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Sporttörténelmet írtak
a nõi kézilabdásaink
Bebizonyosodott a nagy igazság: a
kemény munka, az akarás, az alázat, az
odaadás eredményt hoz.
Bajnokhoz méltó, közönséget kiszolgáló
találkozón lett elsõ május 26-án a felnõtt
nõi csapat az NB II-ben. A tét nagy volt,
hiszen ezen a mérkõzésen dõlt csak el a

2007. május

Szeretetszolgálat az idõsekért

bajnoki cím sorsa. A szurkolótábor, a remek hazai közönség nyolcadik emberként
segítette a csapatot a mérkõzés elejétõl a
végéig. Az ifjúságiak is nagy örömet szereztek: már másodszor nyertek bajnokságot.
/Írásunk a 3. oldalon Örömjáték a
Városi Rendezvénycsarnokban címmel./

Fotó: N. Horváth

Fotó: Sekk

Két arany, két bajnok. Szép volt, lányok! Szép volt, Tapolca!

A búcsúzás pillanatai
Kétszázharminc diák búcsúzott május
5-én a Szentháromság-szobor elõtti
téren megtartott központi ballagási
ünnepségen.

Az idõseknek egy-egy jó szó, simogatás felér minden terápiával
A városi kórház megszûnt szülészete ápolást nehéz megfizetni, de a kicsi lakáhelyén április elejétõl ápolási osztály sok sem teszik ezt lehetõvé. Itt olyan
mûködik.
körülményeket igyekeztünk teremteni a
- Nagy szükség van erre az osztályra - betegeknek, hogy jól érezzék magukat.
mondta a vele készített riportban Hársfa Segítjük megoldani a problémáikat, gyógyGyuláné ápolási igazgató. - Sajnos, olyan szeres kezelést és orvosi ellátást kapvilágot élünk, hogy a nõk is munkába áll- nak.
tak, nem tudnak otthon maradni, hogy az
/Riportunk a 3. oldalon Ápolási oszidõs szülõket gondozzák, az otthon- tály a szülészet helyén címmel./

Vendégváró elõkészületek
Tapolca és a Tapolcai-medence természeti környezete kiválóan alkalmas
az egészségturisztikai vendégfogadásra. Az adottságok közül is kiemelkedik
a rendelkezésre álló termálvíz és a
gyógybarlang.
Tapolcán már a rendszerváltozást
megelõzõen is készültek tervek a gyógyidegenforgalom, az egészségturizmus
fejlesztésére, de csak az 1999-2002.
évekre szóló stratégiai ciklusprogramban fogalmazódott meg, hogy jobban ki
kell használni az idegenforgalom adta
lehetõségeket, és elsõsorban a gyógyidegenforgalom területén kell elõrelépni.
Ennek eredményeként tárgyalásokkal és

pályázatokkal sikerült elérni, hogy
magánberuházásban - jelentõs önkormányzati szerepvállalással - 2003-ban
Tapolcán épült fel a Balaton-felvidék
egyik jelentõs turisztikai fejlesztése, a
Hunguest Hotel Szállodaipari Zrt üzemeltetésében mûködõ Hotel Pelion****
Szálloda.
Az egészségturizmus fejlõdése most
egy újabb állomáshoz érkezett: megalakult a Tapolcai Egészségturisztikai
Marketing Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság.
/Riportunk a 2. oldalon Közhasznú
gazdasági társaság az egészségturizmusért címmel./

„… az utókor
igazságos lesz.”
„A jelenkor lehet irigy vagy hálátlan,//az
utókor igazságos lesz.” - jövendölte meg
emberi értékeinek, valamint irodalmi
munkásságának megítélését Batsányi
János a XIX. században.
A szülõváros ebben az évben is gazdag
és színes ünnepségsorozattal adózott a
messzire jutott, 244 évvel ezelõtt
született költõfia emléke elõtt.
/Összeállításunk Batsányi Emléknapok
2007 címmel a 7. oldalon./

„Az új életnek új íze van”
Fotó: Dancs

Május 3-án ballagtak a Diákotthon
Kollégium lakói
- Ünnep ez a mai nap. Miért lesz mégis
könnyes a szemünk, miért a meghatódás? kérdezte búcsúztató beszédében a jelenlévõktõl Bakos György önkormányzati
képviselõ, majd így folytatta - Nehéz belegondolni abba, hogy hirtelen véget érnek a
középiskolás évek. Minden teremhez,
folyosóhoz, eldugott sarokhoz fûzõdik
egy-egy szép emlék. Annyi minden történt
az elmúlt évek alatt. Jó felidézni az elsõ
napokat, heteket, amikor ismerkedtetek
egymással, az iskolával, a várossal,
próbára tettétek tanáraitok türelmét,
megértését, szigorát. Sok minden változott, csak a Benneteket körülvevõ szeretet
nem.
/Írásunk a 4. oldalon Ballag már a vén
diák… címmel./

„Te nem tudod // Milyen jó mindent
újra látni, // Nem félni, hogy holnap
meghalok” /Tóth Ágnes/

A Transzplantációs Alapítvány a
Megújított Életekért Árnyék és Fény
címmel rendezett fotókiállítást május
7-én a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.
Tarján Iván képei elmesélik mindazt,
amit nehéz szavakba önteni. Bemutatják
a gyász és öröm könnyeit, szólnak a
szervre várók gyötrelmeirõl.
Dr. Medgyaszai Melinda, a Veszprém
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója megnyitójában az emberi élet
csodájáról és az újabb esély lehetõségérõl szólva Kosztolányi Dezsõ sorait
idézte: „úgy érzem én, barátom, hogy a
porban//hol lelkek és göröngyök közt
botoltam,//mégis csak egy nagy ismeretlen Urnak//vendége voltam”.
/Írásunk az 5. oldalon Új szívre várnak... címmel./

Fotó: Dancs

Dr. Zsiray Ferenc, a Városszépítõ
Egyesület elnöke és Kertész Károly, a Batsányi Emlékbizottság elnöke megkoszorúzta a Tóparton
lévõ Batsányi-szobrot

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közhasznú gazdasági társaság
az egészségturizmusért

A város polgárait érdeklõ és érintõ
kérdésekre ebben a lapszámban Marton
József alpolgármester adott választ.
- Alpolgármester Úr! Milyen körülmények tették indokolttá egy egészségturisztikai marketing kft. létrehozását?
- Mára már mindenki elõtt köztudottá
vált az a tény, hogy Tapolca fejlõdésének
egyik meghatározó iránya a gyógy-idegenforgalomra épülõ vendégfogadás fejlesztése. A Hotel Pelion létesítésével
párhuzamosan az önkormányzat - saját és
pályázati forrásokból - korszerûsítette a
Kórház-barlang világítási rendszerét. Ezt a
barlangot valójában már 1925-ben felfedezték, tudtak a légzõszervi megbetegedésekre gyakorolt jótékony hatásáról,
sõt, gyógybarlanggá is nyilvánították, de
valójában a szinte egyedülálló adottságait
nem használták ki. A Dr. Deák Jenõ
Kórház-Rendelõintézetet üzemeltetõ MediSyst Kft. céljául tûzte ki, hogy a gyógybarlangot és a hozzákapcsolódó gyógyászatot
nagymértékben fejleszti. Ennek egyik lépcsõfoka, hogy a barlangterápiás osztály
továbbélése mellett a már említett légzõszervi megbetegedések kezelése nemzetközi hírû professzor közremûködésével
zajlik a volt nõvérszálló helyén kialakított
rehabilitációs osztályon. Ezután fogalmazódott meg annak az igénye, hogy az
egészségturizmus kiteljesedése és a gyógybarlang széleskörû nemzetközi megismertetése érdekében létre kell hozni egy
olyan társaságot, amelynek elsõdleges, de
mondhatnám azt is, hogy kizárólagos feladata az lesz, hogy a város egészségturisz-

tikai marketing programját kidolgozza és
biztosítja, hogy ennek a megvalósítása folyamatos lesz. A célzott tevékenység révén
a médiumok, a hazai és külföldi egészségés nyugdíjpénztárak, a biztosítók, az
utazási irodák, a turisztikai szak-mai
szervezetek így a Társaságon keresztül
megismerhetik a tapolcai gyógyturisz-tikai
kínálatot. A létrehozot Tapolcai Egészségturisztikai Marketing Közhasznú Korlátolt
Felelõsségû Társaságban egyenlõ tulajdoni
arányban vesz részt a Hunguest Hotels
Szállodaipari Zrt., a MediSyst Egészségügyi Befektetési Kft. és Tapolca Város
Önkormányzata. A szavazati arány túlsúlya
ebben a társaságban a városnak megmarad,
így nem lehet belõle egy második
Cselleház, vagy egy második Decibel Bt.,
amelyeknél, bár a tulajdoni arányok
azonosak voltak, a szavazati többség a
másik félnél volt.
- A közelmúltban a Juhász Gyula
utcában élõk kérésére lakossági fórumot
tartottak. Ennek egyetlen „napirendi” pontja volt az utca tehermentesítése, az áthaladó gépjármûvek számának valamilyen
módon való csökkentése az ott lakók
védelmében.
- Azon a lakossági fórumon én is ott
voltam. Az ott élõk már régebben is
panaszkodtak az utca terhelésére, de az
utolsó csepp a pohárba az volt, hogy most
már a buszforgalom is megnövekedett azon
az útszakaszon. Azt mindenkinek tudni
kell, hogy a Juhász Gyula utca jelzett szakasza nem a városé, az a Közútkezelõjé, a
város nem átadta, hanem a többi utcát
kapta vissza a rendszerváltozás után, mert
addig mindegyik a magyar államé volt.
Sikeres és több fordulós tárgyalást folytatott a város az állami közút kezelõjével
annak érdekében, hogy a Juhász Gyula utca
forgalomzaját miként lehetne csökkenteni.

Rábírtuk õket, hogy készítsék el az aszfaltozást, ez útburkolati jellel ellátott forgalomcsillapítást is fog tartalmazni a Bem
utca és a SPAR keresztezõdésében. Annak
a - fórumon elhangzott - kérésnek a teljesítésére is lesz lehetõség, hogy a Kodály
utca magasságában egy gyalogátkelõt biztosítsunk. A konkrét kivitelezés már a
közeljövõben megtörténik. Azt bizonyára
tudják a Kedves Olvasók is, hogy a „zebra”
létesítése nemcsak abból áll, hogy csíkokat
festenek fel. Ehhez bizonyos közvilágításiés járdaépítési fejlesztések is szükségesek,
legfõképpen pedig a Közútkezelõ akarata
és hozzájárulása.
- A diszeli kisposta bezárásáról már
többször írtunk. Történt változás azóta?
- Megkaptuk már azt az információt,
hogy a diszeli kispostát nem fogják visszaállítani. Ezért egy olyan irányú adatgyûjtésbe kezdtünk, amelynek - bízunk
benne - a végeredménye lesz, hogy a városrész a postai forgalma lebonyolítására éppen úgy, mint a környezõ kistelepülések
- kap a Magyar Postától egy autót, hogy a
szolgáltatás a kor követelményeinek megfelelõbb legyen.
- Az építészeti értékek helyi védelmérõl
szóló rendelet módosítása is napirendre
került.
- Valóban. Azért történt ez meg, mert
képviselõi felvetésre megfogalmazódott az
a szándék, hogy létre kellene hozni egy
olyan támogatói alapot, amelynek segítségével a helyi értékek védelmére, fennmaradására - legyen az akár magántulajdonú vagy önkormányzati tulajdonú épület
vagy egyéb létesítmény - anyagi forrást
lehetne majd biztosítani. Ezért is válik
szükségessé a helyi védelem alatt álló
létesítmények, parkok, épületek stb. körének a felülvizsgálata, és ha szükséges, a
bõvítése.

Bérlõk és bérlakások
Tapolcán 307 bérlakás van. Ebbõl 34 költségelvû, 14 a fecskelakás, 259 pedig szociális bérlakás. Sólyom Károly alpolgármesterrel ezek igénylésének a feltételeirõl, a bérleti díjakról és a lakáshasználattal járó kötelezettségekrõl készítettünk riportot.
- Ki igényelhet bérlakást a városban?
Miként állapítják meg a bérleti díjakat?
- A lakások bérleti jogának megszerzését,
feltételeit, a lakásbérlet szabályait a Képviselõ-testület 7/2006. (III.20) Kt. rendelete
tartalmazza. Csak olyan személy kérhet, aki
legalább 5 éve Tapolcán lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy 5 éve
folyamatosan munkaviszonya van Tapolcán.
A bérleti díjakat a Képviselõ-testület
határozza meg bizonyos szempontok
alapján. Ezek közé tartozik, hogy a város
melyik részén helyezkedik el a bérlakás,
milyen a komfortfokozata.
- Mit kell tudni a költségelvû lakásokról és
az ún. fecskelakásokról?
- A FIDESZ-kormány idején, a Széchenyi
Terv segítségével nyílt a városnak lehetõsége
arra, hogy a Bakonyi Bauxitbánya Kft-tõl la-

kásokat vásároljon, és azokat bérbe adja. Felépítette a fecskeházat, amelynek a nevében is
bent van, a „fészekrakást” kívánja az önkormányzat megkönnyíteni azzal, hogy a fiatal
párok részére - igen kedvezõ bérleti díjak
megállapításával - lehetõséget biztosít arra,
hogy a maximum 5 éves ott lakás idején megteremthessék a saját otthon feltételeit, azaz,
hogy lakásra, családi házra gyûjthessenek. A
lakásokhoz pályázat útján lehet hozzájutni.
- Ki kaphat szociális bérlakást?
- A már elõbb említett feltételek mellett
szükséges az is, hogy az igénylõ családjában
az egy fõre jutó bruttó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
másfélszeresét.
- Milyen a bérleti díjak fizetési morálja a
városban?
- Sajnos, a szociális bérlakások bérlõinek
egy része nem tud, vagy nem akar fizetni bérleti díjat, így hatalmas adósságuk halmozódott fel az önkormányzat felé. Ezért is döntött
úgy a Testület, hogy megkezdi ezeknek a
lakásoknak a jogi rendbetételét. Ez viszont
egy nagyon hosszú folyamat: felmondjuk a
szerzõdést, õk megfellebbezik, bírósági ügy

lesz belõle, a végrehajtóhoz kerül, majd a
végrehajtás, a kiköltöztetés következne, de
akkor itt a következõ probléma: hová? Ez
nemcsak Tapolca gondja, de minden olyan
település kínlódik hasonló problémával, amelynek ilyen típusú bérlakása van. Mégis azt
mondom, hogy lépnünk kell, mert nagyon
sok olyan polgár vár lakásra, aki tisztességesen fizetni tudó ember, és az ilyen esetek
miatt nem juthat lakáshoz.
- Mi a helyzet azokkal, akik nem „rendeltetésszerûen” használják az általuk bérelt
lakást?
- Velük szemben határozottan fogunk fellépni! Ebben az esetben - véleményem
szerint - nemcsak ki lehet, de kis is kell
költöztetni a lakót, mert nemcsak az önkormányzat, a város vagyonát veszélyezteti, de
a lakótársai életkörülményeit is lehetetlenné
teszi.
- Van a városnak - régi szóhasználattal
élve - szükséglakása?
- Nincs. Rendkívüli esetekben a hajléktalanszállón lévõ krízisszobát vehetik igénybe átmenetileg a rászorulók.
Az oldalt készítette:
N. Horváth Erzsébet

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 912 óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Ács János polgármester
Minden hónap elsõ hétfõ: 12.30-15 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164
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: 816; 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 Iroda
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 1314-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ
8300
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: Szerda: 7.30-9.00, 13.3015.30
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
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

KRÓNIKA

Ápolási osztály a szülészet helyén
A tapolcai kórház ápolási osztályához 113
ezer lakosú körzet tartozik - tudtuk meg
Hársfa Gyuláné ápolási igazgatótól.
- Hány beteget tud fogadni az osztály?
- Az ápolási osztály 30 beteg befogadására
alkalmas. Jelenleg 27 ápoltunk van. A többség idõskorú, de vannak közöttük fiatalabbak
is, így az az 50 éves alkoholbeteg férfi is
közéjük tartozik, aki fekvõbetegként
érkezett, de az ellátásnak köszönhetõen ma
már sétál a folyosón, ki tud menni a mosdóba, nem kell pelenkázni. Nagy öröm számunkra ez az eredmény.
- Hány fõvel látják el a feladatokat?
- Jelen pillanatban tizenketten dolgozunk
az ápolási osztályon, de jó lenne, ha ez a
szám emelkedni tudna. Bár az elmúlt másfél
hónap alatt szép sikereket értünk el, de
ezeknek a száma tovább növekedhetne.
Olyan közegben, olyan idõs emberek között
teljesítünk a szó legnemesebb értelmében
szolgálatot, akiknek nagy szükségük van az
odafigyelésre, a törõdésre és a legfõbbre: a
szeretetre. Az a vállalt feladatunk, az osztályunk lényege, hogy szebbé tegyük napjaikat,
szeressük õket.
- Ahogy figyelem, miközben beszél, a
szeme is könnybe lábad.
- Ezt a munkát nem lehet másképp
végezni, csak szívvel és lélekkel. Itt olyan
sorsokkal találkozunk nap mint nap, amelyek
megrendítõek. Teljesen elhagyatott, idõs
emberek kerülnek hozzánk, akikre a családtagjaik nem, csak idõnként a jó szomszéd
nézett. Nekünk olyannal is kell foglalkoznunk, hogy ha meghal a betegünk, a hozzátartozóit felkutassuk. Mert - sajnos - nagyon
sokan nem tudtak semmit sem a gyermekeikrõl, sem a legközelebbi hozzátartozóikról, teljesen elfelejtve, a sorsnak és az
embereknek kiszolgáltatottan kerültek be
hozzánk. Csodálatos dolog látni és megtapasztalni, hogy azok a kollégák, akik eddig

ebben az épületben, a szülészeten dolgoztak
mint csecsemõsök vagy szülésznõk, itt maradva milyen odaadással ápolják a második
csecsemõkorukat élõ, tehetetlen idõseket.
Csak köszönni tudom az odaadásukat.
- Ön honnan került az ápolási osztály
élére?
- Az egészségügy területén már sok helyütt
dolgoztam: a belgyógyászaton kezdtem,
szülésznõként folytattam, majd ismét a belgyógyászat következett, és most itt vagyok az
ápolási osztályon. Nagyon örültem, amikor
megkaptam ezt a munkát, hiszen az volt
mindig is az álmom, hogy továbbra is a
betegágy mellett maradhassak.
- Több beteg életének ez a végsõ állomása.
Van lehetõség arra, hogy a hozzátartozók egy
elkülönített helyiségben vehessenek búcsút a
haldoklótól?
- Igen, van. A csecsemõosztály helyén
alakítottunk ki erre egy helyiséget.
- Bizonyára többen is igényelnék az
ápoltak közül, hogy ne csak az itt dolgozókkal
tudjanak elbeszélgetni, de a belsõ békéjük
megteremtéséhez lelkipásztori segítségre is
szükségük lenne. Van erre lehetõség?
- Természetesen van. Már felvettük a kapcsolatot Csere Sándor kanonok úrral, Szabó
Emõke és Nagyné Szeker Éva lelkészaszszonyokkal, és õk készségesen vállalkoznának arra, hogy törõdjenek azokkal, akik a
lelki segítséget tõlük várják.
- Miként kerülhet be az osztályra a beteg?
- Nagy a felvevõ körzetünk. 113 ezer
ember tartozik ehhez az ápolási osztályhoz. A
háziorvosoknál kell jelezni a bekerülési
szándékot. Velük nagyon jó a kapcsolatunk,
és ha van helyünk, akkor akár már másnap
hozhatják a hozzátartozók a beteget. Ha
késõbb nyílik rá lehetõség, akkor annak az
idõpontjáról a megadott telefonszámon
értesítem a háziorvost, vagy a hozzátartozót.
N. Horváth Erzsébet

Örömjáték a Városi Rendezvénycsarnokban
Lehet-e méltóbban búcsúzni a bajnokságtól, mint ahogy Tapolcán tették NB IIes kézilabdásaink? Lehet-e szebben
megköszönni a szurkolóknak a biztatást,
a kitartást, a tapsot? Nem, nem lehet.
Nõi csapataink letettek valamit az „asztalra”. Bajnoki címet. Azt, ami Tapolcán a
„gyengébbik” nem kézilabdasportjában
még soha nem történt meg. Felnõttek,
ifjúságiak egyaránt bajnokok lettek.
A felnõtteknél az utolsó mérkõzésen, a
Sárvár ellen dõlt el a bajnoki cím sorsa.
Remek, közönséget kiszolgáló találkozón
bizonyítottak a lányok. Játékuk a gyõzteshez méltó volt.
Az öröm percei után következett a
ceremónia, a díjátadás, az éremosztás. A
Magyar Kézilabda Szövetség kéviseletében
Fodor Péter volt jelen. Megtisztelte jelenlétével az ünnepet s az érmeket ott adta át
Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke, országgyûlési képviselõnk,
Ács János, Tapolca város polgármestere,
Marton József alpolgármester, Tóth János
Zoltán, a Városi Sporegyesület elnöke.

Ami egy riportból kimaradt
Az elõzõ lapszámunkban Képviselõként
közel tizenhét éve a város szolgálatában
címmel riportot készítettünk dr. Csonka
Lászlóval. Mivel a képviselõ úr a riportban félreérthetõen fogalmazott, ezért arra
kérte az Új Tapolcai Újságot, hogy a
májusi lapszámban az alábbi pontosítást,
kiegészítést közölje:
- 1990-ben és 1994-ben egyéni választás
gyõzteseként, 1998-ban és 2002-ben egyéni
választás II. helyezettjeként listáról, 2006ban egyéni képviselõválasztáson nem indultam, hanem mint polgármesterjelölt, listavezetõként jutottam Tapolca város
Képviselõ-testületébe. A 6. választókerület
egyéni képviselõje 1998-tól Marton József.
Aláírás: Dr. Csonka László

Mindannyian elismeréssel szóltak a lányok
nem mindennapi teljesítményérõl.
Miután az ifjúsági- és felnõtt lányok
átvették a bajnoki címet jelentõ érmeket,
Fodor Péter még egy fantasztikus bejelentéssel örvendeztette meg az ünneplõket.
Tapolcára került a gólkirálynõi cím is.
Antal Anett 209 gólos teljesítményével
érdemelte ki ezt, s vehette át a címért járó
kupát. Az ünnep befejezõ momentumaiban
volt még meglepetésben részük a lányoknak, hiszen a csapat utazásait lebonyolító
Lakossy Tibor rózsát küldött nekik, a
Városi Rendezvénycsarnok pedig bajnoki
pólóval lepte meg a bajnokokat.
A felnõtt aranycsapat névsora: Antal
Anett, dr. Bak Veronika, Berecz Nikolett,
Dancs Nóra, Geiger Szilvia, Horváth Lídia,
John Flóra, Kocsis Zsófia, Magyaróvári
Adrienne, Megyeri Angéla, Palugyai Ágnes,
Pupp Adél, Rédli Andrea, Rudolf Krisztina,
Vitos Virág, Wittmann Krisztina, Zalatnay
Eszter. Edzõ: Kordik Csaba, kapusedzõ:
Mészáros Tibor, szakosztályvezetõ: Bereczné Csincsi Erika.
Antal Edit

Sikerváros: Tapolca
Az Üzlettárs címû havilap - éves kutatás
eredményeként - 100 Kistigris címmel
különkiadványt jelentetett meg.
Ebben nemcsak a 2006-2007-ben
Magyarország legdinamikusabban fejlõdõ kis- és középvállalkozásait mutatta be,
de rangsorolta azokat a vállalkozásbarát
magyar városokat is, amelyek ideális
üzleti környezetet teremtve növelik a vállalkozási kedvet, és ezzel szélesítik a helyi
közösségek lehetõségeit is.
A százas rangsorban Tapolca 2006-ban
az 59. helyezést érte el, egy helyezéssel
feljebb jutva a tavalyihoz képest, azaz az
elõkelõ középmezõnyben foglal helyet a
sikervárosok között.
NHE

Jobb és gyorsabb információ-áramlás, növekvõ érdekképviselet
1998-ban a Tapolca és Környéke
Vállalkozók Egyesülete még a Polgári
Szövetség tagjaként vett részt az önkormányzati választásokon, 2006-ban pedig
már önálló listát állított, és a listavezetõként megjelölt Vörös Béla elnök
így jutott be az újonnan alakult Képviselõ-testületbe. Folytatva az önkormányzati képviselõk bemutatását az Õ
közéleti tevékenységével ismerkedhetnek
meg az olvasók.
- Miért állított legtöbb választási
körzetben önálló jelöltet 2006-ban az
egyesület, és Ön miért vállalta el a jelölést?
- A '98-as évhez képest sok minden
megváltozott 2006-ra. A Polgári Szövetségben résztvevõ felek létszáma lecsökkent,
kilépett az Iparoskör és a mi egyesületünk
tagsága is - hosszas töprengés, konzultáció
és több taggyûlés után - úgy döntött, hogy
legjobban akkor tudjuk képviselni az
érdekeinket és a hozzánk csatlakozó társszervezetekét, ha önálló listát állítunk. Már
sok éve veszek részt a közéletben, társadalmi
munkát végzek. A vállalkozásom szervezeteket, alapítványokat támogat annak
érdekében, hogy a város fejlõdjön. Az új
típusú feladat felvállalása elõtt a család
véleményét is kikértem, és az õ egyetértésével, támogatásával a háttérben vállaltam el a jelölést, majd a képviselõséget.
Innentõl már csak a programok átcsoportosítására, az idõbeosztásom átszervezésére
volt szükség ahhoz, hogy az új feladatot a
legjobb tudásom szerint el tudjam látni.
- A Vállalkozók Egyesületének munkatervében minden évben szerepelt - és természetesen meg is valósult - az a cél, hogy a

Fotó: N. Horváth

Ács János polgármester ebben az évben is tájékoztatta az egyesületet a tervekrõl
város vezetõivel találkozva a tagság tájékoz- nem lettek nagyobbak. Ezeket viszont, mint
tatást kapjon az önkormányzati munkáról, a eddig is, sõt még jobban odafigyelve a helyi
fejlesztésekrõl, a várható beruházásokról. vállalkozók megbízásával kívánja megMilyen érzés - most már képviselõként és valósítani az önkormányzat, mint ahogy ezt
nemcsak elnökként - részt venni egy ilyen a tagsággal való találkozás alkalmával is
fórumon, és válaszolni azokra a kérésekre is, megfogalmazta a város vezetése.
- Kívülrõl nézve ilyennek gondolta a
hogy az önkormányzat a helyi vállalkozókat
képviselõi munkát?
bízza meg a beruházások kivitelezésével?
- Az elõzõ években, mint kültag már részt
- A kérdésre a válaszom, hogy sokkal
reálisabban tudom így megítélni a dolgokat. vettem a Pénzügyi Bizottság munkájában, de
Sokkal szélesebb körû a rálátásom a várost képviselõként részt venni a folyamatokban
érintõ kérdésekre, és még több hiteles infor- az egészen más. Sokkal felelõsségteljesebb,
mációt tudok közvetíteni az egyesületi tag- sokkal sokrétûbb. A választások óta alig telt
ság és a külsõ érdeklõdõk számára. Elõbb el- el egy fél év, mondhatnám azt is, hogy még
jutnak a beruházásokkal, felújításokkal kap- „gyerekcipõben” járok a képviselõségben,
csolatos hírek is, de - sajnos - a lehetõségek de maximális segítséget nyújtanak a

Új Tapolcai Újság

képviselõtársaim és a Polgármesteri Hivatal
dolgozói. Most a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságban tevékenykedem.
- Milyen tervek, célok megvalósítását
fogalmazta meg a választási programjában
az Ön által képviselt egyesület?
- A választási programunk több pontja
hasonló, vagy majdnem azonos másokéval,
így például a kerékpárút fejlesztése, a
temetõhöz kiépítendõ járda itt is, ott is
szerepelt. De természetesen vannak olyan
programok, amelyeknek a megvalósítását
csak a mi egyesületünk tûzte ki célként
maga elé, és örömmel mondhatom, hogy a
2007-2010. közötti ciklusprogramjába is
felvette az önkormányzat. Az egyik az Ipar
utca rendbetétele, a másik nagy álmunk egy
madár- és növénypark létrehozása Pócsi
Béla vezetésével. Ez nemcsak egy újabb
színfoltja lenne a városnak, de a hírnevét
öregbítené, és jótékonyan hatna az idegenforgalomra is.
- Mit tapasztal: milyenek a vállalkozói
visszajelzések arra vonatkozóan, hogy
miként képviseli Ön az érdekeiket a
Testületben?
- Vannak pro és kontra vélemények is, de
ilyen rövid idõ alatt még nem lehet számottevõ eredményt elérni. Az biztos: mind a két
félnek - az önkormányzatnak és a vállalkozóknak - a hozzáállására szükség van
ahhoz, hogy ez a kapcsolat jól mûködjön. A
tervezett vállalkozói honlapon és az önkormányzati portálon keresztül még gyorsabb
lehet az információ-áramlás, sõt, a vállalkozókkal már e-mailen keresztül is tudjuk
tartani a kapcsolatot. Ez mind a két félnek
gyümölcsözõ lehet. N. Horváth Erzsébet
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Ballag már a
véndiák...
Május 3-án az Alkotmány utcai
Diákotthon Kollégiumban 13 végzõs
tanuló búcsúzott társaitól, nevelõitõl és
a négy éven át otthont és biztonságot
nyújtó intézménytõl.
Szõke Margit igazgatónõ tartalmas
ünnepi gondolatait átszõtte a kollégium, a
pedagógusi szakma és a gyerekek iránti
szeretet. Szólt a tarisznya és a benne lévõk
jelképes jelentésérõl, és megidézte a volt
tapolcai gimnazista, Ágh István Kossuthdíjas költõ alakját, aki szintén kollégista
volt. - Akkor is, most is a társakra, a barátokra volt, van és lesz a legnagyobb szükségünk. Védelmet és biztonságot találtatok a kollégium falai között, segítséget
kaptatok a tanuláshoz és gondjaitok
megoldásához is. Ne feledjétek: minden
értetek és nem ellenetek történt!
Május 5-én a Szentháromság-szobor
elõtti téren minden végzõs tapolcai diáktól búcsúzott Bakos György önkormányzati képviselõ. - Visszavárunk Benneteket! Van egy régi mondás: „Annak
teremnek a legszebb virágai, aki a legnagyobb gonddal, szeretettel foglalkozik
velük.” Kívánom, találja meg mindegyikõtök azt a hivatást, munkát, amit
igazán szeretne! Kívánom, hogy Nektek
legyenek a legszebb virágaitok! Az ember
évezredes álma, hogy valamilyen jelet
hagyjon maga mögött. Ti vagytok ennek
az országnak a jövõje és reménysége, és
nektek kell példát mutatni a világnak,
hogy tudás és kultúra terén hova tartozunk.
A központi ünnepséget követõen a
három középfokú intézmény tanulói elindultak az iskolájuk felé. A Széchenyi
István Szakképzõ Iskola 111 végzõsétõl
Lájerné Tóth Éva igazgató köszönt el, a
Szász Márton ÁMK 19 ballagójának
Bognár Ferenc igazgató kívánt sok
szerencsét a felnõtt élethez, a gimnazistákat Varga Tiborné igazgató a
Városi Rendezvénycsarnokban megtartott ünnepségen búcsúztatta.

A magyar hõsök emlékünnepén
Az Országgyûlés 2001. június 19- én
elfogadott LXIII. törvény értelmében
rendelkezett a magyar hõsök emlékünnepérõl, amelyet minden évben
május utolsó vasárnapjára tûztek ki. A
Hõsök Napja ebben az évben május 27ére esett.

A város nevében Marton József
alpolgármester koszorúzott

A délelõtti programok a Honvéd Sportpályán és a Haditechnikai Emlékparkban
zajlottak. Az érdeklõdõk a haditechnikai
és hadtörténeti bemutató keretében katonai ruházatokat, felszereléseket és fegyvereket tekinthettek meg.
Honalapító Árpád vezérünkre és az
elsõ gyõztes honvédõ pozsonyi csatára
emlékezett tartalmas elõadásában Bajner
Imre, a Batsányi János Általános Iskola
történelem szakos tanára.
A Gyulaffy László Hagyományõrzõ
Lovas Bandérium Csobánc Váráért Alapítvány végvári haditorna és íjász bemutatója igazi kuriózumként szolgált kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Külsõ rendezvények keretében is
emlékeztek a hõsökre. Délelõtt a római
katolikus templomban a szentmisén
Csere Sándor kanonok szólt mártírjainkról, délután az I. és a II. világháborús
Katonai Emlékparkban koszorúztak az
önkormányzat, valamint pártok, honvédelmi és civil szervezetek képviselõi.
Dancs István

A boroké volt a fõszerep
A közelmúltban megrendezett Szent
György-hegyi Napok fõszereplõje természetesen a vulkanikus talajon termett,
napérlelte szõlõbõl készült bor volt.
A Bíró József által kitalált és kifejlesztett
Borfelismerõ Versenyen maga az ötletgazda
köszöntötte a résztvevõket a Szent György
Panzió-étteremben. - A borfelismerõ verseny lényege az örömszerzés - mondta hiszen amikor kínáljuk a bort, valójában
örömöt adunk, de vissza is kapjuk a kóstolást követõ hálás szavakkal együtt. A
verseny lebonyolításában Horváth Árpád, a
tavalyi bajnok segédkezett.
Eredmények: csapatban: I. helyezett a
Tanúhegyek Egyesülete, II. helyezett a káptalantótiak csapata, III. helyezett a MÁVegyüttese lett. Egyéniben: Abszolút I.
helyezett (mind a 12 bort felismerte) Csonka
Zoltán, aki a bajnoknak járó vándorkupa

boldog birtokosa lett. II. helyezett Horváth
Anita, Part Imre, Buzás Gyula és dr. Csonka
László, III. helyezett (holtversenyben) Szõts
Tibor, Szõts Attila, Verebélyi József, Novák
István és Tóth Ferencné.
Míg az elõzõ versenyen a bort kóstolók
mérettek meg, addig a Szent Györgypincében megrendezett borversenyen a
borok mérték össze „erejüket”. Mint Kulka
Gábor, a zsûrik fõelnöke elmondta, ebben
az évben 158 borral, 13 fajtával neveztek a
gazdák. Az eredmények önmagukért beszélnek. Három bor kapott nagy aranyminõsítést, illetve 20 arany-, 49 ezüst- és 53
bronz minõsítés született. Csak 6 bormintát
nem tudtak kellõképpen értékelni - mondta
az OBI fõfelügyelõ. Nagy aranyat érdemelt
az Újvári Családi Pincészet Olaszrizlingje, a
Horváth Pince Chardonay-ja és Savignonja.
NHE

Országos sikerek
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A díjakat Ráday Mihály adta át a
nyerteseknek, köztük Vígh Dorinának
A Város és Faluvédõk Szövetsége, a
Hungaria Nostra minden évben meghirdeti a Gyermekek az épített és természeti
értékek védelméért címû pályázatot.
Tapolca és környéke iskoláiból erre a felhívásra 77 pályamû készült - tudtuk meg
dr. Zsiray Ferenctõl, a Városszépítõ
Egyesület elnökétõl.
- A budapesti Történeti Múzeumban május
5-én megtartott eredményhirdetés szép tapolcai sikerekrõl tanúskodik. Bodó Krisztián I.
helyezést, míg László Evelin II. helyezést ért
el az írásos dokumentumok kategóriában.
Az egyik pályamû a hegedû történetét dolgozta fel, míg a másik egy múlt századi
választással kapcsolatos eseményeket. Képzõmûvészeti kategóriában különdíjban
részesült: Lukács Vivien, Öri Ádám, Vígh
Dorina, Lenner Máté, Keller Lucia, Varjas
Veronika, Molnár Gabriella, Gusztos Dávid.
A beküldött pályamunkákból készült kiállításon a nyertesek mellett több tapolcai tanuló munkája is szerepelt. A díjátadó után a
gyerekeket múzeumlátogatásra vittük. Nagy
élmény volt számunkra -, de nekem is - a
Közlekedési Múzeum megtekintése. Köszönet az önkormányzatnak, hogy buszt biztosított a számukra, valamint a felkészítõ
tanároknak és a gyermekkönyvtárnak a segítségért - mondta az elnök.
NHE

Felfedezések a föld alatt - A Berger Károly-barlang
Talán még városunk minden lakója elõtt
sem ismert, hogy a Tavasbarlangon kívül
más jelentõs üregrendszerek is húzódnak
Tapolca alatt, mintegy 10-15 méteres
mélységben.
A Kórház-barlangról azért a legtöbben
már hallottak, de a Hotel Pelion építését
megelõzõ fúrások során, 2003-ban
felfedezett Berger Károly-barlang neve
valószínûleg nem sokat mond a polgárok
nagy részének. A névadóról is csak kevesen
tudják, hogy a két háború között a
Tavasbarlang gondnoka, „mindenese” volt.
Az ismeretlenség nem véletlen, hiszen ezt a
járatrendszert csak barlangászok látogathatják, megfelelõ felszereléssel. Éppen
ennek köszönhetõen azonban ez a legérintetlenebb barlangjaink közül. Itt e cikk
keretében nincs lehetõség az üregrendszer
teljes ismertetésére, csak a barlangkutató
csoportunk által elért legutóbbi feltárási
eredményekrõl számolok be röviden.
A barlang 2003-ban feltárt elsõ szakasza
280 méter hosszú volt, öt teremmel és nagyon sok omladékkal. Fõként zalahalápi
tanítványaimból álló csapatunk két éven
keresztül próbált egy omladékhegyen átjut-
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Fotó: Szilaj

Munkában a barlangkutatók
ni a gyengén érezhetõ huzat nyomát
követve. Itt azonban egyre nehezebbnek
bizonyult az elõrejutás, ezért egy szintén

huzatoló, de csak karvastagságú lyukat
kezdtünk el a közelben bontani. Kiderült,
hogy a lyuk nem is olyan kicsi, csak
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színültig van homokkal. Tízméteres, szûk
„kukacjárat” kiásása után elsõként Németh
Richárd nevû diákom léphetett be egy újabb
terembe. Innentõl azután szabad volt az út,
nagyrészt persze csak négykézlábasan.
Mint az azóta elvégzett térképezési
munkákból kiderült, ekkor, 2006 során 470
méternyi járatot tártunk fel., melyet 2007ben még 20-30 méterrel sikerült megtoldani. Ezzel a barlang összhossza megközelíti a 800 métert. Az új részek fõ látnivalóját a szép oldásformák mellett a nagymennyiségû hófehér kristálykiválás jelenti.
Nagy részük félgömbszerû ún. borsókõ, de
láthatók tûs formák, gipsz és vaskiválások
is. Összességében a közeli Kórház-barlanggal rokonítható a Berger Károly-barlang,
tehát ahhoz hasonlóan a napjainkban a
Malom-tónál feltörõ langyos forrásvizek
hajdani földalatti csatornája volt.
Befejezésként még meg kell említenem
volt tanítványaim és jelenlegi kutatótársaim, Sárközi Attila és Tóth Péter nevét,
akik a legkitartóbban vettek részt a sokáig
csak fáradságos munkát jelentõ, de végül
sikerre vezetõ feltárásban.
Szilaj Rezsõ
Plecotus Barlangkutató Csoport

KRÓNIKA

Avatóünnepség
Befejezõdött a Városi Mozi felújítása.
Az ünnepélyes átadásra június 5-én kerül
sor. Köszöntõt mond Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ, a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnöke.
Az új mozit felavatja Kozma Károly, a
Mûvészeti Szakszervezetek Szövetségének fõtitkára és Ács János polgármester.
Az ünnepélyes átadást követõen az SOS
Szerelem címû magyar film vetítésére kerül sor.

Egy lépés
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a május 18-án megtartott
soros ülésén a Szász Márton Általános
Mûvelõdési Központ alapító okiratának
módosításáról is döntött. Arról, hogy erre
miért került sor, Bognár Ferencet, az
intézmény igazgatóját kérdeztük.
- Intézményünk alapító okiratának módosítására azért volt szükség, mert így jogszabályi lehetõségünk nyílik arra, hogy - a
Foglalkoztatási Hivatal felkérésének eleget
téve - az intézményünk tanárai vizsgáztassák
azokat a felnõtteket, akik nappali rendszerû
oktatás keretében a 7-8. osztály elvégzését tûzték ki maguk elé. Mivel a megyében egyetlen
egy iskola alapító okiratában sem szerepel ez
a tevékenység, ezért az iskolánk részére hoszszú távú feladatokat is biztosít, hiszen ezen a
lehetõséggel alkalom nyílik arra is, hogy 10,
illetve 20 hónapos felzárkóztatási oktatást is
szervezzünk. Most indul a kormányzat Egy
lépés elnevezésû programja, amely szintén
ilyen tevékenységet szorgalmaz.
A feladatvállalás sem a megyének, sem a
tapolcai önkormányzatnak nem jelent kiadást,
mivel ezekre a pénzforrást központilag fogják
biztosítani. Sõt, bérleti díjat kap az intézmény,
és a pedagógusok is a letanított órák után
plusz juttatásban részesülnek.
NHE

A versenyképes tudásért
A Magyarországon beindult nemzetközi
EBCL vizsgaközpont hálózatának tagja a
Széchenyi István Szakképzõ Iskola.
Az élethosszig tanulást, a mindennapi eligazodást, a versenyképes tudást megszerezni segítõ tanfolyam szervezése mellett az
iskola tíz tanulója is sikeresen szerezte meg
az egységes európai oklevelet, amelyet a
ballagás alkalmával vehettek át. A projektmenedzser Anda Lajos, felkészítõ tanár:
Andáné Hering Mónika és Dénes Erzsébet
Gyopár.
A 2006-os év Tudd+ verseny elsõ helyezettje, Ács Veronika idén bejutott a
nemzetközi döntõbe, amelynek június 25-én
Bécs ad otthont.

Monarchia Napok
Volt egyszer egy Monarchia, amelynek
neve összefort a társasági és kulturális
élettel, a kávéházak nyüzsgõ világával.
A Monarchia Napok címû rendezvénysorozat ennek az idõszaknak
kíván emléket állítani július 13 és 15-e
között Sümegen.
A Monarchia születése elválaszthatatlan az 1867-es kiegyezéstõl, amelynek
gondolata - a legenda szerint - a sümegi
Úri Kaszinóban született meg, ahol
gyakori vendég volt Deák Ferenc. A rendezvény további apropóját Erzsébet királyné évfordulója, valamint az a tény adja,
hogy Kálmán Imre operettszerzõnek
távoli leszármazottai élnek Sümegen.
A Monarchia Napokat a bécsi Magyar
Nagykövetség és - személyes megjelenésével - Habsburg György is támogatja.

Egy kérdés, két válasz
Tapolca Város Képviselõ-testületének
május 18-ai soros ülésén jelentette be
Lévai József, hogy az MSZP képviselõcsoportjához a továbbiakban nem tartozik Barbalics Antal. A bejelentést
követõen mindkettõjüket megkérdeztük a döntés hátterérõl.
Lévai József képviselõ: - Köszönöm a
kérdést. Számos, sokkal fontosabb
esemény, bejelentés, megnyilvánulás is
van a testületi üléseken, de tény, hogy
számunkra ez egy fontos bejelntés volt.
Azért is tartottuk ezt így, ebben a formában szükségesnek megtenni, mert
személyesen is azt tapasztaltam - és a többieknek is ez a véleménye -, hogy az
emberek milyen aktívan figyelik azt a
munkát, ami a Képviselõ-testületben
folyik. Bár a mi SZMSZ-ünk nem tartalmaz a képviselõcsoportra elõírást, de az
érdeklõdõ polgárok teljesen tisztában
vannak azzal, hogy a képviselõk mely
szervezet színeiben, támogatásával jutottak be a Testületbe, és ennek megfelelõen
tekintenek az egyes képviselõk által
végzett munkára, így azok döntései, kijelentései hozzátartoznak ahhoz a szervezethez, amelynek támogatásával bejutott
a Testületbe. Az utóbbi idõben azt tapasztalták többen - és azt tapasztaltuk magunk
is -, hogy Barbalics Antal képviselõtársunkkal ez a fajta szinkron nincs meg,
ezért úgy gondoltuk, hogy ennek hangot
is kell adni. Hogy mi vezetett ide? Annak
ellenére, hogy nincs az SZMSZ-ünkben
ilyen, a képviselõcsoportok a háttérben
mûködnek, egyeztetések zajlanak, hasonló értékrendû várospolitikát, egyfajta
álláspontot alakítanak ki. Ez a szorosabb
együttmûködés, ez a szellemi közösség az
utóbbi idõben nem volt biztosítva közöttünk, ezért döntöttünk úgy, hogy az érdeklõdõk tudomására hozzuk, hogy - egy
másik, pártügybõl kifolyólag - a képviselõtársunk már régóta nem vesz részt a
képviselõcsoport munkájában. Ezzel a
döntéssel egy fejezet lezárult.
Barbalics Antal képviselõ: - Nem volt
váratlan a döntés, ennek nem hónapokra,
hanem hosszú idõre vannak elõzményei.
A lényege az, hogy óriási felfogásbeli
különbség van közöttünk. Véleményem
szerint Tapolcán nem lehet olyan stílussal, olyan harcmodorral szembeállni az
ellenzékkel, minthogy az a Parlamentben
mûködik, és azt a politikai közéletet, ami
ma Magyarországon van, távol kell tartani a várostól. Az önkormányzati
választásokkor eldõlt, hogy milyenek
lesznek az erõviszonyok a Testületben.
Ezt tiszteletben tartva az a közös feladata

Új szívre várnak...
ATamási Áron Mûvelõdési Központban „Árnyék és fény” címmel kiállítás nyílt május 7én a szervátültetésrõl készült fényképekbõl.
Szalamanov Zsuzsa, az alapítvány elnökének megnyitó szavai ismertetést s egyben
figyelemfölkeltést szolgálnak.
Meglepõ és meggyõzõ élmény volt, hogy
az elnökasszony bemutatott a jelenlévõk
között egy tíz éves kislányt, aki csecsemõként szerencsés májátültetésen esett át.
A kiállítás megnyitóján Bognár Róbert
mély átéléssel mondta el Tóth Ágnes Transzplantáció után címû versét.
Dr. G. T. G.

Meghalt
dr. Ézsely Ferenc

minden felesküdött képviselõnek, hogy
azon munkálkodjon, hogy ez a város
továbbfejlõdjön, hogy megteremtõdjön a
kórház, az iskolák mûködési feltétele,
beruházások legyenek, és az új munkahelyek alapjául szolgáló katonai örökség
olyan állapotba kerüljön, hogy minél
hamarabb bekerülhessen a város vérkeringésébe. A felfogásbeli különbségünk
egyik megnyilvánulása az volt, hogy arra
figyelmeztettek, hogy nekem nem az a
dolgom, hogy a kapcsolati tõkémet, az
ismeretségemet hadba állítsam a kórház, a
laktanya ügyében azért, hogy a város
minél elõbb döntéshelyzetbe kerülhessen.
Tanácsnokként foglalkoztam a Tavas-barlanggal. Míg az elõzõ szakminiszter stábjával egy lépést sem tudtunk elõbbre
jutni, nem mondtunk le arról, hogy a
Tavasbarlang üzemeltetése - véleményem
szerint jogosan - a városhoz kerüljön. Az
ellenem felhozott vádpontok egyike az
volt, hogy a polgármester úr tanácsnokként engem bízott meg a laktanya
átvételének lebonyolításával, a másik
pedig az, hogy megszavaztam a polgármester úr 4 éves tevékenységének elismeréseként a 3 hónapra szóló illetményét
akkor, amikor Õk nem támogatták ezt. Nincs frakciófegyelem - mondták. Véleményem szerint nem lehet abból élni és
azt hangoztatni, hogy ez a város nem
fejlõdött semmit, nem lehet nem tudomásul venni azt a változást, amelyért a rangos elismerést, a Hild-díjat megkapta. Az
MSZP helyi csoportjának választási programjában egyetlen eddig elért eredmény
sem szerepelt, én viszont, mint Tapolcán
született állampolgár, mint képviselõ
büszke vagyok ezekre. Ezért is ítélték
meg úgy a képviselõcsoport tagjai, hogy
nem tartozom közéjük. Ha a jogi státuszomat nézzük - mivel Lévai József a
három másik szocialista képviselõ
nevében közölte ezt a Testülettel és a
legsúlyosabb pártfegyelmivel, a kizárással sújtottak - akkor innentõl függetlenként veszek részt a Képviselõ-testület
munkájában. Véleményem szerint a döntésükkel nem a homokzsákot, hanem a
gázpalackot dobták ki a léghajóból.
Teszem tovább a dolgomat. Egyetlen egy
telefonszámot sem fogok kitörölni,
egyetlen egy kapcsolatomat sem fogom
megszakítani. Ha a polgármester úr feladattal bíz meg, azt tisztességgel, becsülettel el fogom látni a város érdekében.
NHE

Bõ negyed éve tudtuk, és megrettenve követtük a szervezetét romboló
halálos kór elõrehaladását.
A kapott hírek jelentése a bizakodást
kizárta. Most, amikor minden eldõlt,
haza került, volt kórházába meghalni.
Meglátogattam, egy nappal a vég elõtt,
amirõl annyiszor beszéltünk. Meglátogattam, de kíváncsi is voltam, ez a
keménynek magát láttató ember, következetes lesz-e akkor, amikor mennie
kell. Nem csalódtam.
Utolsó néhány szava belémvésõdött,
mint gránitba a felirat. Mélyülõ eszméletvesztés ködös állapotában találtam. Szemei csukva voltak, csak pillanatra nyíltak rám, amikor kérdeztem,
vagy megsimogattam karját. Tekintetében nem volt fény, csak a szellemére leereszkedõ sötét fátyolt láttam.
Szaporán, felületesen légzett. Ez már a
vég, gondoltam. - „Megismersz, Feri?”kérdeztem.
- „Meg.... Hát persze.”... A válasz
Tõle más nem lehetett. Hosszabb hallgatás. Próbálkoztam, kézmozdulattal
reagált, mintha legyet hessegetne el
arcáról.
- „Megbékéltél sorsoddal?”- kérdeztem, de gyorsan javítottam. „A
sorssal? Sok beteget hagysz itt.”
Ekkor, mintha a sötétedõ fátyolt kívánta volna félrehúzni, kezét megint
elvonta a szemei elõtt. Mintha bólintott
volna?
Ekkor egy halódó jajdult fel a hátam
mögötti ágyon. Felnézett, de szemhéjai
újra lecsukódtak. Kezem a karján nyugodott. - „Hallod? ..... Öregasszony.
Nehéz elmenni.”......Ez jelenthette saját
agó-niáját is.
Hosszabb hallgatás után, lassan rámnézett. Jól érthetõ, megint Rá jellemzõ
mondatot súgott. Az utolsót, melyet
ilyen mélységben már több nem követett. - „A Teremtõ minden napra
elküldi a kiírást.”.....
E mondat mély fatalitását nem nehéz
megérteni. De nekem is szólt, a
túlélõnek, menjek csak el, a kiírás
nekem is megjön.
Dr. Sáry Gyula

Házasságot
kötöttek:

RENDÕRSÉGI HÍREK

Kertész Iván és Lendvai Elvira
Kovács Károly és Hatos Katalin
Petrõtei Imre és Séta Hajnalka
Szabó Balázs és Csizmadia Anikó
Török István és Effenpergel Beáta
Zémán István és Szalkai Tímea Csilla
Gratulálunk!

- Nagyobb kárt okozó rongálás bûntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki a Berzsenyi utcában a
CBA üzlet elõtt álló szelektív hulladékgyûjtõ
tárolókat meggyújtotta. Az okozott kár:
500.000 Ft.

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Ángyán László és Nyitrai Éva
Kovács Krisztián és Gróf Brigitta
László Szabolcs és Horváth Melinda
Orbán Péter és Hegyi Noémi
Szokoli Nándor és Barna Adrienn
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gyermekük: Lili
gyermekük: Kincsõ
gyermekük: Hanna
gyermekük: Csanád
gyermekük: Rebeka
Gratulálunk!
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Jubileumi „nyomkeresõk” (1. rész)

FELHÍVÁS
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület, a Városért Egyesület, az Épített és Természeti
Értékek Védelméért Alapítvány és a Vállalkozók Egyesülete Tapolca Város Önkormányzatának támogatásával a 2007. évben is meghirdeti a „VIRÁGOS TAPOLCÁÉRT”
mozgalmat elõkertek, családi házak, erkélyek és lakóközösségek épületeinek virágosítására. Az elbírálás helyszíni szemle és fotók alapján történik. A pályázatokat névvel
és címmel ellátva 2007. július 15-ig lehet leadni a Wass Albert Könyvtárban és a Fõ téri
Könyvesboltban. Az eredményhirdetésre 2007. augusztus 20-án, a Tapolcai Ünnepi
Napok keretében kerül sor.
„SZÉPÍTSÜK EGYÜTT VÁROSUNKAT!”
A szervezõk

Amit az Európai Unióról tudni kell
A Tanúhegyek Egyesülete civil fórum
keretében tûzte napirendre, hogy az
Európai Unió történetérõl tájékoztassa az
érdeklõdõket. A rendezvénynek május 23án a helyi Art Mozi adott otthont.
A szépszámú érdeklõdõt Dr. Nádori László
professzor köszöntötte, majd Hangodi László
történész kísérte végig az európai nagyhatalmak
történetét, dinasztikus politikai rendszerét.
Dr. Nádori László elõadásában arról a
Fultonban elhangzott, 1946. március 5-ei
Churchill-i beszédrõl is szólt, amelyben
elõször esett szó a vasfüggönyrõl, Európa
kettéosztottságának politikai metaforájáról. A
megjelentek a tudományos és mélyreható

elõadást kivetítõn is figyelemmel kísérhették.
Benne szó esett az EU védelmi és gazdaságpolitikai meggondolásairól, intézményi hátterének mûködésérõl, az uniós források
feltárásáról, csatlakozásunk hatásáról globálisan és a sportban, valamint a Schengeni
Egyezményrõl és az euró bevezetésérõl.
Végezetül a professzor tájékoztatta a hallgatóságot a jelen eseményeirõl, miszerint a
tagállamok megállapodtak az új Alkotmányos Szerzõdés szövegérõl, amely sikeres
ratifikáció esetén az Európai Unió elsõ hivatalos alkotmánya lenne. Mivel még többségi
részben elvetették, a tárgyalások folytatódnak.
Dancs István

Fazekas József

Közhasznúsági jelentések

Az én szép városom Tapolca

- A Tapolcai Városszépítõ Egyesület
közhasznú szervezet 2006-évi egyszerûsített
mérlegét és 2006-évi eredmény-levezetését
az egyesület közgyûlése elfogadta; az
Egyesület költségvetési támogatásban
részesült; vagyonnal nem rendelkezik; cél
szerinti juttatást nem kapott és másnak nem
adott; a helyi önkormányzattól közhasznú
célra az egyesület támogatást kapott; vezetõ
tisztségviselõiknek nem nyújtott juttatást;
2006-évi közhasznú tevékenységét az alapszabályban rögzítetteknek, törvényileg
elõírtaknak megfelelõen végezte.
Dr. Zsiray Ferenc elnök

Az én szép városom Tapolca
Utcáit, tereit csodálom naponta
Gyönyörû itt minden a sok színes virág
Kicsit elõtted áll az egész világ
Nem igen van, még ennél szebb vidék
Szeresd-e várost, hiszen a tiéd
Ha vizet akarsz látni, vagy halat
Megláthatod a malomtó alatt
Ami a barlangból kapja vizét
Ahol megnézheted annak csepp-kövét
Bármerre fordulok, mindenütt hegyek
Gondolok egyet és egyre fölmegyek
Megkóstolhatom borainak ízét
Vagy csodálhatom a Balaton vizét
E városban élt és van sok híres ember
Akik megmutatták, miért ember az ember
Kitûntek közülünk, hát legyünk büszkék rájuk
Ragyogjon elõttünk örök csillogásuk
Tanuljunk meg tehát, tisztelni a szépet
Azt, hogy ne rontsuk el az idilli képet.

- A Tapolca Város Népitáncmozgalmáért Közhasznú Alapítvány 2006-évi
egyszerûsített mérlegét és 2006-évi eredmény-levezetését az alapítvány közgyûlése
elfogadta; az alapítvány költségvetési támogatásban részesült; vagyonnal nem rendelkezik; cél szerinti juttatást nem kapott és
másnak nem adott; a helyi önkormányzattól
közhasznú célra támogatást nem kapott;
vezetõ tisztségviselõiknek nem nyújtott juttatást; 2006-évi közhasznú tevékenységét az
alapszabályban rögzítetteknek, törvényileg
elõírtaknak megfelelõen végezte.
Dr. Zsiray Ferenc, a kuratórium elnöke

Régi óhajuk valósult meg a Boldog Özséb
Alapítvány szervezõinek az április 26-30.
közötti négynapos zarándoklattal.
A 2007. esztendõben Árpád-házi Szent
Erzsébet születésének 800. évfordulóját
ünnepeljük. Ez határozta meg az úti célt
illetve az útirányt. A másik úti cél a Rákócziszabadságharc 300. évfordulóján a Rákóczi
emlékhelyek fölkeresése.
A magyar történelem - útba esõ - egyéb
jeles emlékeként állt meg a csoport Gödöllõn.
A gyönyörû Grassalkovich-kastély - késõbb
királyi kastély - napjainkra kastélymúzeum
mind impozáns külsejével, mind gazdag
berendezésével, mind változatás történelmi
sorsával figyelemkeltõ, csodálatra méltó. Az
alapító-építtetõ, az ambiciózus, tehetséges,
mûvészetpártoló Grassalkovich Antal 13
kastélyt és 33 templomot építtetett. Miután
családja kihalt, a magyar állam megvette a
Gödöllõi-kastélyt. I. Ferenc József felesége, a
szeretett Erzsébet királyné gyakran, szívesen
tartózkodott itt. 1920-45 között Horthy
Miklós rezidenciája, a II. világháború után a
szovjet hadsereg foglalta el 1980-ig. 1996ban nyílt meg az épületben a királymúzeum.
A közeli Máriabesnyõ kegytemplomát ma
újra a kapucinus rend gondozza. A helység
temetõjében nyugszik gróf Teleki Pál, nehéz
történelmi idõk miniszterelnöke, fõcserkész,
kiváló földrajztudós, a nemzet vértanúja. Az
emlékezõ koszorúk, feliratok között a tapolcai koszorú is emlékeztet a nagy magyarra.
Sárospatak, Árpádházi Szent Erzsébet
szülõhelye fogadott szállással, változatos látnivalókkal, élményekkel. Mindenfelé látszik,
hogy a város készült a nagy évfordulóra:
többnyelvû feliratok, kiadványok, felújítások.
A Szent Erzsébet templomban, díszes ereklyetartóban látható Erzsébet ruhájának, csontjának egy darabkája. Különleges Szent
Erzsébet emlékképet kapott minden zarándok
e felirattal: „Zarándokként meglátogattam
Árpád-házi Szent Erzsébet szülõvárosát a

jubileumi évben”. A jelenlegi nagy gótikus
templom mellett állt egykor kis kápolna, I.
András királyunk adománya 1051-bõl. Ügyesen szervezett munkatársaival együtt megvendégelte csoportunkat a pap kétféle finom
borral, kétféle finom pogácsával, szíves szóval, köszönettel.
Sárospatak ékessége a Rákóczi-vár és
kastély. A hozzá tartozó, egykor királyi birtokkal együtt a Pálócziaké, majd a késõbb
reformátussá lett Perényi tulajdona. A késõbbi tulajdonos Lórántffy Zsuzsanna és I.
Rákóczi György nagy gonddal fejlesztette.
Báthory Zsófia révén a Rákócziak birtokolták. A palotaszárnyban állandó kiállításon megtekinthetõk a régi tulajdonosok
emléktárgyai. A sárospataki református kollégium a tudományok fellegvára. Külhoni
egyetemeket járt, nagytudományú professzorai, polihisztorok tanítottak-neveltek itt.
Számtalan deákjuk is híres tudós, mûvész, író
lett. Az igényes követelményeket jelzik
Móricz Zsigmond szavai a táblán: „Kutya
nehéz iskola volt abban az idõben a pataki
iskola.” A diplomataképzés magasiskolája
volt itt az angol internátus. Hatalmas könyvtárában többnyelvû könyvek, teológia, társadalmi és természettudományi mûvek sorakoznak a polcokon. Megtekinthetõk a háború
idején elhurcolt és a közelmúltban visszaadott nagy értékû teológia tartalmú könyvek.
A Károli-biblia eredeti 800 példányából egy
itt található.
Károli Gáspár gönci esperes munkatársaival - többek között Szenczi Molnár
Alberttel a héber-görög-latin nyelvû Bibliát
magyarra fordította. A nyomtatást Vizsonyban végezték, a fordítást Göncben. A
Göncben megtekintett Bibliamúzeum ritka
kincseket kínál/mutat számtalan nyelvre többek között arab, kínai nyelvre lefordított
példányokat. A határváros Sátoraljaújhely
templomában keresztelték II. Rákóczi
Ferencet. / folyt. köv./
Dr. G.T.G.

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület tisztelettel megköszöni, ha adójának 1 %-ával támogatta egyesületünket. Kérjük, hogy 2007. évben is támogassa közös tevékenységünket.
Adószámunk: 19254290-1-19
SZÉPÍTSÜK EGYÜTT VÁROSUNKAT!

Levelesládánkból
Üdvözlöm Önöket!
Én egy Tapolcáról elszármazott, de rendszeresen hazajáró,a remek újságjukat (így a
tapolcai eseményeket, történéseket) figyelemmel kísérõ ember vagyok.
Édesanyám az Ady utca 4.szám alatt lakik.
Az elmúlt években Nála szoktam elolvasni az
újságot, azonban az idén sem Õ, sem a szomszédok nem kapják meg. Én az interneten
hozzájutok, de úgy vélem, nincs annak
akadálya, hogy az Ady u. 4. szám alatti lakók
is megkapják. Intézkedésüket és válaszukat
várom:
Szelestey Zsuzsanna ,Veszprém

Kedves Zsuzsanna!
Örömmel üdvözlöm Önt az Új Tapolcai
Újság olvasói között. Az újságterjesztéssel
kapcsolatos észrevételeit továbbítottam
Kölcsey Norberthez, a Kölcsey Nyomda tulajdonosához, aki ígéretet tett arra, hogy a
kézbesítés rendszerét felülvizsgálja.
Üdvözlettel:
N. Horváth Erzsébet
felelõs szerkesztõ

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Hogyan emlékszik vissza az elsõ
tanítójára?
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2007. május

Nacsa Ferenc

Kvassay Jenõné

Kovács József

- Nagy Zsuzsanna! Remélem,
hogy az Istennél a legjobb helyet
kapta, mert bizton mondhatom,
hogy megérdemli. Szõkés barna
haj, meleg barna szem s a belõle
sugárzó biztonság a mai napig
könnyeket csal a szemembe. A
vele való élmények ennyi év után
elmosódnak, de az, hogy még emlékszem rá, az csak az Õ érdeme.

- Az emberben mély nyomot hagy
az elsõ olyan ember, aki a
betûvetésre tanította. Szeretettel
gondolok vissza Simon Évára a
mai napig, szép emlékeket õrzök
vele kapcsolatosan. Tanító volt,
szó szerint TANÍTÓ: Szigorú, de
mindig és mindenkivel igazságos!

- A 2. sz. Általános Iskolában
Nagy Ferencnek hívták az elsõ
tanítómat. Abban az idõben más
szelek fújtak, kemény, fegyelmet
követelõ ember volt, ha kellett,
nádpálcával fegyelmezett bennünk. A vezetésével buzdítottuk
minden mérkõzésen az akkori
TIAC labdarúgócsapatát.
(DI)
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KULTÚRA

Meghívó

Kötõdések
Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke volt az egyik meghívott
elõadója a Szent György-hegyi Napok szakmai konferenciájának. Õt 2006-ban, a 70.
születésnapja alkalmából Freund Tamás
agykutató így jellemezte: Igazi reneszánsz
tudós, vagy Jókai Anna gyönyörû megfogalmazásával élve, a „pásztorlelkû bölcs”.
Tapolcán a professzor a hazához, a magyarsághoz, a Szent György-hegyhez való
kötõdésérõl beszélt a hallgatóságnak.
- Egy Duna-Tisza közi kisfaluból, a 900
éves Apostagról érkeztem Hegymagasra,
amely szintén hasonló korú település lehet.
Pécsett végeztem az orvosi egyetemet, majd
bejártam az egész világot. Voltam Amerikában, Oxfordban, Olaszországban, Németországban, - mint ahogy a tudósok teszik végigcsavarogtam a világot, de hazajöttem.
Hazajöttem, mert úgy éreztem, hogy itt a
helyem. Itt várt az ország, itt vártak az apostagi barátaim, a tanítványaim. Tanítványaim
nemcsak itthon, de szerte a világban vannak, de ha tehetik, õk is hazajönnek. Mert a
legfontosabb, amit a mester a tanítványának
elmondhat az az, hogy hûnek kell lenni a

gyökerekhez, és senki ne felejtse el ebben
az országban, hogy a mában élõ múlt nemcsak a jelenünket, de a jövõnket is
meghatározza.
Hazatérésünk után arra gondoltunk, hogy a
Balaton partján építünk egy házat, de amikor a
feleségem és a fiam is meglátta a Szent
György-hegyet, és a csodálatos élményrõl
beszámoltak, úgy döntöttünk, hogy ebben a
gyönyörû környezetben akarunk gyökeret
verni, ide akarunk lejönni pihenni a hétköznapok után. A feleségem érdeme elsõsorban az
a parasztház, amelyet itt építettünk fel. Benne
a magyar parasztvilág kincseit gyûjtötte össze,
így megõrizve azt, ami ezt a nemzetet éltette.
Úgy érezzük, hogy a tárgyakon keresztül az a
világ köszön vissza, amelynek mi, magyarok
köszönhetjük a létünket.
Egy tudós számára az igazságkeresés
nagyon fontos. Sajnos, egy olyan országban
élünk, ahol a hazugságnak létjogosultsága
lett, ahol az erkölcs háttérbe szorul - hangsúlyozta az elõadó. - Mint az Akadémia elnöke ezért is érzem kötelességemnek, hogy
megszólaljak. Tavaly készült egy felmérés
arról, hogy kiben bízik a magyar állampolgár,

a magyar ember. Az elsõ helyet a MTA
kapta. A Mindentudás egyetemével is tanítani akarjuk az embereket. Széchenyi István
gróf 1825-ben azért adta az egy évi jövedelmét, hogy magyar nyelven szólhassanak a kor tudományos eredményeirõl. Ez
akkor volt, amikor Pest lakossága 70%-ban
németül beszélt. Ma közel 15 millió ember
beszél magyarul. A magyar ember optimista,
diófát ültet, bár tudja, hogy majd csak az
unokájának terem. Csak ide kell jönni a Szent
György-hegyre, erre a vidékre, hogy ezt
megtapasztaljuk. Itt olyan emberekkel
találkozunk, akik õszinték, akik véleményt
mernek nyilvánítani. Amikor kimondom
ezt, akkor az írástudók árulásáról is beszélek, azokéról, akik nem mernek megszólalni - figyelmeztetett Vizi E. Szilveszter.
- Nagy öröm, hogy itt lehetek - mondta a
vendég, majd Jézus elsõ csodájával, a Kánai
menyegzõn a vizet borrá változtató tettének
említésével arról a hétköznapi csodáról is
szólt, amellyel a Szent György-hegy
szõlõsgazdái áldozatos munkával a termésbõl a hûvös pincék mélyén csodálatos
borokat készítenek.
Lejegyezte: NHE

Batsányi Emléknapok 2007
Városunk
idén
is
méltóképpen
emlékezett a felvilágosodás irodalmának
tapolcai nagyságára, a 244 esztendeje
született Batsányi Jánosra május 7. és 13.
között.
Nyitórendezvényként a Batsányi János
Általános Iskola adott otthont az
„Aranytoll” megyei helyesíró versenynek.
Délután a Wass Albert Könyvtárban a Hét
Krajcár Kiadó mutatkozott be. A tapolcai
kötõdésû Konczek József, a költészet XXI.
századi helyzetét taglaló Alföldi Jenõ irodalomtörténész-költõ, valamint a hazai irodalmi élet egyik legautentikusabb hangú
költõje, Benke László mutatta be legújabb
kötetét.
A május 9-ei megemlékezések és koszorúzások a Tóparton kezdõdtek, ahol
Bodor Tamásné vezényletével a Bárdosiskola gyermekkara májusi köszöntõt
énekelt. A Batsányi-iskola tanulói az
egykori szülõhelyet jelzõ emléktáblánál
emlékeztek a költõre. Ünnepi beszédet

Évfordulók
1872. május 01.
135 éve
Jókai Mór zalai utazgatási közben Tapolcára látogatott. /„Jókai tegnap Hegedûs Sándorral Tapolczán
volt.”/
1862. május 05.
145 éve
Elkezdték a zsinagóga építését Tapolcán.
1912. május 05.
95 éve
A barlang ünnepélyes megnyitása a nagyközönség
elõtt.
1922. május 08.
85 éve
A képviselõtestület megtárgyalta az állampénztár
építését. 4200000 koronáért Keszler Aladárnak és
Bricht Jenõnek társaságban ítélte oda, hogy helybeli
iparosok végezhessék a munkát.
1937. május 14.
70 éve
A pénzügyminiszter Tapolcát az ínséges helyek
között említi.
1342. május 15.
665 éve
Tapolcán a fõispán elnökletével megyei bírósági közgyûlést tartanak, ezen közgyûlés után alakul ki az
állandó törvényszék, ami a járási székhelyek elõdje.
1892. május 15.
115 éve
Rédl Gusztáv felsõbb népiskolai igazgató tanácsülésen indítványozta iskolájának polgári iskolává
való átalakítását. A gondolat 1895 õszén vált valóra.
1912. május 19.
95 éve
A Tapolczai Színpártoló-Egyesület Alapszabályát a
jóváhagyási záradékkal ellátta a belügyminiszter - írja
a Tapolczai Lapok.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Bajner Imre tanár mondott.
A Wass Albert Könyvtárban megtartott
Batsányi Emlékülés résztvevõit Marton
József alpolgármester köszöntötte, majd
kiselõadások hangzottak el. Dr. Ács Anna
az elmélkedõ és ítélkezõ Gyulai Pál író-kritikust, a dualizmus korának végletes
személyiségét hozta emberközelbe, majd
megismerhettünk egy általa - egyetemen prezentált Batsányi- kritikát is. Dr.
Praznovszky Mihály a tõle megszokott
igényességgel
szólt
a
Batsányit
mélységében is foglalkoztató ossziáni mondakörrõl, illetve annak eredetiségérõl és
fordításához kötõdõ hátterérõl. Németh
István Péter érdekfeszítõ elõadásmódjával
bizonyította, hogy mennyi tartalmi mondanivaló bújhat meg egy néhány soros költeményben. Befejezésül N. Horváth
Erzsébet, az Új Tapolcai Újság felelõs
szerkesztõje Batsányi sajtónézeteit elemezte, egyúttal betekintést nyertek a hallgatók a XIX. századi sajtó erkölcstanába a

kuriózumnak számító dokumentumokat is
felvonultató értékes gondolatokkal átszõtt
elõadáson. Az emlékülést színesítette a
Járdányi Pál Zeneiskola tanárainak
elõadása, valamint Fejes Lajos szavalata is.
Május 10-én tartotta a Batsányi-iskola a
kulturális bemutatóját, és ugyanezen a
napon gyújtottak gyertyát a Diákotthon
Kollégium lakói a költõházaspár sírjánál.
A rendezvénysorozat záró ünnepségére a
Batsányi János Mûvelõdési Központban
került sor. Kertész Károly, a Batsányi
Emlékbizottság elnöke beszédében a
Batsányi-kultusz ápolásának fontosságát
hangsúlyozta. Ebben az évben a Batsányidíjat Vidosa Lászlóné, Végh Tamásné,
Füstös Mária és Hegyi Gyula vehette át
Marton József alpolgármestertõl és Zentai
Gábor intézményigazgatótól. A Kirchmayer
Károly által alkotott Batsányi-mellszobor
koszorúzását követõen a Kissné Dér
Krisztina által vezényelt Batsányi-kórus
mûsora zárta a programot. Dancs István

Pünkösdi hangverseny
A Járdányi Pál Zeneiskola jól választotta
koncertje helyszínéül a Római Katolikus
Plébániatemplomot május 25-re.
Szabó Gábor hegedûszólója J. S. Bach
remekével imaként lép az áhítatos csendbe;
kimûvelt játékával együtt száll a lelke, s
hangolja újabb szépségekre a hallgatóságot.
Haydn Quartetto a négy növendéktõl
finom gyönyörûség, harmónia. Vivaldi
Concert-je az orgona zengésétõl s a vonós
zenekar játékától kísérve Blahunka Flóra
csellószólójával egyetemes hatású volt. Mire
képesek a gyermekek, ha elhivatott tanítókmesterek csiszolják! Mozart: Ave verum corpus gyönyörû ívû dallamát Sz. Freund Teréz
kimûvelt hangján, a zene és a tánc iránti áhítattal adta elõ. A tanári kvartett érett-értõ
énekhangján kívül az elõadás külsõ kultúrája
is gazdagította H. Nyberg: Ave Maria bemutatását.
W. A. Mozart Kis éji zene ismerõsen
cseng, a felismerés öröme élénkíti a hallgatóság figyelmét. A kitûnõen felkészített
zenekar csodát mûvel: ujjong, szökell a
mozarti zene, a záró részben számtalan változatban fordul elõ a téma.

Reviczky: „Pünkösd ünnepére” írt sorait
Péni Béla igazgató jó érzékkel illesztette a
koncert alapgondolatához: Piros pünkösd,
szállj le a világra,//Taníts meg új nyelvre, új
imára.//Oszlasd széjjel mindenütt az
éjet,//Szeretetnek sugara, Szentlélek!
A zenekarnak volt még tartaléka a vastaps
után: Schubert Katonainduló szívet-lábat
együttdobbanásra késztetett, hogy aztán az
öröm és gyönyörûség kitörjön egy végtelen
tapsban.
G. Dr. Takáts Gizella

A Tamási Áron Mûvelõdési
Központ programkínálata
Június 9. (szombat) 17 óra - A Tapolcai
Musical Színpad évzáró gálamûsora
Június 16. (szombat) 9 óra - Acro Dance
SE. Évzáró bemutatója
Június 24. (vasárnap) 20 óra a víziszinpadon - Tapolcai Nyár 2007. rendezvénysorozatának nyitóprogramja. Tapolcai
Musical Színpad: Musical-lal a világ körül
Június 28. (csütörtök) 9-12 óra - Az
Anyatej világnapja alkalmából elõadás a
kismamáknak és anyukáknak.
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„...mert néma gyermek minden kismagyar,
s a Nagyvilág nem érti a szavát.”
/Kosztolányi Dezsõ/

Tapolca Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt 2007. június 3-án
12.00 órára a Köztársaság térre a Trianoni
Megemlékezésre.

Emlékezõ beszédet mond Németh Zsolt, a
Parlament Külügyi Bizottságának elnöke.
Közremûködnek: Pataki András és Nemes
Levente elõadómûvészek, a Balaton-felvidéki Radetzky Hagyományõrzõ Huszáregyesület és a M. Kir. I. Ferenc József
Jászkun 1. Honvéd Huszárezred Hagyományõrzõ Egyesület.
Ács János
polgármester

Sáry Adrienn

Tavasz
Vakító fény és szikrázó világ,
Habos a mélység és csupa virág.
Érzéseim: a virágzó Tavasz,
A messzi felhõ sugarat havaz.

Trombitaparádé
Május 14-én egy hangversenysorozat
záró eseményeként került sor egy zenei
csemegére: trombitamûvészek hatásos
produkcióját élvezhette a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ közönsége.
Anonymus „Ünnepi fanfár”-ját hatásosan mutatta be a négy „fiú”, akiknek már jó
neve van a zenei világban. Händel D-dur
szvitjét Skultéty Zsolt a trillák nyolcadaival
díszítette; nemcsak levegõt, lelket lehelt a
hangszerbe. Gershvin „Három darab”-ját a
Tapolcáról indult Simai László fölényesbrilliáns technikával bírta. A szerzõ talán
apokaliptikus XX. századra vizionálta a
dallamtalan, megdöbbentõen nehéz hangközû mûvet.
Horváth Bence a Velencei karnevál
hálás-melodikus dallamával gyönyörködtetett. Lenyûgözõ volt Vivaldi C-dúr
koncert négy trombitára. Molnár Zoltán 17 évesen szerzett! - mûve: Gyermekdalvariációk bájos, igényes, szórakoztató.
Szabó Teréz zongorakísérete érzékeny,
könnyed, esztétikus, igényes.
Jól összeszokott, magas igényû együttes
gyönyörû zenéjét hallhattuk.
G. Dr. Takáts Gizella
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Színes programok a Születés Hetén
Tapolcán immár harmadik esztendeje
került megrendezésre a Születés Hete május 7-10-ike között.
Május 7-én a városi kórházban nyitott
szülõszoba várta az érdeklõdõket, délután
az ART Mozi adott otthont a Kistesóm
született címû gyermek rajzpályázat eredményhirdetésének. Három óvodából 13
pályamû érkezett, amelybõl négyet díjaztak.
Baba-mamatornát és jógát tartott a
szülõknek és gyerekeknek Vös Kata,
valamint babamasszázs-tréner bemutatóját
és elõadását tekinthették meg a következõ
két nap folyamán a Városi Rendezvény-

csarnokban.
Május 10-én Szülõk leszünk címmel
középiskolás diákoknak tartottak elõadásokat. A HPV-vírusról dr. Körmöndi János
szülész-nõgyógyász beszélt, dr. Török
Attila, a PRI fõorvosa a meddõségrõl, mint
betegségrõl tájékoztatta a fiatalokat, míg
Szabó Emõke református lelkész a kölcsönös szereteten alapuló párkapcsolat és
házasság fontosságáról szólt. Ezt követte a
Baba-mama Klub kerekasztal beszélgetése
- várandósokkal és többgyermekes anyákkal - Lenner Lászlóné védõnõ vezetésével.
Levetítésre került a Dúlafilm is.
Dancs István

Digitális esélyegyenlõség
A Batsányi János Gimnázium keretein
belül 1999. június 16-a óta mûködik
ECDL (Európai Számítógépes Jogosítvány) vizsgaközpont.
- Az iskolában a diákokat az informatika
tanítás keretein belül, a felnõtteket tanfolyamok szervezésével segítjük hozzá a
bizonyítvány megszerzéséhez szükséges
informatikai írástudás elsajátításához tájékoztatta lapunkat Holló Tamás tanár. A modul rendszerû tanfolyamokon a
résztvevõk elsajátíthatják a számítógépkezelés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, internet használatának alapjait.
Szeptembertõl tovább bõvül a paletta a digitális képszerkesztés és honlapszerkesztés modulokkal. Idén a ECDL-iroda
(Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság /NJSZT/) egy új országos mozgalmat indított útjára a Digitális Esélyegyenlõség (DE) címmel. Az Elektronikus Kormányzat Módszertani Központ
(EKMK) szakmai támogatását is élvezõ
országos projekt helyi lebonyolításhoz a
Batsányi János Gimnázium is csatlakozott.
A cél az, hogy rövid idõn belül mindenki

teljes értékû tagja lehessen az információs
társadalomnak: a számítógép és a világháló használatának lehetõsége és képessége
mindenki rendelkezésére állhasson. Kezdõknek szóló e-ügyintézés (elektronikus ügyintézés) egynapos komplex, interaktív képzés, amelynek során a hallgatók betekintést
nyernek az e-ügyintézés világába, hogy a
társadalom legszélesebb rétegei válhassanak
az e-közigazgatás valódi és aktív ügyfeleivé, ezáltal az információs társadalom teljes jogú tagjaivá. Ez a tudás lehetõséget teremt arra is - és ez talán még fontosabb - hogy
valódi igények fogalmazódjanak meg az eszolgáltatások fejlesztésére, bõvítésére is.
- Mikor indul a tanfolyam, és mennyi a
részvételi díj?
- Megfelelõ számú jelentkezõ esetén (12
fõ) júniusban szombatonként lesz a tanítás,
majd szeptemberben folytatódik. A részvétel
díja 8000 Ft/fõ, feltétele: a számítógép kezelésében alapfokú jártasság. Bõvebb információ a www. batsanyi-tapolca.sulinet.hu
honlapon található, érdeklõdni és jelentkezni
pedig az info@batsanyi-tapolca.sulinet.hu email címen lehet.
NHE

Bazaltorgonák
bíborfényben

Itt a strandszezon!

E címmel mutatta be legújabb kötetét
Horváth József május 14-én a Wass
Albert Könyvtárban. Verskedvelõk
kis csoportja üdvözölte a közkedvelt
szerzõt. Ügyes szervezésre vall, hogy a
természetes hangvételû versek gondolatait mintegy bekeretezte a Csobánc
Népdalkör lelkes énekeseinek népdalcsokra.
Horváth József úgy beszél versben,
mint az élõbeszédben: friss, egyszerû, de
keresi a szépet. Élmény és szó, megfigyelés és kifejezés szinte egyidejû. Sorai
mutatják: szereti az embereket, az állatokat, a növényeket; minden apróságra
reagál, jó megfigyelõ. Értékel minden
szépséget, tele részvéttel a szenvedõkkel
szemben, nevel közvetlenül is. Sorai
közt gyakran megcsillan a humor.
Fejes Lajos mély átéléssel mutatott be
néhányat a kötet verseibõl. E táj szülöttének kedves a Rókarántó, a
Bazaltorgonák, a Szent György-hegy, a
vén malom, versben visszaköszönve
megható.
Ha valaki pihenni akar, olvassa el e
kis verseskötetet. Olyan benyomása
lesz, mintha egy csokor mezei virágot
szedett volna.
G. Dr. Takáts Gizella
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Június másodikán nyit a tapolcai
strand.
A bérletek és a napi jegyek ára nem
változik: a felnõttek 550, a diákok 400, a
gyermekek és a nyugdíjasok pedig 350
forintért vehetik igénybe a strandfürdõ
létesítményeit, szolgáltatásait.
A közkedvelt úszásoktatás is beindul a
szezon kezdetével.

Szólj, síp, szólj ! . . .
AKCIÓ! - olcsóbban kapni árut. Aki teheti, kihasználja. (Nemcsak szegény ember.)
Akad, aki sok tekintetben pazarló, de ilyenkor megragadja az alkalmat, illetve az árut
akár más, rászorulóbb elõl. Aztán haszonnal eladja, vagy rápenészedvén kidobja.
Olcsóbb lett a zsemle. Egy szegény asszony kettõt kért, de az elõtte álló elvitte mindet.
- Miért nem jött elõbb? - szólt oktatón a nyertes.
Ilyen az AKCIÓ nagyban is.
Erkölcsös? Nem! De jogos. Jogos?!
Szegény jog! Ifjúkorában tisztességes úrilány volt, a hatalom azonban napjainkra szajhává kényszerítette.
Dr. G. T. G.

Tehetséges tapolcai tanulók
Nagyszerû eredményeket tudhatnak
magukénak a tapolcai fiatalok. Ezek
mögött a teljesítmények mögött családok
és felkészítõ pedagógusok állnak. Így amikor a tehetséges fiataloknak gratulálunk - az õ munkájukat is megköszönjük.
- A Lakiteleki Népfõiskola Alapítvány
által szervezett országos '56-os történelmi
vetélkedõn a Bárdos-iskola 7. osztályos tanulóinak csapata - Szíjártó Áron, Libinyi
Mátyás és Mayer Marcell - a harmadik
helyet szerezte meg. A kiskunmajsai '56-os
Emlékmúzeumban megrendezett vetélkedõn
a háromfõs csapatok hat fordulóban mérték
össze tudásukat. A zsûriben Buda Ferenc
Kossuth-díjas költõ, Lezsák Sándor, az
Országgyûlés alelnöke és Pongrácz Ödön, a
Corvin-közi szabadságharcos is helyet
foglalt. A tapolcai csapat felkészítõ tanára
Zentai Csaba volt.
- A Kazinczy Ferenc Általános Iskolában
megrendezett hagyományos Kazinczynapok keretében ebben az évben is tanulmányi versenyek zajlottak. A megmérettetés
helyesírásból, magyarból, informatikából és
kémiából volt. A 407 résztvevõ a város és a
környezõ települések általános iskoláiból
érkezett. Közülük 56 tanuló teljesítményét
díjazta a zsûri. A Kazinczy-emlékplakettet
Békefi András, a Kazinczy-iskola 8. osztályos tanulója vehette át. Õ több tantárgyból is

kiemelkedõen teljesített. Ugyancsak ebben
az elismerésben részesült Bárka Csaba szintén az intézmény tanulója -, aki nemcsak
a megyei versenyeken szerepelt kiválóan, de
aktív részese az iskola kulturális életének és
a diákönkormányzat munkájának is.
- A Tündérjárta mesetájon területi vers
és mesemondó verseny tapolcai díjazottjai:
Óvodások: I. Szabó Márk (Szivárvány); II.
Kónya Kíra (Barackvirág); III. Horváth
Janka (Szivárvány); 1. osztályosok: I.
Sárközi Sarolta (Kazinczy-iskola); II.
Bogdán Lídia Eliza, Szabó Nikolett; III.
Vígh Dorina (mindhárman a Bárdos-iskola
tanulói); 2. osztályosok: I. Minorics Máté
(Bárdos-iskola), Szabó Vanessza (Kazinczyiskola); II. Ménes Maja (Nagyboldogasszony-iskola), Noszlopi Dominik (Kazinczy-iskola); 3. osztályosok: I. Szabó Veronika (Kazinczy-iskola); II. Vincze Gyõzõ,
Nagy Enikõ (mindketten a Bárdos-iskola
tanulói); 4. osztályosok: I. Rozgonyi Orsolya (Batsányi-iskola), Szõts Máté (Bárdosiskola), Görcsi Zsombor (Kazinczy-iskola);
II. Lasztovicza Máté (Bárdos-iskola); III.
Hauck Bettina; Különdíj: Verebélyi Viktória
(mindketten a Kazinczy-iskola tanulói);
Felsõ tagozat: I. Hatvani Mátyás; II. Szabó
Ábel; III. Kenyeres Lilla (mindhárman a
Bárdos-iskola tanulói).
Összeállította:
N. Horváth Erzsébet

Gyermeknapi programok
Május 27-én a Dobó István-lakótelepi
sportpálya adott otthont a város gyermeknapi rendezvényeinek.
A fiatal generációt egész nap színes programokkal várták a szervezõk. Játszóházak, kézmûves foglalkozások, lufibohóc, valamint körhinták, céllövölde, ingyenes légvár és csúszda biztosította számukra
az önfeledt szórakozást.
A rendõrség és tûzoltóság technikai

bemutatón kápráztatta el a kíváncsi tekinteteket, a gyulakeszi Yaramineh hastánccsoport, az Acro Dance SE és a Musical
Színpad elõadásán inkább a kezekre volt
szükség a tetszés kinyilvánításához. A
SZÖSZ /Szabad Ötletek Színháza/ egy
interaktív zenés játékkal mulattatta a
gyerekeket.
A rendezvény fõtámogatója Tapolca
Város Önkormányzata volt.
DI

A doromboló apró szeretetcsomag
- Az állatokkal való együttélés minden
ember számára hasznos lehet. Az apró
szeretetcsomag, a cica oldja a szorongást,
jókedvre derít - mondta a vele készített
riportban Somogyi Szilvia.
- A macskatartásnak vannak-e olyan
szabályai, amelyeknek be nem tartása
szankciót vonhat maga után (pl.: egy lakásban hány macska stb.)?
- Szankcionálás alá azok a kihágások
eshetnek, amik az állatvédelmi törvény
ellen vétenek, tehát az állatnak fájdalmat,
szenvedést (ide tartozik az éheztetés is)
okoznak, ezek súlyosságuktól függõen
pénzzel vagy akár szabadságvesztéssel is
büntethetõek. Szeretném hangsúlyozni,
hogy a rendõrségnek kötelessége minden
bejelentett, állatkínzással kapcsolatos esetet
kivizsgálni. A macskatartás szabályai elsõsorban íratlan szabályok. A legfontosabb,
hogy a cica vagy cicák rendszeresen etetve,
gondozva, egészségileg jó állapotban le-

gyenek. Ez nem kis felelõsség, és mindenkinek egyénileg kell mérlegelnie, hány
cicát tud ellátni. Azt szoktuk mondani,
maximum annyi cica, ahány szoba van a
házban, így lesz meg minden kis bundás
számára a megfelelõ személyes tér. Ezúton
is buzdítok mindenkit arra, hogy egy apró
szeretetcsomaggal, egy cicával ossza meg
az otthonát. A macska a legtisztább háziállatunk. Orvostanhallgatóként állítom, egy
rendszeresen gondozott macska, semmiféle
egészségügyi veszélyt nem jelent az emberre, ugyanakkor oldja a szorongást, jókedvre derít, dorombolása csökkenti a
vérnyomást. A guculke@gmail.com e-mail
címen bárkinek segítek az ivartalanítással, a
tartással, neveléssel kapcsolatos kérdéseinek a megoldásában.
- Ön szerint felmérhetõ, hogy hány kóbor
macska van a városban?
- Igen. Ehhez azonban idõ és fõleg
önkéntesek kellenek. A következõ prog-

Új Tapolcai Újság

ramot Angliában dolgozták ki: Elsõ
lépésként számba kell venni azokat a
közterületeket, ahol gondot okoznak a
cicák. Ezután az egyes részeken fel kell
keresni azokat az embereket, akik etetik
õket, és velük együttmûködve kell számbavenni a populációt (hány kandúr, hány
nõstény) stb... A cicák befogása csapdázással történik, és ivartalanítás után visszahelyezzük õket eredeti élõhelyükre. Erre két
okból van szükség: a felnõtt, kóbor macskák nem szocializáltak, gyakorlatilag lehetetlen számukra gazdát találni. Másrészt
a megüresedõ területen ún. „vákum effektus” lép fel, napokon belül másik állatok
veszik birtokba, így kezdhetnénk az egészet
elõlrõl. (e miatt sem szabad kiírtani sem a
macskákat, mert pillanatokon belül újra
lesznek, és a frissen összejött populáció
kezdeti hatalmi harcai miatt sokáig aludni
sem lehet miattuk!!)
N. Horváth Erzsébet

SPORT

Rálátás: Tapolca sportkoncepciója
Marton Józseffel, a humán területért
felelõs alpolgármesterrel kizárólag a
sportról beszélgettünk.
- Van a városnak sportkoncepciója?
- Igen, van. Tavasszal felülvizsgáltuk a
költségvetésben megfogalmazottakat, és
úgy döntöttünk, hogy továbbra is fontosnak
tartjuk a város sportjának támogatását. A
mindenkori költségvetés 1 %-a jut a
sportra, ami ebben az évben úgy 40 millió
forintnyi összeg. Ez kerül szétosztásra a
minõségi versenysport, a tömegsport szintjén mûködõ szakosztályok, a diáksport, a
Rendezvénycsarnok és a Sporttelep
mûködtetésére.
- Mennyire fontos Önöknek a városi
utánpótlás-mûhelyek mûködtetése és támogatása?
- Fontosnak tartjuk, és foglalkozunk is a
kérdéssel. Régebben elkülönítetten kapták
a támogatást, de most a szakosztályok úgy
döntöttek, hogy a saját költségvetésükben
kívánják megjeleníttetni azt.
- Ebben a kérdésben Önnek mi a véleménye?
- A jelenlegi sportkoncepcióban benne
van a saját véleményem is. Fontosnak tartom különválasztani és kezelni a minõségi
és tömegsport kérdését, valamint törõdni az
utánpótlás-neveléssel is. De jelenleg legfontosabb feladatomnak a kézilabdások
helyzetének stabilizálását tartom. A jól és
eredményesen dolgozó szakosztályok na-

gyobb összegû támogatást érdemelnének,
viszont a jelenlegi költségvetésben erre
nincs reális lehetõség. Keressük a legjobb
megoldást.
- Köztudott, hogy az atlétika minden sportág alapja. Miért nincs a városban atlétikai
szakosztály, mikor korábban jól és eredményesen mûködött és több tehetséget is nevelt?
- Ennek több okát látom. Úgy tûnik Horváth Laci bácsi halála óta - nincs a
városban megfelelõen képzett szakember.
A sportágat már az általános iskolában meg
kellene szerettetni a gyerekekkel. A fiatalok a gyorsabb sikereket hozó, a mai
látványosabb sportok felé orientálódnak.
Megmondom õszintén, jelenleg nincs
napirenden lévõ és végrehajtható elképzelésünk a sportággal kapcsolatban.
- Végezetül engedjen meg még egy
kérdést: megpályázta és elnyerte a város a
sportiskolai képzésû elsõ és kilencedik
évfolyamos osztályok beindítását. Mi a
helyzet ezzel kapcsolatban?
- Meghirdettük, de a beiskolázási létszám nem volt elegendõ az osztályok beindítására. Ha a saját véleményemet is
kérdezi, én már az elején nem tartottam
reálisnak az ötletet, de a Testület elfogadta
és megszavazta. Nem volt reális, mert úgy
érzem, a környezõ nagyobb városok tagozatos osztályai elviszik a tehetséges tapolcai gyerekeket.
K. Lelkes Katalin

Bajnok lett az ifjúsági nõi kézilabda csapat
Másodszor nyertek bajnokságot a fiatalok, akik több nagyarányú gyõzelemmel és egy vereséggel végeztek az elsõ
helyen.
A csapat erejét és a lányok tehetségét
mutatja, hogy közülük többen játszottak a
felnõttek között is. Edzõjük, Antal Edit
kellemes helyzetben van, hiszen csapatának
magja jövõre is együtt marad. Rédli Andrea
és Rudolf Krisztina érettségizõk. Berecz
Nikolett az NB I/B.-s Siófokba tart, míg a
középiskolát kezdõ, tehetséges kapus
Dancs Nóra a Cornexi-ben folytatja pálya-

futását. A csapat tagjai: Bedics Amina,
Berecz Nikolett, Császár Franciska, Földi
Hajnalka, Rédli Andrea, John Flóra, Kordik
Zsófia, Dancs Nóra, Nagy Fanni Bianka,
Németh Diána, Palugyai Ágnes, Rudolf
Krisztina, Szalai Vivien, Tápi Eszter,
Zalatnay Eszter, Felker Eszter, Szõts
Nikolett.
Aki kíváncsi a lányokra, látogasson ki a
Rendezvénycsarnokba június 2-án, 3-án,
ahol a hat NB. II-es ifjúsági bajnokcsapat
részvételével rendezik meg - második ízben
- a Szuperkupa döntõjét.
K. Lelkes

Tapolcai fiatalok az olaszországi Este-ben

FIZETETT HIRDETÉS
CSAK NÁLUNK! Gyorsított, ill. hagyományos kresz tanfolyamot szervezünk az alábbi kategóriákból: „B”, „M”, „A1”, „A kori”, „A”. Moped gyakorlati vizsgák Tapolcán,
a többi kategóriából a forgalmi vizsga Keszthelyen!!!
Beiratkozás: Pálosi Autósiskola Tapolca, Glázer S. u. 5. szám alatt. Jún. 15-én 14-18
óra; 16-án 10-13 óra. Tel.: 87/322-436, 30/275-4631 Okév: 19-0073-05.

IV. Oviolimpia
A Születés Hetén negyedik alkalommal
szervezték meg városunkban az Oviolimpiát,
ahol az összes tapolcai óvodás a Rendezvénycsarnok vendége volt egy sportos
délelõttre. Ebben az évben minden óvoda
oviolimpiás pólóval szerepelt a versenyen,
melyet az óvodák ajándékba kaptak a rendezvény emlékére.
A feladatok ügyességet, gyorsaságot
kívántak meg a résztvevõktõl, akik a kengu-

ru, különféle akadályversenyek leküzdésén
túl a burgonyaszedés és az alagút elnevezésû
gyakorlatok után százlábúként összekapaszkodva pihenték ki a fáradalmakat. Ezen
az olimpián mindenki bajnok lett, minden
versenyzõ kapott csokoládét, kulcstartót és
frissítõt. Eredmények: I. Kertvárosi Óvoda,
II. Szivárvány Óvoda (Dobó tér), III. Szivárvány Óvoda (Alkotmány u), IV. Barackvirág Óvoda, V. Szent Erzsébet Óvoda. GB

Képünkön a május 17-20 között Este-be, az olaszországi testvérvárosunkba
utazott csapat tagjai és kísérõik láthatók. A SZISZI és Szász Márton ÁMK
leánytanulói röplabdáztak és fociztak, a Batsányi-gimnázium fiai pedig kispályás labdarúgótornán szerepeltek

Nyári Sakk- és Szabadidõs Sporttábor
Idõpont: 2007. június 18-június 29. Részvételi díj: 16.000 Ft/fõ. Életkor: 6-12 év.
Jelentkezés: Tapolca Város Sportegyesület-Sakkszakosztály, Tapolca, Sümegi út 40.
Tel.: 70/227-3077, 87/510-851 du.: 15.30-17.30, 87/413-563 de.: 9.30-11.30
Szolgáltatás: Naponta (2x5 nap) 7.30-15.30-ig tartó táborban a napi 4 órás sakkoktatás
mellett ebédet, uzsonnát, sport és szabadidõs programokat biztosítunk a gyermekek
részére.
Jelentkezési határidõ: 2007. június 11.
Paréj József

Hírek, eredmények a tapolcai sportéletbõl
SAKK
NB I/B. 10. forduló: Tapolca Rockwool
VSE - Gyõri Elektromos VSK 6,5:5,5.
Kevésbé jó játékkal is gyõzelem. Utolsó forduló: ZTE - Tapolca Rockwool VSE 6:6.
Reális eredmény az erõsen tartalékos zalai
csapat ellen. A tapolcai csapat az NB I./B-ben
a hatodik helyen végzett. A csapat tagjai:
Monda László, Párkányi Attila, Bodó
Norbert, Szelényi Norbert, Dr. Lehmann
Zoltán, Pásztor Ferenc, Kosztolánczi Gyula,
Perta Krisztián, Nagy Zoltán, Rosta Sándor,
Samu Ferenc.
NB II. 10. forduló: Tapolca VSE-Varjú
Fogadó - Haladás VSE 5,5:6,5. Az 5,5 pont
megszerzése minden elõzetes várakozást
felülmúlt, és ezzel nagy lépést tett a tapolcai
csapat a kiesés elkerüléséért. Utolsó forduló:
HEMO Veszprém - Tapolca VSE-Varjú
Fogadó 5,5:6,5. A bravúros gyõzelemmel sikerült elkerülni az osztályozós helyezést. A
csapat a 9. helyen végzett, melynek tagjai:
Horváth Ádám, Toronyi Dávid, Horváth
Márk, Lovász Barnabás, Heiligermann
Gábor, Babócs Gyula, Presznyák István,
Paréj József, Koczka Benjámin voltak.
Szombathely: Pölöskei Grand Prix
Gyermek-ifjúsági- és felnõtt egyéni rapid
verseny. A tíz éven aluliak versenyét (melynek
38 indulója volt) Vincze Gyõzõ nyerte, Tóth

Kristóf a 10., Bruckner Máté 11. helyen
végzett. A 14 éven alattiak versenyében (36
induló) 6. Szabó Dorina.
TENISZ
A „Tavaszi kupa” eredményei: Egyes: 1.
Kassai Balázs, 2. Nyírõ Balázs, 3. Németh
Tibor és Ságvári Péter. Páros: 1. Sikos Péter Nyírõ Balázs, 2. Marton József - Tóth Csaba,
3. Pálffy Géza - Gyöngyösi Csaba és Mátyás
Endre - Sikos Balázs. A szakosztály izgalmasnak ígérkezõ „Tie Break” versenyt rendez minden korosztály részére, melyen OB-s játékosok
nem indulhatnak az értékes nyereményekért. A
verseny idõpontja június 30. egyéni, másnap a
páros. Nevezni 06-30/488-2690, 06-20/4742402 telefonszámokon lehet.
ATLÉTIKA
Jól szerepeltek a városi általános iskolák a
Megyei Diákolimpiai versenyen. Eredményeik: Bárdos Lajos Általános Iskola: IV.
korcsoportos fiúcsapat 3. hely, IV. korcsoportos lánycsapat 3. hely, II. korcsoportos fiúcsapat 3. hely, III. korcsoportos lánycsapat 6.
hely. Felkészítõ tanáraik: Krachun Éva,
Gyarmati Zoltánné és Hanzmann László.
Kazinczy Ferenc Általános Iskola: II. korcsoportos lánycsapat 3. hely. Egyéni összetettben: 1. Hársfalvi Júlia, 2. Vozár Lilla
Felkészítõ tanár: Kalmár Lajosné. Korábban
írtunk már a tehetséges Mészáros Adriennrõl,

aki megnyerte a IV. korcsoportos egyéni
összetett versenyt (100 m; távolugrás; kislabdahajítás; súlylökés; 800 m), és a 300 m-es
síkfutást. Õ és Hársfalvi Júlia indulhatnak az
Országos Bajnokságon június 11-12.-én
Budapesten. Gratulálunk!
VÍVÁS
„Olimpici Grand Prix” 5. forduló
Budapest: Tapolcai eredmények: fiú
serdülõk: 2. Igaz Bence; lányok: gyermek
kcs.: 2. Pupos Liza; újoncok: 3. Pupos Liza.
LABDARÚGÁS
NB III.: Pápa - TIAC 3:0; TIAC - Sopron
1:1 G.: Csáki; Sárvár - TIAC 0:0; TIAC Répcelak 0:1; Andráshira - TIAC 3:0. Régi
igazság: gólok nélkül nem lehet
mérkõzéseket nyerni! Az utolsó forduló elõtt
8. helyen áll a TIAC.
Hazai pályán a „Tapolcai Sasok”! Az
egyesület és szüleik hathatós támogatásával
színvonalas tornát rendezett az 1998-ban
született gyermekek részére a „Sasok”
közössége. A sok izgalmas mérkõzés mellett
volt 7 méteres rúgó verseny, melynek
második helyezettje Nagy Milán lett, aki
végül a tombola fõdíját is megnyerte, és nem
maradt labda nélkül. A tornán a tapolcai
sárgák csapatából Vers Máté, a kékekébõl
Farkas Martin kapta a legjobb játékosnak járó
díjat. Az eredményhirdetésnél Cseh Diána és
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Csáki László gratulált a nyerteseknek. A
torna végeredménye: 1. Celldömölk, 2.
„Sasok” sárgák, 3. ZTE, 4. Keszthely, 5.
Ajka, 6. „Sasok” kékek. Egy héttel késõbb
Keszthelyen bravúros ezüstérem került a
„Sasok” nyakába. A döntõben a hazai pálya
minden elõnyét kihasználó keszthelyi csapat
ellen nem sikerült a gyõzelmet megszerezni.
A rendezõk a torna legjobb játékosának
Szabó Leventét választották. Az érmeket és a
különdíjakat Gellei Imre mesteredzõ adta át.
Nagy siker! A Kazinczy Ferenc Általános
Iskola I. kcs.-os fiúcsapata (98-as korosztály)
Megyei Diákolimpiai Bajnokságot nyert. A
Bárdos Lajos Általános Iskola csapat pedig a
3. helyen végzett. Az Országos Döntõt június
7-én, 8-án Fonyódon rendezik, melyen a
Kazinczy-csapata is ott lesz.
KÉZILABDA
Férfiak: 6 gólos vereséget szenvedtek
Várpalotától a szokásos forgatókönyv szerint.
Két végleges kiállítás, vita, veszekedés, a
bírók ingerlése, gyenge védekezés. Az ifjúsági csapat gyõzött. Ajka - Tapolca 37:27.
Az utolsó hazai kettõs fordulóban mind a
négy csapat gyõzött. A nõi mérkõzések után a
felnõttek és az ifjúságiak is átvehették bajnoki aranyérmüket, melyekhez ezúton is
szívbõl gratulálunk!
Összeállította:
K. Lelkes Katalin
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KÉPES HÍREK

Pünkösdi Dalostalálkozó
Május 19-én a népdal szerelmesei
adtak egymásnak randevút a diszeli
Csobánc Mûvelõdési Házban.
Az ötödik alkalommal megrendezett
Pünkösdi Dalostalálkozó résztvevõit és a
lelkes közönséget Bakos György képviselõ köszöntötte, kiemelve a népdal
kifejezõ erejét; az öröm és a bánat
legszebb megnyilvánulásaiként említve a
szívbõl szóló éneket.
A Szász Márton ÁMK szervezésében
létrejött találkozón a Balatonfüredi Kék
Balaton Népdalkör mellett, a taliándörögdi, a zánkai, az ösküi és a helyi
Csobánc Népdalkör lépett fel.

Gyönyörködjünk együtt!

tõje. - A két ezüstminõsítés után a tatabányai Vass Lajos Népzenei Versenyen
megkaptuk a várva várt aranyat is. A
„csapatom” nyugdíjasokból áll, egyedül
és vagyok még aktív dolgozó. Ezúton is
szeretnék köszönetet mondani Bakos
Györgynek, azért, mert a szép fellépõ
ruhánkat megvarratta, Bognár Ferencnek
és Simon Lászlónak a szervezésért, és
azért, mert lehetõvé teszik, hogy a fellépéseinkre zavartalanul eljuthatunk.
Legközelebb Pünkösdvasárnap Magyarpolányban lépünk fel.
A Csobánc Népdalkör tagjai: Bálint
László, Berecz Lászlóné, Berkes Lászlóné,
Fotó: N. Horváth

Az ország második legnagyobb íriszültetvénye a Virág-házaspáré

Fotó: N. Horváth

Bakos György örömmel jelentette be a Dalostalálkozó résztvevõinek, hogy
a mellette álló Csobánc Népdalkör aranyminõsítést szerzett
A felejthetetlen délután emlékére a
népdalköröknek, valamint Bakos Györgynek, Bognár Ferenc igazgatónak, Simon
László kulturális referensnek és Bene
Károly vendéglõsnek egy-egy serleget
adtak át a helyi dalosok.
- Óriási az örömünk - mondja Szokoliné Kocs Ida, a Csobánc Népdalkör veze-

Csodálatos látványban volt része mindazoknak, akik május végén, június elején a Szent György-hegy raposkai
lejtõjén jártak, vagy csak az útról feltekintettek a hegyoldalra.
Dr. Virág Zoltán és felesége jóvoltából
- és odaadó gondoskodásának köszönhetõen - ebben az idõszakban mutatta
meg színpompáját az a közel háromszázféle színváltozatú harmincezer tõ írisz.
- 20-22 éve gyûjtöm ezt a szép virágot
- mutat körbe örömmel virágbirodalmán
Erzsébet. - Itt a hegyen elõször csak a

saját szõlõnkben ültettünk virágot, de
mivel azt „kinõttük”, így a szomszédtól
is bérlünk területet; összesen ezer négyzetméteren él és virul az íriszültetvényünk, igazolva azt, hogy a szõlõ és az
írisz kapcsolata szó szerint termékeny
kapcsolat. Kádárkúton láttam elõször egy
idõs néninél többféle íriszt, és már akkor
tudtam, hogy én is a „szerelmese” leszek.
Mint látja, megtörtént. Az örömünket
azonban szeretnénk megosztani a tapolcaiakkal is, így a városnak háromszáz tõt
felajánlottunk.
NHE

„Fáj a Földnek az ember”

Czibók Ernõné, Csóka Józsefné, Egyed
Istvánné, Fülöp Gyuláné, Hazafi József, Hazafi Józsefné, Inhoff Ferencné, Imre Mártonné, Király Andrásné, Kovács Ferencné,
Lengyel Mihályné, Petrovics Józsefné,
Pintér Józsefné, Szarka György, Szarka
Lajosné, Szokoliné Kocs Ida, Takács
Józsefné, Tóth Józsefné.
NHE

Mozdulj, Magyarország!

Fotó: N. Horváth

Tettek, amelyekre nem lehet magyarázat

Fotó: Gerencsér

A szervezõk közel 650 fiatalt vártak a rajtvonalhoz
A Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., valamint a körzeti
Diáksport Bizottság május 23-án
gyermeknapi utcai futóversenyt rendezett.
A Start-Cél a Városi Rendezvénycsarnok elõtti tér volt. A futóversenyen
az 1988 és 1998 között születettek 6
korcsoportban indulhattak. A versenyen
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nemcsak tapolcai általános- és középiskolai tanulók mérettették meg magukat, de érkeztek versenyzõk Zalahalápról, Szigligetrõl, a Mûvészetek
Völgyébõl és Badacsonytomajról is. A
kijelölt versenyútvonalat rendõri felügyelet biztosította. A korcsoportonkénti fiú-lány - elsõ három helyezett érem-,
oklevél díjazásban részesült.
NHE

Az elõzõ lapszámunkban örömmel
adtunk hírt arról, hogy a két testvérváros - Tapolca, Sümeg - polgárai megtisztították a szeméttõl az ún. régi utat.
Az öröm - sajnos - nem tartott sokáig.
Az újabb szemét, a kirakott használt
bútorok ismét jelzik: az emberi felelõtlenség, a nemtörõdömség nem ismer
határokat.
NHE

A Tapolca VSE Természetjáró
Szakosztály júniusi túra terve
06.02. Várgesztes-Kõhányáspuszta-Mindszentpuszta-Gánt (OKT)
06.09. Szentbékkálla-Kõtenger-Diszel
06.16. Aszófõ-Tihany-Tihanyi-rév-SzántódBalatonföldvár
06.23. „Balaton 50/30/20” teljesítménytúraBalatonfüred
06.30. „Pápa Körüli Túra 45/40/30/20/15”
teljesítménytúra-Pápa
Für Ágnes
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