileg illetékes fogor-
voshoz. Õ panorámaröntgen felvételt
készíttetett, amelynek megtekintése után a
veszprémi szájsebészetre  utalta a fele-
ségemet. A telefonon elmondott kór-
elõzményi adatok alapján három nap múlva
- ami gyors idõpontnak számít - mehettünk
a mûtétre.

Itt ért az elsõ meglepetés! 37 percig kel-
lett sorban állnom, hogy befizethessem a
300,-Ft-ot. A fõorvos úr a velünk hozott
röntgenfelvételt nem találta elég élesnek,
ezért új képet kellett készíttetni.

Itt ért a második meglepetés! A Megyei
Központi Kórházban  rossz a panoráma-

röntgen. El kellett mennünk egy
magáncéghez az Unident Fogászatra, ahol
csak délután volt rendelés. A felvétel, amit
három órai várakozás után elkészítettek,
sikeres volt. A kórházba visszatérve
szomorúan tapasztaltuk, hogy már nincsen
rendelés, ezért  másnap délelõtt ismét be
kellett utaznunk Tapolcáról Veszprémbe. A
sorbanállásnál most szerencsém volt, mert
5 perc alatt végeztem a 300,-Ft befizetésé-
vel.

Itt ért a harmadik meglepetés! A hosszú,
zárt folyosó végén  lévõ embertömeg várta,
hogy rákerüljön a sor. A betegek több mint
felének nem jutott ülõhely. Az áporodott,
emberi kipárolgással telítõdött, oxigén-
szegény váróban nincs légkondicionáló
berendezés, vagy legalábbis én nem
fedeztem fel. Idõs emberek a rosszullét
határán törülgették izzadt homlokukat.

A fõorvos úr a heveny csonthártyagyul-
ladás miatt nem tudta  elvégezni a mûtétet,

antibiotikumos kezelés után újabb idõpon-
tot kaptunk. A mûtét napján 27 percig áll-
tam sorba, egy hét múlva a varrat-
kiszedéskor pedig 18 percig, hogy
befizethessem a hálapénzt kiváltó 300,-Ft-
ot. A várakozás alatt óránként rohangáltam
ki az autóhoz,  hogy bedobhassam a
parkolási díjat. Négyszeri utazás
Tapolcáról Veszprémbe és vissza az 400
km, aminek a benzinköltsége durván
8.000,-Ft.

A vizitdíj összesen 2.100,-Ft, a parkolás
1.800,-Ft , ehhez társul 87 perc sorbanállás.
De nem ez bánt engemet, hanem az, hogy a
gyógyító fõorvos, orvosok, a mosolygós,
segítõkész nõvérek munkájukért nem kap-
nak elismerést, sõt a politika a betegeket
szembeállítja az orvosaikkal, holott a
szerencsétlen körülmények megvál-
tozásáról õk nem tehetnek. A mûtét jól si-
került, mégis keserû szájízzel távoztunk.  

Dr. Bartalis Imre

Támad a parlagfû!
Ebben az évben az idõjárás miatt koráb-
ban virágzik az allergiás megbetegedést
okozó parlagfû.

Hazánkban napjainkban közel 2,5 millió
ember szenved az allergiától, és a tudósok
nem sok jóval bíztató elõrejelzése szerint
néhány év múlva minden második ember
válik beteggé.

Szomorú adat, hogy mintegy 700 ezer
hektár fertõzött Magyarországon parlagfûvel
annak ellenére, hogy a mentesítés elmu-
lasztása nagyon komoly szankciókat von
maga után. A kiróható büntetés 2 millió forint-
ról 5 millióra emelkedett. A parlagfû elleni
védekezés közérdek, ennek felismerését és a
gyomtalanítást oly módon is kívánja segíteni
a Parlagfûmentes Magyarországért tárcaközi
bizottság, hogy a régióban közel 9 millió
forinttal támogatja a parlagfû-mentesítési
programot. A nyertesek 50 és 500 ezer forint
közötti összeget kaphatnak.

A törvény szerint a virágbimbó
kialakulását az érintett területek ingatlantu-
lajdonosainak június 30-ig kell megakadá-
lyozniuk, és ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végéig fenn kell tartani. NHE Vidosa Lászlóné a végzõs diákok között

Búcsú a Batsányi-iskolától

A lelkiismeret csodákra képes

A magyarság a hivatásunk címû könyvérõl Csengei Ágota újságíró beszél-
getett az agysebésszel

Már élesben az új parkolóórák

- Június utolsó hetétõl már csak
parkolási díj ellenében lehet megállni
néhány kertvárosi utca bizonyos sza-
kaszán - tudtuk meg Hegedûs Józseftõl,
a parkolókat üzemeltetõ Városgazdál-
kodási Kft. igazgatójától.

- Megtörtént a parkolóórák telepítése,
felfestették az útburkolati jeleket. A
fizetési kötelezettség bevezetésével azért
várt a Kft., hogy az adott utcákban a gyer-
mekeiket iskolába vivõ szülõk a tanév
befejezése után következõ idõszakban
átállhassanak az új rendszerre.         NHE

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth



Május 1-jétõl Regdon László alezredes
vezeti a Tapolcai Rendõrkapitányság
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti
osztályát. Vele a város közbiztonságáról és
a hamarosan megalakuló polgárõrségrõl is
beszélgettünk.

- A Megyei Rendõr Fõkapitányság
Közrendészeti Osztályán volt az elõzõ szol-
gálati helyem, onnan vezényeltek Tapolcára,
mivel az elõdöm betegállományban van, és
emiatt a nyugdíjaztatására is sor kerülhet. A
fõkapitányságon rálátásom volt a tapolcai
rendõrkapitányság munkájára. Láttam és
megtapasztaltam az itt szolgálatot teljesítõ
kollégák áldozatos munkáját, annak
érdekében, hogy a megfelelõ közbiztonságot
szavatolják. A nehéz létszámhelyzet ellenére
az eddigi erõfeszítésük nem volt hiábavaló.
Sajnos, azonban az elmúlt hónapokban egy
új, elkeserítõ jelenség ütötte fel a fejét a
városban. Ez az éjszakai szórakozóhelyekrõl
hazatartó fiatalokkal kapcsolatos. Elszapo-
rodtak az olyan motiválatlan, erõszakos cse-
lekedetek, mint a garázdaság, testi sértés,
egyéb szabálysértés és csendháborítás.
Ezekkel a jelenségekkel szemben eddig is
szigorúan felléptünk, és ezután is határozot-
tan fel fogunk lépni. Olyan gyakori rendõri
jelenlétet, olyan határozott intézkedést kívá-
nunk gyakorolni, hogy ezeknek az erõszakos
cselekményeknek az elejét vegyük.

- A határozott és gyakoribb rendõri jelenlét
a szórakozóhelyeken való - közhasználatú
szóval élve - razziát is jelenti?

- Igen. Ezekhez a helyi rendõri állomány a
nyári idegenforgalmi szezon idejére külsõ
segítséget is kap. Egyrészt a Rendészeti
Biztonsági Szolgálat Bevetési Csoportjaitól
és a Megyei Fõkapitányság Bevetési

Alosztályának munkatársaitól. Így nemcsak a
frekventált helyeken, de azokon a
szórakozóhelyeken is ellenõrzést tartunk,
ahonnan ezek a garázda jellegû cselek-
mények kiindulnak. Több eljárást folytatunk
már azonosított elkövetõkkel szemben.
Figyelni fogunk arra is, hogy fiatalkorúakat,
vagy ittas személyeket kiszolgálnak-e szeszes-
itallal a szórakozóhelyeken. Az ellenõr-
zésekhez a társszervek segítségét is igénybe
vesszük.

- Akár a szórakozóhely bezárására is sor
kerülhet ezek miatt?

- Amennyiben a szabálysértés többször is
elõfordul, akkor kezdeményezni fogjuk a
bezáratást, illetve ki fogjuk kényszeríteni,
hogy a szórakozóhely tulajdonosa jogkövetõ
magatartást tanúsítson, a szabályokat tartsa
be, és ügyeljen arra, hogy ezeket a motiválat-
lan - általában ittas állapotban elkövetett -
cselekményeket ne lehessen a szórakozóhely-
hez kötni.

- Rendõrségi hír, hogy egy tapolcai fiatal-
nál kábítószert, növényi származékot találtak.
A razziák során további ilyen esetek is
felderítésre kerülhetnek?

- Az ellenõrzések során a ruházatot is
átvizsgáljuk, így akadtak a fent említett
gyanús anyagra is a kollégák. Az eljárás szak-
értõ bevonásával folyik. Szerencsére
Tapolcára nem nagyon jellemzõ a kábítószer-
rel való visszaélés, de az elkövetkezendõk-
ben erre is oda fogunk figyelni, gyanú esetén
mintavételre történõ elõállításra kerül sor.

- Sokan mondják, a környezõ települések
példája is mutatja, hogy a polgárõrség nagy
segítséget tud nyújtani a közbiztonság, a
közrend fenntartásában a rendõrségnek.

- Ez így van, és örömmel mondhatom,

hogy Tapolcán is hamarosan létrejön ez a pol-
gárokból szervezõdõ, védelmi civil szervezet.
Ennek a sikere és létrejötte elsõsorban nem a
rendõrségen és az önkormányzaton múlik,
hanem a benne résztvevõkön. A rendõrség
szakmai támogatásával június végén meg-
alakul a tapolcai Polgárõr Egyesület. Kérjük
és várjuk mindazok segítségét, akik
szeretnének Tapolca közbiztonságáért, a
gyermekeink nyugalmáért tenni.

- Újabb térfigyelõ kamerák telepítése
segítene-e a rendõri feladatok ellátásában?

- A térfigyelõ rendszerek telepítésének
komoly jogi, törvényi és nem utolsó sor-
ban anyagi háttere van. Az önkormányzat-
tal együttmûködve megvizsgáljuk a
telepítés lehetõségeit és feltételeit. Biztos
vagyok benne, hogy megtaláljuk a
megoldást is.

N. Horváth Erzsébet

A Kazinczy Ferenc Általános Iskolában
kiemelt figyelmet fordítanak a környe-
zetvédelemre.

Ennek érdekében már az alsó-
tagozatosok biológia szakkör keretében
sajátítják el az ezzel kapcsolatos
ismereteket.

A környezetvédelem fontos részét
képezi az a tevékenység, amelynek során a
tanulók a mûanyag palackok begyûjtését,
zsugorítását segítik, ezzel is lehetõséget
biztosítva az újrahasznosításra. Az
iskolában folyó környezetvédelmi nevelés

értékeit felismerve az Oktatási és
Kulturális Minisztérium és a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
közösen ökoiskola címet adományozott az
intézménynek, amely a címmel járó logót
2010. június 30-ig feltüntetheti bármely
kiadványán.

Békefi Balázs, az iskola tanulója az
országos Curie kémia emlékversenyen 7.,
a Hevesi György kémia versenyen pedig
25. helyezést ért el. Gratulálunk!
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Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Figler Károly és Foricsek Katalin gyermekük: Zalán
Hegyi Zsolt Lajos és Kovács Szilvia gyermekük: Martin
Illés László és Nagy Mónika gyermekük: Lídia
Körmendi Gábor és Nemes Orsolya gyermekük: Gerda
Lamberger Péter és Balogh Márta gyermekük: Benjámin
Puha Tibor és Kölcsei Andrea gyermekük: Liliána Napsugár
Szabó István Gergely és Vass Andrea gyermekük: Panka
Szalai Róbert és Csontos Rita gyermekük: Csenge

Gratulálunk!

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a tapolcai és az ajkai
anyakönyvvezetõknek, hogy ezt a szép hagyományt segítik életben tartani. Továbbra is
várjuk a boldog szülõk jelentkezését, és mi örömmel adunk hírt a babák érkezésérõl

N. Horváth Erzsébet
felelõs szerkesztõ

- Rendõri jelentés alapján indult eljárás tapolcai
lakos ellen, aki társaival együtt a Fórum
Pizzéria elõtt az éjszakai órákban verekedett,
garázdálkodott és egy ott parkoló személygép-
kocsit megrongált.
- Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki a
Kiskakas élelmiszerboltba ajtó befeszítés és
lakat lefeszítés módszerével behatolt, onnan
élelmiszert, dohányárut tulajdonított el 15.000
Ft értékben.
- Eljárás indult ismeretlen személy ellen, aki
Diszel Hajagos dûlõ alatt található pincébe
ablakbetörés módszerével behatolt, és onnan
mezõgazdasági szerszámokat, eszközöket tu-
lajdonított el 113.000 Ft értékben.
- Eljárás indult tapolcai személy ellen, akinél
rendõri igazoltatás során ruházatában növényi
származékot (marihuána) találtak.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Házasságot
kötöttek:

Farkas Mihály és Kozma-Bognár Hajnalka
Harmat János és Hegedüs Katalin

Horváth Zoltán István és Tóth Krisztina
Kalmár Attila és Nagy Boglárka

Svastics Gyula Sándor és Sass Klaudia Éva
Gratulálunk!

Évfordulók
1907. június 100 éve
A Múzeumok és Könyvtárak országos bizottsága
Szigethy Ödön Tapolca Községi Könyvtár kezelõt
díszokmánnyal és 100 korona jutalomdíjjal tüntette
ki.
1952. június 01. 55 éve
OTP-fiók létesült Tapolcán.
1917. június 06. 90 éve
Meghalt Glázer Sándor patikus és községi bíró. Sokat
tett Tapolca fejlõdéséért. Méltón õrzi utca a nevét.
1982. június 07. 25 éve
ATapolca Pedagógiai Gyûjtemény megnyitója a volt
Kántorházban.
1272. június 10. 735 éve
E napon, vagyis pünkösd vasárnap elõtti 5. napon lett
vége a Turul comes és a veszprémi egyház közt
folyó, még 1217-ben kezdõdött pereskedésnek.
1272. június 10. 735 éve
V. István oklevele szerint Tapolca vásáros hely.
1892. június 14. 115 éve
Ney Dávid híres operaénekes tapolcai vendégszerep-
lésének teljes bevételét a kórház építésére felajánlot-
ta.
1927. június 29. 80 éve
Felavatták a tapolcai Tüdõbeteg Pavilont.

/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

A környezetvédelemért

A Pannon Egyetem Alkalmazott
Nyelvészeti Tanszéke, valamint a X.
Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem
résztvevõi egy napra Tapolcára látogattak
a közelmúltban.

A közel 70 fõbõl álló társaságot Ács János
polgármester köszöntötte a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban. Kellemes idõtöltést
kívánt a konferencia résztvevõinek, majd arra
kérte õket, ha élményekkel térnek haza,
vigyék hírünket, és látogassanak el újra hoz-
zánk - de már hosszabb idõre - családtagjaik
vagy barátaik társaságában.

- Nagyon örülünk annak, hogy Tapolcára
látogathatott a 10 éves születésnapját ünneplõ
nyári egyetemünk. Angliából, Írországból,
Németországból, Szerbiából, Horvátország-
ból, Ukrajnából és Romániából is vannak
vendégelõadóink, azaz arra törekedtünk,
hogy nemzetközi kontextusban szervezzük
meg a konferenciát - válaszolja kérdésünkre
dr. Lengyel Zsolt, a Veszprémi Egyetem
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének vezetõ-
je. - A konferencia elsõsorban azt a
kérdéskört járja körül, hogy miként jutunk a
nyelv birtokába, kezdve a pici gyerektõl, aki
2-3 éves koráig nem beszél, majd kommu-

nikálni lehet vele, de foglalkozunk azzal is,
hogy miként vagyunk képesek több nyelvet is
elsajátítani. Ez utóbbinak a felvetése azért is
nagyon fontos, mert lassan az egy nyelvet
beszélõ ember már a saját hazájában hátrány-
ba kerülhet a munkavállaláskor a határok
megnyitásával, az uniós tagsággal - tette
hozzá.

- Résztvevõink közül még nagyon sokan
nem jártak Tapolcán, de még Magyarorszá-
gon sem, ezért is érthetõ, hogy kíváncsiak és
nyitottak a látnivalókra - mondja dr.
Navracsics Judit egyetemi docens, a Nyári
Egyetem szervezõje. - A konferencia egy hete
alatt sok-sok érdekes és tartalmas elõadást
hallgathatnak a jelenlévõk, így nem véletlen,
hogy kevés a szabadidõ, ezt pedig most
ebben a szép kisvárosban kívánják eltölteni.
Természetesen a városnézésben a Tópart és a
Tavasbarlang megtekintése is benne van.

Az angliai Birminghambõl érkezett Harold
Jackson 1992-ben járt elõször Magyarorszá-
gon, többször is részt vett hasonló konferen-
cián. - Nagyon szeretem ezt az országot, és
érdeklõdéssel várom a tapolcai élményeket -
mondja, és mosolyogva egy viszontlátással
köszön el. N. Horváth Erzsébet

Az Európa különbözõ pontjáról érkezett vendégek egyöntetû véleménye:
Tapolca gyönyörû és nagyon kedves a vendéglátás

Európa Tapolcán találkozott

Polgárõrség alakul a városban

Fotó: N. Horváth
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Levelesládánkból
A februári és a márciusi lapszámunkban
örömmel adtunk helyet Miltényi Árpád,
az 1956-ban Németországba távozott volt
tapolcai lakos és Ács János polgármester
levélváltásának.

A messzire került volt tapolcai polgárt
városunk elsõ embere a nemrég megjelent
Tapolca-könyvvel ajándékozta meg. Az
ajándékozást követõen egy szép album
érkezett a polgármester úrhoz, aki az újság
hasábjain keresztül is köszönetet kívánt
mondani érte a messzire szakadt hazánkfiá-
nak.

Kedves Miltényi Úr!
A város és a magam nevében még egy-

szer szeretném megköszönni az õszinte, tisz-
ta szavait, és azt a szép kiadványt, amelyet
a mostani lakhelyérõl, Köln városáról
küldött.

Örülünk, hogy tetszik Önnek a település,
és látja ennek a kisvárosnak a fejlõdését.
Köszönjük, hogy tõlünk többezer kilo-
méterre jó hírünket kelti.

Szeretettel üdvözlöm, további jó egész-
séget kívánok.

Tisztelettel: Ács János polgármester

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:

Mi a véleménye a Tapolcai Nyár

rendezvényeirõl?

Budapesten élek, rendszeresen
hazalátogatok. Nyaranta, amikor
lehetõségem van, szívesen
veszek részt az ilyen jellegû kul-
turális rendezvényeken. Minden
mûfaj érdekel, mind a prózai,
mind a zenés elõadások. Fon-
tosnak tartom a hasonló kez-
deményezéseket, mert sok
embert megmozgatnak, helyie-
ket, turistákat egyaránt. A leg-
fontosabb mégis az, hogy
mosolyt csaljunk egymás arcára.

Tapolcai lakosként ha csak tehetem,
a barátnõmmel nagy örömmel ve-
szünk részt a város rendezvényein.
Szeretjük a zenét és a fiatalokat. A
zenei élmény, a tánc és minden, ami
ezekkel együtt jár, nagyon fontos
számunkra. Nyugdíjasként is pró-
báljuk élvezni az életet, ezért is
tartjuk varázslatosnak, amikor eze-
ken az estéken felelevenedik a múlt,
és kedves, nosztalgikus élmények-
kel gazdagodhatunk.

Feleségemmel, visszajáró vendég-
ként kilenc éve rendszeresen elláto-
gatunk a város rendezvényeire.
Budapesten élünk, az itt töltött 2-3
hét során igyekszünk minél több
programon részt venni. Ha tehet-
nénk, szívesen maradnánk még,
hiszen Tapolcán mindig sok szép
élménnyel gazdagodtunk. Eláru-
lom, személyes kötõdésem is van a
városhoz: kilenc évvel ezelõtt itt
ismerhettem meg feleségemet.

Helter Zoltán
Horváth Istvánné Ternyák László

Major Tünde

Jubileumi találkozó a Vadrózsában
Június 15-én meghitt, hangulatos
találkozón emlékeztek az egykori osztály-
társak. 1987-ben végzett az elsõ csoport, a
gázvezeték és készülékszerelõ szak-
mában. Egykori tablójukon még 3 szak-
ma tanulói tekintenek le ránk: az csõ-
szerelõkön kívül a fûtésszerelõk is és egy
kádár.

A megyében itt, Tapolcán volt elõször
gázvezetékképzés. Az akkori Város-
gazdálkodási Üzem biztosította a tanmûhe-
lyi alapkiképzést. Vállalati állományú szak-
oktatójuk volt Csizmadia László. 

A nagykanizsai  KÖGÁZ nyújtott segít-
séget az induláshoz. A szerencsés
összetételû végzõsök között máris akadt egy
„A szakma kiváló tanulója”, Szabó Béla,
akinek sikerült az országos élmezõnybe
bejutni. (Képe ma is látható az iskolában
„Akikre büszkék vagyunk” címszó alatt).

Már 1984-ben kapcsolatot találtak,
csereüdülést szerveztek Csehszlovákiába:
Richnava, Léva és más városok szakmunká-
saival.

Az egykori végzett fiúk ma Tapolca és
környékének megbecsült szakemberei, adó-
fizetõ polgárai, termelõképes vállalkozók.
Folyamatos a kapcsolat köztük és az iskola
között. Szakmunkás tanulókat fogadnak
gyakorlatra, munkahelyeket biztosítanak.
Az iskola meghívja õket továbbképzésekre. 

Egyetlen háztartás sem nélkülözheti a
képzett szakmunkást. 

Adassék elismerés a tisztes iparnak!
G. Dr. Takáts Gizella

Jubileumi „nyomkeresõk” (2. rész)
Hitvalló magyarok közt
II. Rákóczi Ferenc szülõfaluja Borsi.

Szerény körülmények között fogadja a láto-
gatót a szülõi ház. Akár imponáló is lehetne
a vakolatlan, de jó állagú ház. Kis lépések-
ben, kevés lehetõséggel állíttatják helyre
legalább belülrõl. Udvarát, környékét
rendbe kéne tenni, a falakat bevakolni.
Kedvezõ idõben a magyar és szlovák kor-
mány adományából hozták helyre a tetõt.
Ma is segítségért kiált ez az emlékhely.

Egy-két áldozatkész személy emberfelet-
ti erõfeszítése imponáló, mint Hajdú Jenõ
gondnoké. Tájékozottsága, ismeretanyaga
is nagy érték, de magában erõtlen.
Pártfogók: egyének, hatóságok segítsége
sürgõsen szükséges. A múlt ebben is példa.
A ház falán elhelyezett tábla szövege:
„Egyes hû hazafiak és törvényhatóságok
áldozatkészségébõl emelték a s-i turisták
1881. évben”. Az 1938. évben készült,
Budapest és a vármegyék emlékezõ fehér
márvány-tábláját látjuk összetörve. A
Rákóczi Társaság felújíttatta, elhelyezte a

2007. évben. Az épület mögött II. Rákóczi
Ferenc félalakos szobra áll… „a moz-
donyvezetõk és lelkes hazafiak össze-
fogásából”.

Kassa többszörös emlékhely
A kassai Dómban nyugosznak II.

Rákóczi Ferenc és bujdosó társainak ham-
vai. Az altemplom renoválása miatt nem
látogatható. A Tapolcáról vitt babérkoszorút
a Dóm északi falán elhelyezett Rákóczi
dombormû elõtt rakták fel. A meghatódott
társaság a Szózat eléneklésével tisztelgett.
A Dóm Árpádházi Szent Erzsébet címtemp-
loma: Szent Erzsébet Székesegyház. Kassa
belvárosi része imponáló templomaival,
palotáival, emlékhelyeivel, rendbe hozott
utcáival, egyedi Fõ utcájával. Hangulata
van … (Jókai elsõ helyre sorolta a szabad
magyar királyi városok között). A jól
kifárasztott társaság kellemes pihenõt talált
a zenés-szökõkutas parádés ligetben. A
magyar ipariskola kollégiumában pedig
finom vacsorát és kényelmes hálóhelyet
kapott.  /folyt. köv./ Dr. G.T.G.

Zászlószentelés és májusfa-kitáncolás Raposkán
Raposkának állított elsõ ízben májusfát a
Tanúhegyek Egyesülete. A májusfa-kitán-
colásra június elején került sor a település
kultúrházának udvarán.

Az eseményen részt vettek az egyesület
tagjai mellett Raposka lakosai közül is jó
néhányan, de elfogadta a meghívást Ács
János, Tapolca polgármestere csakúgy, mint
a tanúhegyek településeinek polgármesterei
közül is többen.  

A vidám esemény résztvevõit Bolla
Albert, Raposka polgármestere köszöntötte,
majd Makra Károly, a Tanúhegyek
Egyesületének elnöke ragadta magához a

szót. Elmondta, a mostani program hagyo-
mányteremtõ szándékkal jött létre. 

Amennyiben a tanúhegyek környékén
lévõ települések fogékonyak lesznek rá, a
jövõben minden évben más-más településen
szeretne az egyesület májusfát állítani.

Az idén februárban alakult egyesület cél-
jait Illés Sándor plébános is üdvözölte, majd
felszentelte a Tanúhegyek Egyesületének
zászlaját. 

Ezt követõen az egyesület tagjai által
fõzött marhapörkölt, finom helyi borok és
vidám zeneszó mellett  késõ estig folyt a
mulatozás.  Donászi Franciska

Megváltozott a
fogadóóra idõpontja

A Wass Albert Könyvtár új nyitva tartási
rendje miatt megváltozott a Tapolcai
Városszépítõ Egyesület fogadóórájának
az idõpontja is: szerda helyett minden
kedden 10-12 óráig várják az érdeklõdõ
polgárokat.

„Szeressük egymást
gyerekek”…

- Már elvirágzó, de még illatozó -
Juhász Gyula utcai hársfák alatt nagy a
jövés-menés, terefere.

Hónapok óta csinosította a házak
környékét egy városszépítõ lakó, Szabó
Péter, majd készített egy szabadtûz-
helyet.

Kertész Károly lakótárs „felavatta” a
tûzhelyet: gulyást fõzött, s meghívta rá a
lakótársakat. Péter tüzet rakott, Károly
fõzött, Márti néni pogácsát hozott, a
„fiúk” bort.

Minden finom volt, tanúsíthatom, hisz
én is kóstoltam.

Összetartásból, örömszerzésbõl példát
adtak; mindenki jól érezte magát.

Tetteinkben a jutalom. 
G. Dr. Takáts Gizella

A pápaiak Tapolcával
ismerkedtek

Két civil szervezet, a Honvéd Bajtársi
Klub és a Tapolca és Környéke Honvéd
Bajtársi Egyesület a 2005-ben kötött
együttmûködés alapján elhatározták, hogy
megismerik egymás városát és azok
környékét.

Június 9-én a pápaiak jöttek Tapolcára. Az
egésznapos program részeként megtekintet-
ték a Szent Antal Bormúzeumot, megis-
merkedhettek a szõlõmûvelés és borkészítés
régmúlt eszközeivel. 

A délutáni program keretében a Trianon
Emlékhely, a római katolikus templom és a
Tópart környezete volt a látogatás célja,
amely az Iskola Múzeum és a Batsányi-
emlékszoba megtekintésével zárult.

Késõ délután a Bormúzeum pincéjében
hûsítõ és vacsora várta a megfáradt láto-
gatókat, amit egy kedves és hangulatos zenés
baráti csevegés követett.           Nacsa Ferenc

Egy kis pihenõ

Fotó: Nacsa

Fotó: Major



2007. június     9Új Tapolcai Újság

TÖRTÉNELEM-KULTÚRA

- A trianoni béke igazságtalan volt. Ezt
egészen pontosan 1920. június 4-e óta
tudjuk. Már azok is tudták, akik tetõ alá
hozták: tudta az angol, az amerikai és a
francia diplomácia is - hangsúlyozta a
Trianon Emlékhelyen megtartott beszé-
dében Németh Zsolt.

- Az országvesztés társadalmi méretû
sokkot váltott ki. A 20. századnak két olyan
történelmi pillanata volt, amikor minden
magyar egyet akart. Az egyik az un. irre-
denta pillanat, a „nem, nem, soha nem”
1920 után, a másik a „muszka haza”
követelése 1956 õszén. Trianon a két
világháború közötti magyar szellemi élet
számára is megkerülhetetlen volt. Ki siratta,
ki perlekedett vele. A traumát egyformán
élték át, egyformán a magukénak érezték a
jobb oldal és a demokratikus baloldal
képviselõi. Ehhez már csak annyit
szeretnék hozzátenni, hogy a közelmúlt
megemlékezéseitõl a mai kormánypárti
politikusok rendre távol tartják magukat. 

Majd arról szólt a megemlékezõ, hogy
Magyarországot a történelme során a leg-
nagyobb csapás Trianonban érte. - A
gyászhoz, az emlékezéshez való jogot senki
sem veheti el tõlünk. Babits írta a csonka
Magyarországról 1923-ban: „Nem hallgat a
fájás az idegben, még megvan a betegség az
amputált testrészek helyén, még ma is
sajog.” Ami nekünk, magyaroknak
nemzetcsonkítás, igazságtalan, súlyos
következményekkel járó, nagyhatalmi dik-
tátum, az a szomszédaink számára
gyõzelem, történelmi igazságtétel az
elszenvedett múlt, vagy valós sérelmekért.
Ebben az ellentmondásos helyzetben meg
kell értetnünk az európai és a nemzetközi

közvéleménnyel, hogy Trianonnal végsõ
fokon senki sem járt jól, még a látszólagos
gyõztesek sem.

Németh Zsolt, hangsúlyozta a máig ható
káros következmények közös felszámolásá-
nak szükségességét. Idézte Bibó Istvánnak
a kelet-európai kisállamok nyomorúságát

elemzõ tanulmányát, amely szerint a döntés
eltorzította a szomszédaink belsõ
fejlõdését, és bár 1920 óta nemzetállamnak
definiálják magukat, valójában sok
nemzetiségû országok, amelyekben a
kisebbségi kérdés megoldatlan. A kisebbség
számára nem merték, nem merik biztosítani
az önrendelkezést, a politikai szabadságjo-
gok teljességét, a megígért autonómiát.

Ezekben az utódállamokban a mai ma-
gyarok másodrendû állampolgárnak érzik
magukat, 2004. december 5-e óta pedig már
feleslegesnek is. Ez is Trianon utóélete.
Trianon meghaladására az autonómia rend-
szerének kiépítésére van szükség,
Magyarország feladata pedig ennek a támo-

gatása kell, hogy legyen, hogy Trianon
elsõdleges kárvallotjai úgy élhessenek
szülõföldjükön, mintha soha nem kellett
volna elszenvedniük azt.

A megemlékezõ beszédet követõen
Szabó Emõke református lelkész - akinek a
családja szintén átélte a trianoni szétszakí-
tottságot - így fohászkodott. - Kegyelmes
Urunk! Mennyei Atyánk! Te tudod, hogy

ott, ahol kimérted életünk és létünk határait,
mi mindig próbáltunk hitben és reménység-
ben, becsületes õszinteségben megmaradni
akkor is, amikor nehéz történelmi idõket
éltünk. Tõled kértünk áldást a magyarra.
Humuszba simuló sírjaink, keresztjeink,
apáink ellopott sírjai jajgatnak. Szét-
darabolt hazánk vérzik. Idegenül és érzéste-
lenül néznek egymásra Árpád vérei, mert a
kényszerhatárok a hazugság és az elhallga-
tott igazság nyomán a szívekben is
megépültek. Egyedül Te tudsz segíteni
Istenünk! Küldd el megtartó erõdet, hogy a
felébredt egyûvétartozás felelõssége és
öröme letörjön minden válaszfalat.

Csere Sándor kanonok mindannyiunk-
nak tette fel a kérdést: képesek lennénk-e
akár az életünket is áldozni a hazáért, a haza
becsületét, magyarságunkat az életünk
értékével egyenlõvé tennénk-e? Ha nem így
van, akkor nagy a baj - mondta -, és el kell
gondolkodnunk azon, hogy míg háborog
bennünk Trianon igazságtalansága van-e
megoldás. Igen, van: a szeretet. De nem
egyoldalú szeretet, hanem a mindegyik
oldalról megnyilvánuló szeretet, mert csak
erre építhetjük jövõnket, a magyarságunkat. 

A fohászok elhangzása után Pataki
András és Nemes Levente elõadómûvészek
tolmácsolásában a hazafias költészetünk
legszebb gyöngyszemei hangoztak fel. A
megemlékezés befejezéseként a jelenlévõk
mécsest gyújtottak a 64 történelmi várme-
gye földjét is õrzõ Trianoni Emlékhelyen. A
Balaton-felvidéki Radetzky Hagyomány-
õrzõ Huszáregyesület és a M. Kir. I. Ferenc
József Jászkun 1. Honvéd Huszárezred
Hagyományõrzõ Egyesület tagja álltak
díszõrséget az Emlékhely mellett. NHE

A gyászhoz, az emlékezéshez való jogot senki sem veheti el tõlünk

Az együvétartozás szimbólumai a Köztársaság téren

A szent szépség
- Szekeres Erzsébet maga a csoda, és ez
a csoda sugárzik minden alkotásából -
mondta dr. Laczkovics Emõke muzeoló-
gus a tanulmánynak is beillõ meg-
nyitójában a mûvésznõ Az Árpádházi
szentek Üzenete címû kiállításán.

- Verõfény, áldott napsütés árad minden
munkájából, amelyek ötvözik a valóság
varázslatos képeit, a sokszínû álomvilá-
got, a népköltészet absztrakt világát és a
népmûvészet szín- és formavilágát. A
május 29-ei megnyitón Maczkó Mária
Magyar Örökség-díjas népdalénekes a
témához illeszkedõ népdalcsokorból
csodálatos ajándékot adott át a közön-
ségnek.

A bemutatott közepes méretû szövött
falikárpitok sajátosan ünnepi hangulata,
kitûnõ anyagi minõsége és magas
mûvészi színvonala meghatározta a
bemutatkozás áhítatos szellemiségét. 

A falikárpit õsi textilmûvészeti mûfaj
azokból az õsi korokból, amikor a rideg
várak termeibe, kõtemplomok hideg
falaira valami melegebb, emberibb
hangulatot kívántak bevinni. A falikárpit
dekorációt szolgáló hímzett, vagy szõtt
nagyméretû kép. A kora középkortól
maradtak fenn fõleg szövött példányai. A
szövöttbe, mint a bemutatott képek mind,
pamut vagy lenfonalakba, úgynevezett
láncfonalakba színes gyapjú és fém-
szálakat szõnek bele, a festett kartonokon
megtervezett figurák szerint. A hímzettre
ezeregyszázból való selyemhímzésû
bayeux-i kárpit a ritkább példa. Francia,
flamand és spanyol mûhelyekbõl, manu-

faktúrákból kerültek ki a legszebb szövött
kárpitok, és megjelenésükben voltak úgy
mennyiségi, mint minõségi hullámzások.
Igény szerint.

A figurák jelen esetben azt a középkort
idézik, amikor a szenteknek illett önsa-
nyargató soványságban, állandó áhítatban
és mindennemû önmegtartóztatásban élni.
A templomi kárpitok szent személyeit
keretezik a sematikus angyalok, égitestek,
csillagok, és kiegészítõ tárgyak, az
attribútumok képei. így kerülhetett be az
anyaság attribútuma, a nõi nemiszerv õsi,
stilizált alakja az Édesanya címû kárpitba.
A profán, az inkább festmény jellegû kár-
pitok, mint a Raffaeló kartonjaira készül-
tek, már a táj és a szép testek bemutatását
adják, keretezésük pedig figurális, fõleg
groteszk. Ezeket fõúri palotákban
találjuk. Sajátos, hogy a képi jelleg az
eredeti célt, a dekorativitást elnyomja. A
templomi kárpitok alakjait idézõ, ezen
átlényegült magyar figurák a gótika
szellemiségét közlik. Soványak, meg-
nyúltak, sejtelmesek, aszkétikusan
túlvilágiak, és hidegen ünnepélyesek.
Ennek ellenére valami modern igényt
rejtenek. Az ellentéteik, a reneszánsz
szépségeszményét közvetítõ „képi fali-
szõnyegek”, mitológiai, szerelmi,
vadászati jeleneteket fogalmaznak meg,
értõ, kulturált nézõiknek.

Örvendetes, hogy a posztmodern
badarságok korában feléledt az ikonok-
ban és szövött képekben rejlõ magasrendû
esztétikai értékek iránti igény.

Dr. Sáry Gyula

Kodály 125 éve
A római katolikus templomban június
20-án Kodály Zoltán születésének 125.,
halálának 40. évfordulója alkalmából
emlékhangversenyt rendezett a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ és a Boldog
Özséb Alapítvány.

„Karmester nemcsak ezt a kart
vezényled, jól tudod, hanem egy népet, a
magyart…” - hallhattuk a bevezetõben
Illyés Gyula gondolatait Hajós Cecília
tolmácsolásában. Az est további részében
Kodály életpályáját felölelõ mûveket
szólaltattak meg a vendégmûvészek,
valamint a Tapolcai Kamarakórus Török
Attiláné vezénylésével. Karácsonyi Linda
éneke, Hajós György orgonajátéka
megérintette a hallgatóságot. Vásárhelyi
Melinda hegedû és Molnár Tibor gordonka
elõadása közel hozta Kodály szellemiségét.

A mûsor záróakkordjaként Csere Sándor
kanonok megköszönte az elõadók fáradozá-
sait. Lélekbe markolónak nevezte Kodály
mûveit, melyekben a markáns hangzatok
úgy dominálnak, mint ahogy a hitre épülõ,
kemény jellemben is.            Major Tünde

Karácsonyi Linda énekét áthatotta a
Mester iránti mély tisztelet

KODÁLY
Nemzeti földbõl támadt Mesterünk testpo-
ra nyugszik;

Szelleme dalban él kórusok hív ajakán.

Szép anyanyelvünk hív csiszolója, szép
tanitója.

Míg egy hû magyar él, zengje, áldja
neved!

Tanítványi hódolattal: Takáts Gizella

A Wass Albert Könyvtár
és Múzeum nyitva tartása

Olvasószolgálat: H: zárva; K, P: 10-18; Sze,
Cs: 13-18; Szo: 9-13. Helyismereti
Gyûjtemény: H: zárva; K, P: 10-16; Sze, Cs:
13-16. Múzeum: Június 1-szeptember 1-ig:
H: zárva; K-P: 12-17; Szo-V: 10-17.
Szeptember 1-május 31-ig: H: zárva; K-P:
12-16; Szo-V: zárva. Június, július és augusz-
tus hónapban a könyvtár szombati napokon
zárva tart. Értesítjük kedves Látogatóinkat,
hogy könyvtárunk 2007. július 28.  és
szeptember 4. között zárva tart! Nyitás 2007.
szeptember 4-én (kedden) 10 órakor.

Fotó: Major

Fotó: N. Horváth



Az áprilisban Miskolcon megrendezett
Országos Tudományos Diákköri Konfe-
rencián a Közgazdasági Szekcióban a
tapolcai Bognár Róbert képviselte a Szent
István Egyetemet.

Az erre az alkalomra készített pályamûve
elsõ helyezést ért el. Ennek az eredménynek
is köszönhetõ, hogy a közeljövõben egy
nemzetközi konferencia egyik elõadója lesz.
A választott téma izgalmas: miként lehet és
kell a gazdaságot úgy fejleszteni, hogy az az
emberért és a környezetéért legyen elsõsor-
ban. Kérem, ismerkedjenek meg a fiatal szak-
emberrel!

- Tapolcán élek, és itt is dolgozom az egyik
bankban. Az elsõ diplomámat a Szent István

Egyetem gyöngyösi gazdasági és mezõgaz-
dasági fõiskolai karán szereztem, majd a
másoddiplomáért egyetemi kiegészítõt
végeztem Gödöllõn, a Szent István Egyetem
Gazdasági és Társadalomtudományi Karán.

- Beszéljünk egy kicsit a díjnyertes
pályamûrõl!

- Napjaink fontos kérdése, hogy miként
lehetne a jelenlegi embertelen és
antiökologikus gazdálkodást átalakítani egy
emberközpontú és természetbarát gazdaság-
gá. A dolgozatom is ezzel a témával
foglalkozik. A címe: A gazdasági növekedés
alternatív ökonómiai értelmezése volt. Benne
egy olyan mutatót elemeztem, amely
Magyarország jólétét helyezte elõtérbe. Míg
a politikusok a jólétet a GDP növekedésével
magyarázzák, addig a pályamunkámban
arról írtam, hogy a valódi fejlõdés mutatója
nem ez. Huszonhat olyan - a gazdaságot
közvetlenül nem érintõ - dolgot soroltam fel
benne, amelynek a megléte vagy hiánya
javítja, illetve rontja az emberek jólét érzését.
Ezek között a családok szétziláltsága, a
foglalkoztatás, az oktatás minõsége és az
egészségügy helyzete is szerepel. Egy ember
jóléte nem modellezhetõ le a gazdasági ered-
ménybõl, hiszen számára sokkal többet
jelent, hogy nyugodt, biztonságos munkahe-
lyen dolgozhasson, hogy normális családban
tudja felnevelni a gyermekeit, és hosszútávú
kilátásai legyenek. És ami még nagyon
fontos: az õt körülvevõ környezet ne
tönkretett, lerombolt, hanem az egészség

megõrzését segítõ legyen. Ennek meg-
valósítása lehet a jövõ célja.

- Nem idealizált egy kicsit ez a jövõkép?
- Véleményem szerint nem. Ez az egyetlen

út ahhoz, hogy a Földet és önmagunkat meg
tudjuk õrizni. Át kell formálni az emberi
gondolkodást. Ennek az új típusú
megközelítésnek már Nobel-díjas úttörõje is
van, jelezve, hogy égetõen szükség van a
szemléletváltásra és annak a felismerésnek a
még szélesebb körû tudatosítására, hogy a
gazdasági növekedés nem egyenlõ a
fejlõdéssel.

- Doktori is lehet a pályamunkájából?
- Már készülök rá. A hozzá szükséges

feltételeket már teljesítettem. Remélem,
szeptemberben már el is kezdhetem a meg-
valósítását. Nagy öröm számomra, hogy a
konzulensem bevett társszerzõként a
Tradíció és innováció címû tanulmányába,
amelyrõl a már említett nemzetközi konfe-
rencián elõadást is fogok tartani.

- Gratulálunk, és további sikereket kívá-
nunk!

- Köszönöm. N. Horváth Erzsébet
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MAGAZIN - EGÉSZSÉG

Szólj, síp, szólj ! . . .
Észnél legyetek! - bocsátom el szeretett diákjaimat fõleg szünetek elõtt. Õk már tudják,

mitõl óvom õket: mértéktelen fogyasztás, tékozlás, vakmerõség vízisportban, közlekedés-
ben, csúnya beszéd, könnyelmû ismerkedés. 

Biztatom õket jó idõbeosztásra, a munka szeretetére, célszerû pihenésre, de óvom a
tunya semmittevéstõl, lustaságtól. 

- A gyerek mindig megpróbált „rosszalkodni”, de valamikor minden felnõtt „hivatal-
ból” nevelt, figyelmeztette (figyelmeztethette!) a más gyerekét is szeretõ szigorral.

Sajnos, ma a felelõtlen felnõttek rossz példájától kell féltenem õket leginkább. 
Vigyázzunk gyermekeinkre, egymásra, önmagunkra. 
Észnél legyünk! Dr. G. T. G.

Felettünk a csillagok 1. rész
Másfél nap vagy egy év?

Bármilyen hihetetlen, a kettõ nem zárja ki
egymást, ugyanis egy nemzetközi kutató-
csoport felfedezett egy igen érdekes Nap-
rendszeren kívüli bolygót (exobolygót).

Ez a bolygó -, amely a felfedezõktõl a
TrES-3 jelzést kapta - a csillagához közel
kering. Annyira közel, hogy ezen a bolygón
egy év csak 31 földi órát tesz ki. A
felfedezés magyar vonatkozású érde-
kessége, hogy a magyar irányítással
mûködõ Bakos Gáspár vezetése alatt
mûködõ HATNet (Hungarian Automated
Telescope Network) csoport is azonosította
az új égitestet.

Ez az új bolygó rendkívül szélsõségesnek
mondható: a keringési ideje mindössze 31
óra (a Föld 365 napos évével ellentétben), a
tömege a Földének körülbelül a 600-
szorosa. A rövid keringési idõbõl
következõen nagyon közel kering a csil-
lagához, ebbõl kifolyólag az átlagos felszíni
hõmérséklete rendkívül magas, közel
1500°C.

Az újonnan felfedezett bolygó nagyjából
800 fényévre fekszik tõlünk, de reméljük,
nem ez az utolsó olyan idegen bolygó, ame-
lyet magyarok is meglátnak, vagy esetleg
épp õk fedezik fel. Huszák László

Visszatérés könyvbemutatóval
Június 14-én a Wass Albert Könyvtárban
író-olvasó találkozó volt Mayer Erzsébet-
tel. Az írónõ új könyvét, A féltékenység
zöldszemû szörnyét ismerhették meg a
jelenlevõ könyvbarátok.

Mayer Erzsébet tapolcai születésû. A talál-
kozón végig meghatározó volt ez az élmény. 

A Shakespeare-i cím magyarázatát
követõen a bibliai Salome történetétõl
kezdve, Wagner operákon keresztül, nap-
jaink, Szabó István-filmekig jutottunk egy
rendkívül érdekes, széles irodalomtörténeti
és -esztétikai kitekintést nyújtó elemzés

segítségével. Akik nem vették még a kezükbe
a könyvet, nehezen értették meg a beszél-
getés elsõ részét, bár személyes élményeivel,
az ott lévõ ismerõsök megszólításával,
személyének derûs erejével így is élmény-
szerûvé tette az írónõ a beszélgetést.

A találkozó második része baráti, családi
emlékek jó hangulatú felidézése volt fotók
segítségével kora gyermekkortól az érettségi-
ig. A bemutatást és a beszélgetést Mészáros
Mátyásnak, a szerzõ 14 éves unokaöccsének
zongorajátéka választotta el. Az ifjú tehetség
saját szerzeményeit adta elõ. VVO

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Török János publicista, nemzetgazdász

(Tapolca, 1807. június 6. - Budapest, 1874. február 9.)

Török Antal tapolcai tanító kilencgyermekes második
házasságából született 200 évvel ezelõtt. A
széleskörûen mûvelt apa- aki Batsányi János iskolatár-
sa és gróf Batthyány Lajos gyermekkori tanítója is volt-
nagy gonddal alapozta meg a fia tudását. Alsóbb
iskoláit Keszthelyen végezte el, majd a veszprémi gim-
náziumi évek után a pesti egyetemen tanult jogot. A
grazi Johanneumban matematikai és egyéb ter-
mészettudományos tanulmányokat folytatott. Gyakor-

lati gazdasági ismereteit Stájerországban alapozta meg, majd Svájcban és német
földön fejlesztette tovább. 1830-ban hazatért, és a kismartoni uradalomban vállalt
állást. Eközben a Magyar Gazdasági Egyesület képviselõje is lett. Elsõ írásai a
Gazdasági Tudósításokban jelentek meg. 1839-tõl a rohonci gazdaképzõ intézetben ter-
mészettant, földmûvelést és vegytant adott elõ. 1840-ben Pestre került, ahol elvállalta a
Magyar Gazdasági Egyesület titkári teendõit. Itt került kapcsolatba a kor kiemelkedõ
szakíróival, politikusaival, pl. Fényes Elekkel, Fáy Andrással, és itt kötött szoros barát-
ságot gr. Széchenyi Istvánnal is, akivel haláláig élénk levelezést folytatott. Országos
gyümölcs-, állat- és mezõgazdasági gépkiállításokat szervezett. Országos szõlészkong-
resszust hívott össze és felépítette a Hild József tervezte Köztelek-palotát. Ekkor indí-
totta meg a Magyar Gazda c. lapot. 1841-ben az MTA levelezõ tagja lett.   

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok./

Túlélési mechanizmusok
egy fiatal szakember szemével

Kell nekem egy kiscica!
Aki szeretne macskát tartani, hogyan jut-
hat hozzá? - kérdeztük Somogyi Szilviától.

- ,,Egyszerû”, házi cirmosokat gyakorlati-
lag bárki beszerezhet könnyedén, így tavasz
végén. Akinek egyéni igényei vannak,
például régi kedvencéhez hasonló cicát
szeretne, forduljon állatvédõ szervezetekhez
(pl: Alapítvány a macskákért) õk foglalkoz-
nak gazdaközvetítéssel. Bár Tapolcán nincs
macskamenhely, akinek van ideje, érdemes
ilyen helyeken is körülnézni, hiszen biztosan
egészséges, szocializált cicát fog kapni. Más
a helyzet a fajtatiszta macskákkal. Ma is
sokan csodálkoznak azon, hogy macskafaj-
ták is vannak, pedig szerencsére egyre job-
ban terjednek nálunk is. Fõleg a csodálatos
jellemû perzsa, sziámi, thai macskák nép-
szerûek. Beszerzésük - sajnos - jelentõs
anyagi ráfordítást igényel, de garantáltan egy

életre szóló szerelmet hoz az új családtag
érkezése. NHE

Szép siker
A tapolcai evangélikus gyülekezet hittano-
sai (Egyed György, Nagy Krisztina,
Szelényi Dániel és Szelényi Kinga) a
budapesti Fasori Gimnáziumban megren-
dezett országos hittanversenyen 6. helyezést
értek el. Felkészítõjük Nagyné Szeker Éva
lelkész. Gratulálunk! NHE

Zenearatás
Szerencsés Tapolca! Kultúrát szolgáló
iskolái között a Járdányi Pál Zeneiskola
mûvészi többletet kínál a közismereti
tárgyak mellé.

Június 12-én évzáró ünnepélyükön zenei
ízelítõt adtak a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban összegyûlt nagyszámú közön-
ségnek.

Péni Béla igazgató beszámolt a tanév
eseményeirõl. Hangszercsoportonként
ismertette a kiemelkedõ eredményeket,
bemutatta a végzõs és a zenei pályán
továbbtanuló növendékeket. Megyei,
regionális és nemzetközi versenyeken 34
tanuló szerzett elõkelõ helyezést.

Szerepelt az évzáró ünnepélyen a megyei
zongoraversenyen ezüst fokozatot szerzett
Vercz Dóra. A nemzetközi vonós kamara-
versenyen Kiemelt Arany minõsítést
szerzett a kvartett. Tagjai: Blahunka
Adrienn, Farkas Klára, Szarka Fatime,
Takács Eszter. A Balaton-parti Zeneiskolák
XIV. Kamarazenei Találkozója
NÍVÓDÍJÁT nyerte a Kovács Ádám -
Májer Dániel - Szakmáry Tamás - Fazekas
Ádám-féle kvartett. Utóbbi xilofonon is
jeleskedett. 

Igazgatói, tantestületi elismerést kaptak
a szép eredményeket elért tanulók. „Az év
tanulója” kitüntetést 2 tanuló vehette át:
Mészáros Mátyás, Vercz Dóra.

A növendékek eredményei, azok elis-
merése az értük fáradó szaktanárok
munkáját is dicséri.   G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: N. Horváth



Hársfalvi Júlia a Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskola negyedik osztályos tanuló-
ja.

A jó bizonyítvány mellett kiváló
sporteredményeket is magáénak tudhat a
tehetséges kislány. Tagja volt a megyei
atlétikai versenyen harmadik helyezést

elért csapatnak, egyéni összetettben pedig
az elsõ helyezést érte el. Az országos dön-
tõben is öregbítette a város, az iskolája
hírnevét: egyéniben a hetedik helyen
végzett, a 142 lány között pedig a 14.
helyet vívta ki magának.

Teljesítményéért méltán érdemelte ki a
Kiváló tanuló, kiváló sportoló címet. A
kézilabdacsapatban is helytálló tanuló
testnevelõ tanára Kalmár Lajosné.    NHE
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SPORT

A Tapolcáról indult Boczkó Gábor a világ
legjobb párbajtõrözõje. A Kolumbiában
megnyert Világkupát követõen 14 ponttal
vezeti a világranglistát. Mi a gratulá-
ciónkkal Boczkó Gyulát, a sportoló édes-
apját kerestük meg.

- Köszönöm az elismerõ szavakat a fiam
nevében is. Nagyon büszkék vagyunk rá,
rengeteg öröm ért már bennünket az ered-
ményei kapcsán az elmúlt években is. A mi
bíztatásunk azonban nem lett volna elegendõ
ehhez a teljesítményhez. Az Õ tehetsége,
kitartása, hozzáállása hozta meg a várt sike-
reket. Futballista szeretett volna lenni, de a
„páston ragadt”. Már készül a 2008-as pekin-
gi olimpiára. Még két jó eredményre lesz
szükség ahhoz, hogy egyéniben is kvalifikál-
tassa magát. Jelenleg Tatán edz az Európa-
bajnokságra, majd - már alig várjuk - egy
hónapig itthon lesz Tapolcán, mert mint Õ is
mondja, igazából feltöltõdni csak itt tud a
családban és a régi barátok között.          NHE

A Tapolca VSE Természetjáró Szak-
osztálya - kihasználva a májusi hosszú
hétvégét - gyalogtúrát szervezett, hogy
teljesítse az Országos Kéktúra Kõszeg és
Bögöt közötti 43 km-es szakaszát.

Május 26-án a kora reggeli órákban
indultunk, majd többszöri átszállás után, 9
órakor érkeztünk meg a kõszegi vasútál-
lomásra. Bélyegzés után, kétnapi fel-
szereléssel hátizsákjainkban kezdtük meg a
túrát, követve a kék sáv turistajelzést.
Habár tapasztalatunk szerint, térképeinkhez
viszonyítva az útvonal Kõszeg és Tömörd
között jelentõsen módosult, a tavaly felújí-
tott jelzés egyértelmû volt és követhetõ.
Dús lombú tölgyesek között vitt utunk,
mígnem elértük az Ablánc-patak medrét.

Másnap, a kora reggeli órákban indul-
tunk útnak. Visszatértünk az elõzõ nap
elhagyott kék turistajelzésre. Rövidesen
újra elértük az árnyas fák alatt kanyargó
Ablánc-patakot, majd következõ pecsételõ
helyünket, az Ablánci malomcsárdát.
Kéktúra füzetünkben igazoltuk, hogy itt jár-
tunk, azután tovább haladtunk. Szeleste a
Kéktúra újabb állomása. A kora délutáni
órákban érkeztünk meg Bögöt községbe.
Sajnos, a vendéglõt, melynek ablakában
tábla jelezte, hogy itt a Kéktúra pecsételõ
hely, zárva találtuk. Így igazolás nélkül

indultunk a közeli Porpác vasútállomásra.
Itt kaptunk igazoló pecsétet, és megvál-
tottuk a haza induló vonatra szóló jegyün-
ket.

A kétnapos túrán szakosztályunk 8 tagja
és 2 vendég túrázó teljesítette a Kéktúra
Kõszeg-Kemeneshát szakaszát. Összesen
52 km-t tettünk meg.                 Für Ágnes

LABDARÚGÁS
NB III. utolsó forduló: TIAC-Csorna 1:1
A csapat éves teljesítménye 8 gyõzelem, 8

döntetlen, 10 vereség. 28:31-es gólarány. A
megszerzett 32 pont a 8. helyre lett ele-
gendõ. 

„Silvers Stars”: Celldömölkön a „Sa-
sok” a szokásos forgatókönyv szerint szere-
peltek. Második helyezés. Jó játék. Egy
vereség. A torna legjobb játékosa: Szabó
Levente, gólkirálya Vers Máté. Ez a nap
Máté napja volt, mert õ nyerte a hétméteres
rúgóversenyt is, és az érte járó labdát. A
„mesterlövészek” között Kálóczi Dani lett a
második. 

A Hévíz SE rendezett nagyszabású után-
pótlás tornát Keszthelyen, melyen részt vet-
tek a Tóth Béla edzõ vezette '96-os
születésûek, valamint a „Sasok” és a
„Delfinek” is. A '96-osok negyedik helyen
végeztek, a „Sasok” nyolcadikak lettek, a
„Delfinek” hatodikak. Ebben a mezõnyben a
2000-es születésûek Cséri Soma nyerte a
hétméteres rúgóversenyt, és az értékes
tombola tárgyak közül is sok került
Tapolcára. 

TIAC-Honvéd VSE U-13-as labdarúgó
csapata megnyerte a korosztályos bajnoksá-
got. Csáki László edzõ és a fiatalok remek
munkáját dicséri a 15-0-1-es mutatójuk és a

174 rúgott és 19 kapott gólkülönbségük. A
csapat tagjai: Skerlecz Bence, Horváth
Roland, Pék Bence, Hosszu Martin, Csik
Milán, Balogh László, Sáfár Cirill, Major
Dávid, Szabó Bálint, Csík Zsolt, Hardi
Dávid, Szûcs Adrián, Kovács Martin,

Horváth Márton, Auerbach Gergõ, Novák
Csanád, Nagy Péter, Berki Roland, Kiss
Ádám és Tóth Tibor.

KÉZILABDA
Szuper Kupa: NB II-es Ifjúsági

Bajnokok Tornája Tapolca. 5 csapattal, mert

Dunaújváros nem érkezett meg. A torna
végeredménye: 1. Orosháza; 2. Miskolc SI;
3. Siófok; 4. Tapolca; 5. Ercsi. A hazaiak
legjobbjának Zalatnay Esztert választották.
Õ és Berecz Nikolett bekerültek a torna
válogatottjába.  

VÍVÁS
Olimpici Grand Prix: A sorozat döntõjét

Keszthelyen rendezték. A vendéglátó
Balaton Isover Vívóklub fiataljai több
értékes helyezés mellett Hammer Bálint 6.
helyének, valamint a serdülõk versenyén az
Igaz András, Kákonyi Tibor, Gál Soma,
Csák Dániel összeállítású csapat bronzér-
mének örülhettek.

Június 2-3-án Miskolcon rendezték a
középiskolások Országos Diákolimpiáját
melyen a Balaton Isover Vívóklub
versenyzõi iskoláik színeiben szerepeltek. A
Batsányi János Gimnázium tanulóinak ered-
ményei: 5. kcs. III. hely Hammer Péter;
Lánycsapat III. hely (Fábián Kata, Baráth
Anna, Kovács Réka, Parrag Klaudia); 6. kcs.
fiúcsapat II. hely (Hammer Péter, Hartmann
András, Korbély László), lányok II. hely, a
döntõben a Vajda Gimnázium csapata 45:43-
ra gyõzött a Batsányis lányok ellen. (Ebben
a csapatban Krár Zsófia is szerepelt)

Összeállította:
K. Lelkes Katalin

Hírek, eredmények a tapolcai sportéletbõl

A TIAC U13-as csapata

Tehetségeink
A Péber testvérek - Martin és Kornél - a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola sok-
színû tanulói és sportolói. Martin 12 éves,
Kornél 9. Martin kedvenc tantárgyai az
angol, a számítástechnika és a testnevelés,
Kornélé a matematika és a testnevelés. 

Martin 7 éves kora óta sportol. Kezdetben
a tenisz és foci volt a kedvenc, de jó futó
mozgásával már a kezdetektõl kitûnt társai
közül. Ezért egy éve sportágat váltott, és
most a tájfutók edzéseit látogatja eredménye-
sen. Azóta számos versenyen indult. Ez idáig
legjobb eredménye a tapolcai terepfutó-
versenyen elért 3. helyezése. Kedvenc
sportolója és példaképe: Ronaldinho. Nagy
Barcelona rajongó. Szabadidejében sokat
kirándul, biciklizik. Hobbija a motor-
versenyzés és a számítógépezés.  Nagy álma,
hogy egyszer a lelátón ülve, élõben szurkol-
hasson a Barcelona gyõzelméért. 

Kornél hûséges a focihoz. Alig múlt 4
éves, amikor elõször megjelent a „Sasok”
edzésén. Fejlõdése azóta is töretlen. Az
elmúlt két évben a „Sasokkal” nyert 15
ezüstérem boldog tulajdonosa, a balatonke-
nesei torna „legjobb játékosa” cím birtokosa.
Sokoldalú. Õ is jó futó, nyert már városi
futóversenyt, és tagja volt az iskolai JSP
csapatnak is, mely az Országos területi dön-
tõn 4. helyezést ért el. De a foci mindenek
elõtt. Legnagyobb sikerét alig egy hete arat-
ta. Iskolai csapatuk az elsõ korcsoportos
Diákolimpia Országos döntõjében a 6.
helyen végzett. Példaképe: C. Ronaldo, csa-
pata a Manchester UTD. Szabadidejét is
hasznosan, sok mozgással tölti. Úszik, bicik-
lizik, focizik, de szereti a motorversenyzést
és a darts-ot is. 

Fiúk! Elõttetek az élet és a pálya! Éljetek
a tehetségetekkel! K. Lelkes Katalin

Ha lesz folytatás, szeretnék még játszani
Dr. Bak Veronikával a bajnokságot nyert
kézilabdacsapat oszlopos tagjával beszél-
gettünk.

- A nagy siker után milyen érzések
kavarognak benned?

- Ahogy vége lett az utolsó mérkõzésnek,
a fáradtságon és a nagy örömön kívül egy-
bõl azt éreztem, hogy megdolgoztunk érte,
és megérdemeltük az aranyérmet. 

- Mi volt az a fordulat, mikor hinni
kezdtél benne? 

- Elõször a tavaszi elsõ forduló után,
amikor Alsóörsön, a nagy rivális ottho-
nában gyõzni tudtunk. Mert ez még sosem
sikerült. Ekkortól kezdtünk csapatként ját-
szani. Aztán két fordulóval a bajnokság
vége elõtt. Az izgalmas hazai mérkõzésünk
megnyerése után már biztos voltam abban,
hogy bajnokok leszünk. 

- Mesélj a pályafutásodról! 

- A középiskolában játszottam az iskolai
csapatban. Késõbb egy idõre abbahagytam
a játékot, majd másodéves egyetemistaként
- 2000-tõl - kapcsolódtam a csapathoz. 

- Ezek szerint sikerült a tanulást és a
sportolást összeegyeztetned?

- Igen. Amikor csak tudtam, jöttem haza
edzeni, a hétvégi meccsek után pedig várt
rám az iskola és a tanulás. Ez ugyanúgy van
most is, csak most már a munkahelyem vár. 

- Hol dolgozol?
- A Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunán-

túli Nyomozó Irodáján. Ez volt az álmom,
munkám mindem percét élvezem. 

- Hogyan tovább?
- Ha lesz folytatás, szeretnék még ját-

szani. 
- Gratulálunk! Munkahelyeden és a

sportpályán egyaránt további sok sikert
kívánunk! K. Lelkes Katalin

Két nap Kõszeg-Kemenesháton

Akire büszkék vagyunk

Tájfutó sikerek
A közelmúltban rendezték meg Gödöllõn
az országos diákolimpiát tájfutásból.

A Veszprém megyei nõi váltó tagjaként
Domán Fruzsina, a Batsányi János
Általános Iskola tanulója az 5. helyezést
érte el. A Gödöllõ-kupa ranglista versenyen
is szép tapolcai eredmények születtek. A 12
évesek kategóriájában Zoboki Csanád, az
F16-os korcsoportban pedig Zoboki Barna
végzett az elsõ helyen. Hartmann Ákos az
utóbbi csoportban a harmadik lett. Domán
Gábor az F45 kategóriában az ezüstérmet
szerezte meg, a váltóversenyen a tapolcai
sportolók a dobogó harmadik fokára állhat-
tak fel.    NHE

Kiváló sportoló, kiváló tanuló



Nemcsak az évek száma jelezheti azt,
hogy mennyire fiatal valaki, de az is,
hogy milyen életszemlélettel fogadja
be a világot.

Nos, a motor hátára pattanó, bõr-
szerelést viselõ, a szabadság érzésétõl
szinte megrészegülõ motorosok minde-
gyike fiatal, legalábbis a szívében - ez
derült ki június 23-án a Tapolca-Diszeli
Falunapok keretében megtartott Veterán-
motoros Találkozón, amelyet Bakos
György önkormányzati képviselõ nyitott
meg. Annak az örömének is hangot
adott, hogy a 7. alkalommal megren-
dezett találkozó mára már nemzetközivé
nõtte ki magát.

A jármûvek méltán arattak sikert. A

legöregebb köztük az 1936-os R-12-es
BMW volt, de a csillogó-villogó, jól kar-
bantartott masinák között helyet kaptak a
Pannoniák, a Jettak, a kis robogók épp-

úgy, mint a Zündapp.
A 114 regisztrált résztvevõ a nyereg-

be pattanva elõször a Kõtengerhez mo-
torozott, majd a Lesencevidék bejárása
után Badacsonytördemicen keresztül
visszatért a helyszínre. A legek versenyét
is meghirdették. Így elismerésben ré-
szesült a legszebb motor épp úgy, mint a
legfiatalabb motoros, aki most három és
fél éves, de már másfél éves korától a
találkozó résztvevõje, és az oldalkocsi-
ból szemléli ezt a fura, de nagyon
élvezetes, felnõtt világot.   NHE

A harmónia diadala

Június 20-án 20 órától megnyitotta
kapuit a Tapolcai Nyár rendezvény-
sorozata, mely évrõl - évre igazi kul-
turális csemegével szolgál az ideláto-
gatóknak.

A mediterrán hangulatú Tóparton, a
varázslatos környezetben hétrõl-hétre,
vasárnap esténként kísérhetik figyelem-
mel az érdeklõdõk az elõadó-
mûvészeket.

Fontos, hogy az itt eltöltött idõ
valóban emlékezetes legyen. Ehhez
sokszínû, minden korosztály igényét
figyelembe vevõ, mûfaji sokféleséget

felsorakoztató kulturális és szórakoz-
tató programok kellenek. A szervezõk
erre az idei évben is nagy hangsúlyt fek-
tettek. Könnyed, érdekes, s egyben tar-
talmas kikapcsolódásra számíthatnak
mindazok, akik ellátogatnak a ren-
dezvények helyszínére. 

A szép számmal megjelent közön-
séget Marton József, Tapolca város
alpolgármestere köszöntötte. Bevezetõ
gondolatait követõen az estét a nagy
népszerûségnek örvendõ Tapolcai
Musical Színpad társulata nyitotta meg.

Major Tünde
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Bölcs borozgatás, vidám eszmecsere Nyár a Víziszínpadon
A májusfaállítás és kitáncolás szép
hagyományát már 12 éve ápolja az
Iparoskör és a Tapolca és Környéke
Vállalkozók Egyesülete. Ebben az
évben a vállalkozókon volt a sor a
májusfaállításban, a kitáncolás már
együtt történt június 2-án a
Szentgyörgy-hegyen lévõ Tájház
udvarán.

- Amíg élni fog a két szervezet, addig
ez a közös szórakozás, ez a kedves
hangulatú baráti beszélgetés mindkét

tagság programjának az egyik fontos
eleme - mondja Csizmadia József, az
Iparoskör elnöke.

- A közösen elfogyasztott vacsora, a
finom borok, Varga Árpád táncra hívó
zenéje ünneppé varázsolja ezt az alkal-
mat - teszi hozzá Vörös Béla, a
Vállalkozók Egyesületének elnöke. -
Ács János polgármester ebben az évben
is megtisztelte jelenlétével a ren-
dezvényt, így a város dolgairól is szó
eshetett a fehér asztal melett.

Mint ahogy a képen is látszik, a májusfa kitáncolása nem okozott gondot

A Musicallel a Világ körül címû összeállítás segítségével az elmúlt évek
legkedvesebb dalaiból kaphatott ízelítõt a közönség

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: Major

A lovas és a ló szép összhangja a sebroni lovasversenyen

Veteránmotorok, fiatal motorosok

Íme, itt a Zündapp és az õ csodálói

Tapolcai Nyár 2007
Július 1. - Hátsóudvar koncert; Bon-bon
Július 8. - Domján Tamás;

Postás Józsi koncert
Július 15. - Roy és Ádám
Július 22. - Tihanyi Vándorszínpad:

Az a varázslatos operett
Július 29. - Somló Tamás

Esõ esetén az elõadásokat a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban ren-
dezik. Kezdési idõpont: 20 óra.

Elõzetes
Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
augusztus 16-20 között a Kisfaludy
utcában! A szervezõk színes prog-
ramokkal várnak mindenkit. A ren-
dezvényrõl tájékozódhatnak a városban
kihelyezett plakátokról, a Városi TV-bõl
és a Hírözön reklámújságból.


