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Ünnepelt az iskola

Új helyre költözik
a járóbeteg-szakrendelés

Fotó: N. Horváth

A korán beköszöntött tél ellenére is nagy erővel folynak az átalakítás
munkálatai
- A kórházat működtető MEDISYST
KFT. 300 millió forintos befektetéséből az álmaink valósulnak meg - válaszolta dr. Flórián Csaba, a tapolcai
kórház főigazgatója az intézmény új
épületrészének kialakításával kapcsolatos kérdésünkre.
- A teljes járóbeteg-ellátórendszer
beköltözik a kialakított két emeletre,
leszámítva a fizikoterápiás és a mozgásszervi tömböt, amelyeket a volt
tüdőgondozó épületében helyezünk el.
Nem árulok el titkot, hogy ez azért történik így, mert ott további fejlesztési
elképzelései vannak az üzemeltetőnek.
/A főigazgatóval készített riportunk
az 5. oldalon Az új épületrész kialakításával... címmel./

A zsűri arany, ezüst és bronz fokozattal minősítette a párosok játékát

Huszonöt évvel ezelőtt nyitotta meg
kapuit a Kazinczy Ferenc Általános
Iskola.
A jubileumi évforduló tiszteletére
nagyszabású programsorozatot, színes

vetélkedőket és irodalmi műsort állított
össze az intézmény. Az iskola udvarán a
tanulók huszonöt fát ültettek.
/Írásunk 4. oldalon A 25. évforduló
jegyében címmel./

Márton-napi vígasságok

Fotó: N. Horváth

Ebben az évben a Vinum Vulcanum Borlovagrend dr. Kern Józsefet,
Parapatics Tamást, Szencz Lajost, Robotka Gábort és Szentesi Józsefet
fogadta tiszteletbeli tagjává

Ketten a zongoránál

Fotó: N. Horváth
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Három korcsoportban 39 pár mérte öszsze tudását a tizenegyedik alkalommal
megrendezett Veszprém Megyei Zeneiskolai Négykezes Találkozón november
21-én, a Járdányi Pál Zeneiskola hangversenytermében.
A találkozó résztvevőit Péni Béla, a
zeneiskola igazgatója köszöntötte, majd
„ajándékként” az iskola tanárai nyolckezest játszottak. A rendezvényt Lasztovicza
Jenő, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta
meg, hangsúlyozva, hogy a zenének - s
benne a négykezes zongorajátéknak - menynyire fontos szerepe van a személyiség
fejlesztésben, hiszen a négykezes produkció nemcsak a zene, de az egymásra hangoltság, az együttműködés szép diadala is.
/Írásunk a 7. oldalon Táguló zenei
horizont címmel./

Tapolca rangos borünnepe a libából
készített gasztronómiai különlegességeket is kínáló Márton-napi vígasság.
November 9-én már nyolcadik alkalommal köszöntötte a vendégeket
Mezőssy Zoltán házigazda a Tamási Áron
Művelődési Központban. Mint mondta,
míg ez a rendezvény az újborok kóstolására ad lehetőséget, addig a Sándor-napi
bormustrán már az érett borokat lehet
megízlelni.
A szép hagyomány szerves része a szőlőtermelő dicsérete, valamint az újbor
megáldása mellett a borlovagavatás ceremóniája is.
/Összeállításunk a 4. oldalon Mártonnapi lúdvacsora... címmel./

Egy nap az egészségért

Fotó: N. Horváth

Jelentős számú önkéntes adott
vért ezen a napon

Kilencedik alkalommal adott otthont a
Városi Rendezvénycsarnok november
17-én az Egészség- és Aerobik Napnak.
Délelőtt a lakosság szűrővizsgálatokon
vehetett részt. Ebben az évben a vérnyomás-, a vércukor-, a koleszterin-, a csontritkulásmérés mellett látásvizsgálatra is lehetőség volt.
A délutáni programok során a mozgásé
volt a főszerep. A Pilates mellett kickboksz-aerobik, step, spinning és jóga várta
az érdeklődőket, de sokan vették igénybe a
masszőrők és a természetgyógyászok által
nyújtott szolgáltatásokat is.
A csarnok előterében gyógynövényesek,
biotermékeket árusítók adtak hasznos tanácsokat, és kóstolóval egybekötötten kínálták portékáikat. A 10. rendezvényre nem
ősszel, hanem március 8-án kerül sor.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Továbbra is takarékos és hatékony
gazdálkodásra lesz szükség

Az Önkormányzat 2007. év háromnegyed éves gazdálkodásáról készített beszámolóját a Képviselő-testület a november 23-ai ülésen fogadta el.
A beszámoló szólt arról, hogy a gazdálkodás elsődleges célja a működőképesség
megőrzése volt, ugyanakkor törekedett a
város a fejlesztések finanszírozásához
szükséges pályázati lehetőségek minél
szélesebb körű igénybevételére. Sikerült
a likviditást megőrizni, de a hátralevő
időszakban is takarékos és hatékony gazdálkodást kell folytatni.
A költségvetési bevételek 80,6 %-ban
teljesültek a tervezetthez képest. A bevételek a helyi adókból, a központi adókból,
saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből,
valamint céltámogatásból és egyéb átvett
pénzeszközökből kerültek ki. A befolyt
bevételek alakulása az egyes intézmények
között eltérő mértékű. Intézmény-átszer-

vezés során a Wass Albert Könyvtár és
Múzeumhoz integrálódott a Tamási Áron
Művelődési Központ, ezért a bevételek
tekintetében itt alacsony teljesítési százalék mutatkozik. A várható bevételek év
végéig a jegyeladásból és a bérleti díjakból folynak be.
A sajátos működési bevételek között
kiemelt szerepet játszanak a helyi adók,
amelyeknek az aránya évről évre növekszik. A 4 helyi adó mellett központi adó a
gépjárműadó, amely jelentősen átalakult
január 1-jétól. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 12.000
Ft/év/lakás, az idegenforgalmi adó 300
Ft/éjszaka/fő, az iparűzési adó mértéke az
adóalap 2 %-a. Az építményadó 700
Ft/m2. A bevétel nagyságát növelték a
felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
földterületek, épületek értékesítése, valamint részvényértékesítés, kötvény- és
hitelművelet. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozás
78,3 %-ban teljesült az előirányzathoz
képest.
A kiadások alakulása megfelel a
háromnegyed éves szintnek. Az intézmények zavartalan működése biztosított

volt. A támogatások esetében fő elvként
az utófinanszírozás rendszerű elszámolást
alkalmazta az Önkormányzat.
A felújítások között több utca burkolatának a felújítása, a Szivárvány Óvoda
felújításának I. üteme, valamint a Polgármesteri Hivatal udvari épületében házasságkötő-terem kialakítása is szerepel.
Elkészült a Tamási Áron Művelődési
Központ új álmennyezete, valamint a
Deák F. utca 7. szám homlokzatának a
felújítása is.
A beruházások során a szennyvíz-csatornahálózat III. ütemének kiépítése
befejeződött, a Tapolca-Diszel csatornaberuházás folyamatban van. A Bárdos
Lajos Általános Iskola felújításának II.
ütemében a nyílászárók cseréjére került
sor. Befejeződött a Városi Mozi rekonstrukciója is. Kiépült a kerékpár út I.
üteme. A város óvodáiban, általános
iskoláiban, valamint a Wass Albert
Könyvtár, Múzeum és Közművelődési
Központban karbantartási munkálatok
folytak. A könyvtár épületében tükrös
armatúrákat szereltek fel, a Tamási Áron
Művelődési Központban is korszerűsödött a világítás.
NHE

AKTUÁLIS

Korszerűsítések, átalakítások, fejlesztések

- Készül-e már a megye jövő évi költségvetése, és ha igen, milyen irányelvek
szerint? – erről is kérdeztük Lasztovicza
Jenőt, a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnökét.
- Már elkezdtük a munkálatokat, hiszen
a törvény is előírja, hogy november 30-ig
el kell készíteni a költségvetés koncepcióját az önkormányzatoknak. Megfogalmaztuk azokat az elképzeléseket és terveket, amelyeket rövidebb és hosszabb
távon szeretnénk megvalósítani, meghatároztuk az ellátandó kötelező feladatokat
is. Nagyon nehéz azonban még számolni,
hiszen a Parlament sem fogadta el a jövő
évi költségvetést, nincsenek még végszámok, de azért sok minden látszik már
most is. Sajnos, a normatívák egyáltalán
nem változnak, sem az oktatásban, sem a
szociális szférában, ami viszont változott,

az rossz irányba. Csökkentették a művészeti nevelés normatíváit, csökkent a
zeneiskolák és a képzőművészeti iskolák
támogatása. A megélhetési költségek, a
közüzemi díjak növekedése az intézményeket is érinti. Sokkal többe fog kerülni a
fűtés, a világítás, a víz, a csatornadíj, és
ezeket a plusz kiadásokat valahonnan elő
kell teremteni. A takarékosabb működtetés
mellett kénytelenek leszünk az intézményhálózatot is átalakítani, azaz összevont
intézményeket kell létrehoznunk a törvényi
előírásoknak megfelelően. Augusztus végétől 20 intézményt kaptunk működtetésre a
városoktól, ez több, mint másfél milliárd
forint plusz kiadást fog jelenteni a megyének. Bár ennek lesz bevételi oldala is, de
összességében az látszik a számokból,
hogy 500 millió forint működési hiánnyal
kell terveznünk. Mivel az ország költségvetésének a végszámait nem ismerjük, és
nem tudni, hogy milyen áremelés várható
még, ezért is nagy a bizonytalanság, de
nemcsak nálunk, minden megyében és
minden településen is.
- A megyei közgyűlés gazdasági társaságok létrehozását tervezi.
- Az egyik egy zártkörű részvénytársaság, amelyhez első körben a Cholnokykórház, a sümegi pszichiátria, valamint a
dobai intézet csatlakozik. Ez a nonprofit
társaság teljes egészében önkormányzati
tulajdonú lesz. A decemberi közgyűlés
mondja majd ki a végső döntést. A társaságba való belépést fontolgatja még Zirc

és Pápa városa is, mert ők is úgy látják,
hogy ebben a forrongó, „átalakuló” egészségügyben sokkal nagyobb biztonságot
nyújthat egy nagyobb egység, mintha
kisebb kórházként küszködne. Főleg, ha a
közvélemény által is elutasított egészségügyi biztosító rendszert megvalósítják,
fontos a nagyobb egység, mert annak jobb
az érdekérvényesítő képessége is. A másik
gazdasági társaság létrejötte a jövő év
elejére várható. Ennek a Vagyonkezelő
Kft-nek az lesz a feladata, hogy a megyei
beruházásokat koordinálja, illetve a meglévő önkormányzati vagyonokkal foglalkozzon, és feltérképezze, hogy melyiket
érdemes értékesíteni, mert nekünk nincs
rá szükségünk. A fejlesztési célok között a
megyei intézmények fűtésrendszerének
korszerűsítése is szerepel. Egy átfogó
energetikai vizsgálatot tervezünk, és bízom benne, hogy az energia-felhasználást,
a hőgazdálkodást sikerül majd úgy megvalósítanunk, ahogy azt a XXI. században
kell. Ezzel is komoly pénzeket tudunk
majd megtakarítani. Például a Cholnokykórház közüzemi díjai 2005-höz képest
2006-ra 60 %-kal nőttek. Ez több tízmillió
forintot jelent. A korszerűsítéssel bizonyára jelentős összeg takarítható majd meg,
bár az ilyen gyors ütemű áremeléssel
nagyon nehéz szembe menni. A létrehozandó gazdasági társaság már jelzett feladatai mellett az intézmények korszerűsítésének a bonyolítása is szerepelni fog.
/Folytatás a 3. oldalon./
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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

AKTUÁLIS - KRÓNIKA

A megújuló energia a jövő útja lehet
/A riport folytatása a 2. oldalról:/
- Milyen beruházások várhatók a megyében 2008-ban?
- Ezt nehéz megmondani, mert a januárra
ígért uniós pályázatokat még a mai napig
nem írták ki, így tervezni nehezen lehet. Mi
azonban optimisták vagyunk, bízunk abban,
hogy jövőre már lesznek pályázatok. Jól gazdálkodtunk az elmúlt évben: az intézményeinket működtetni tudtuk, vannak forrásaink,
és megvan az önrészünk is minden projektünkhöz. Jövőre tervezzük a színház, a múzeum felújítását, az onkológiai központ létrehozását. Az állam segítségével a sümegi pszichiátriához szeretnénk beköltöztetni a dobai
intézetet. Ehhez 800 millió forint támogatást
remélünk, de ennek fejében visszaadnánk az
államnak a több milliárd forint értékű, 40
hektár területtel rendelkező dobai kastélyt,
amelyben egy csodálatos idegenforgalmi
centrumot lehetne kialakítani. Mindenki jól
járna ennek a tervnek a megvalósításával. A
másik fejlesztési vonalunk a megújuló energiához kapcsolódik. Most tárgyalunk egy
osztrák céggel, amely ezzel foglalkozik.
Güssingben 15 éve kezdtek így energiát termelni, azaz fahulladék, nád, kukoricaszár,
állati trágya, napenergia felhasználásával.
Ma már egy gyönyörű település alakult ott ki.
Tapolcán is érdemes lenne ezt megfontolni,
mert például a Y-házak energia-ellátását
ezzel a módszerrel sokkal olcsóbban meg
lehetne oldani. A gázárak alakulása, drasztikus emelése is arra késztet bennünket, hogy
ilyen, a megújuló energiát felhasználó megoldásokra is áldozzunk.
- Nálunk nem könnyű a változást, a változtatást elfogadtatni. A szemétégető-telep sem
épült fel a mai napig.
- Valóban nehéz a közösségi célok, a közösségi érdekek megvalósítása, akkor, amikor ezek ellen kisebb csoportok fellépnek. A
rosszul értelmezett demokrácia nevében
néhány ezer ember dönthet arról, ami egymilliónak viszont jó. A bennünket határoló
országokban a beruházások során elsősorban
a köz érdeke érvényesül. Ma már olyan korszerű berendezések vannak, amelyek maximálisan kivédik, megszűrik a káros anyagokat, tehát nem kell félni a környezetszenynyezéstől. Ha nem tudnak dönteni a telep
megépítésének kérdésében, előfordulhat,
hogy – mivel kifutunk a határidőből - pénz se
lesz, a szemetünk pedig hegyekké fog válni.

A telep megépítése nemcsak ettől óvna meg
bennünket, de az adott település lakóinak
munkahelyet is teremtene, a hatalmas, fizetendő iparűzési adóról nem is beszélve.
- A vasútvonalak megszüntetése ellen tiltakozhat-e a megye?
- Igen, tiltakozhat, és mi tiltakozunk is.
Sőt, a 8-as út lassú építése miatt is felterjesztéssel éltünk a miniszterelnök úrhoz. Sajnos,
azonban az a tapasztalatunk, hogy ezeknek a
tiltakozásoknak nem sok foganatja van. Ha a
kormány eldönt valamit- még ha erről ki is
derül, hogy rossz döntés – azt keresztül is
viszi, bármennyien tiltakoznak is ellene. Én
azt látom, hogy Magyarországon a társadalomnak, a gazdaságnak egy tudatos leépítése
folyik ezekben az években. Azt bizonyítani is
tudom bárkinek, hogy - akár a mezőgazdaságot, akár az egészségügyet, akár az oktatást
nézzük - a rossz döntések sodorták oda az
országot, ahol most van. Az Európai Unió
utolsó állama lettünk, - ezt már a kormány
sem tagadja – holott az elsők voltunk az új
csatlakozók közötti rangsorban. Már számtalanszor feltettem magamban a kérdést; hogy
ennyi rossz döntést lehet-e véletlenül hozni?
Nem hiszem, hogy annyira buták lennének a
kormánypártok döntéshozói, hogy ez így
legyen. Ha pedig nem véletlenül történik
mindez, akkor tudatosan. Így pedig meg kell
kérdezni, hogy kinek az érdeke ez? Sokan –
külföldi tudósok is – csodálkoznak azon, ami
a magyar mezőgazdasággal is történik. Majd,
amikor teljesen leépítik, amikor már sem a
vidéki ember, sem annak a gyermeke, - aki
eddig ebből élt - nem akar ezzel foglalkozni,
akkor megjelenik majd a külföldi tőke, felvirágoztatja és akkor majd lesz a magyar terméknek piaca is. Véleményem szerint ezek a
döntések tudatosan rossz döntések Magyarország, a magyar társadalom ellen. Ez pedig
a hazaárulással ér fel. Ezt most már ki kell
mondanunk. A sztrájkok, a megmozdulások,
a tiltakozások is ezt igazolják vissza. Nem
pártoktól függnek ezek. Sok szakszervezet
fogott össze, hogy az emberek elégedetlenségét megjelenítsék. Még a szocialista párthoz
közel álló szakszervezetek is ott voltak a tiltakozó rendezvényeken, és támogatták a sztrájkot. Mély és éles kritika ez a fennálló helyzettel szemben. Nagyon bízom benne, hogy a
közeljövőben komolyabb változás lesz, mert
az ország már olyan mély gödörben van, hogy
onnan nagyon nehéz lesz felkapaszkodni.

A Nagy Párbeszéd
Az MSZP Tapolca és Környéke Szervezete Magyarország kérdez, mi válaszolunk
címmel fórumot tartott november 6-án a
Városi Moziban. A fórum meghívott előadója Mesterházy Attila országgyűlési képviselő, a párt frakcióvezető-helyettese volt.
Az előadást megelőző sajtótájékoztatón
Lévai József, a helyi szervezet elnöke a párbeszéd fontosságát hangsúlyozva idézte: „A
legszentebb akarat sem lehet sikeres, ha az
nem tudja megszerezni a köz támogatását.”
- 1000-1500 helyre szeretnénk eljutni –
mondta Mesterházy Attila - és a párbeszéd
során felmerülő kérdéseket, javaslatokat
beépíteni a munkánkba. Jobb lett volna, ha
az önkritikából fakadó kezdeményezést a
kormányzat egy évvel ezelőtt kezdi el, de
jobb később, mint soha – tette hozzá.
Majd a reformokról szólva elmondta,
hogy a biztonság megteremtése – úgy a
közlekedésben, mint a hétköznapokban, a
létért folytatott harcban - nagyon fontos. A
hétköznapok biztonságába beletartozik az
is, hogy az emberek nyugodt szívvel vásároljanak és fogyasszanak élelmiszert hazánkban.

Magyarországon a feketegazdaságban
3700 milliárd forint jövedelem képződik. Aki
elcsalja a maga és mások személyi jövedelemadóját, a szolgáltatás után járó ÁFA-t, az
kivonja magát a közteherviselés alól, ezáltal a
többiek terhe nő. Ezzel pedig az adócsökkentés lehetőségét is veszélyezteti. Tehát, ha
csökken a feketegazdaság, alacsonyabb adók
várhatók. Ha e jövedelem után tisztességesen
adóznának, akkor 1400 milliárd forint többlet
bevétele lenne az államnak – hangsúlyozta.
A fórum vendége az egészségügyi reformokról, a magyar oktatás helyzetéről, valamint a kis- és középvállalkozók támogatásáról és a nyugdíjrendszer átalakításáról is
szólt. – Az EU-s források megjelenésével a
vállalkozóknak lehetőségük nyílik fejlesztésre, ehhez pedig kedvező hitelkonstrukciók is rendelkezésre állnak majd.
Hazánkban is évről-évre nő az átlagéletkor, ebből fakadóan 2050-re egy aktív korúra
kétszer annyi 65 éven felüli jut majd, mint ma
– mondta -, ezért is van szükség a nyugdíjreformra. Ez a változás viszont nem érinti a
már nyugdíjban lévő közel, hárommillió idős
embert.

Tapolca szerves egységet alkot Diszeltől
a volt laktanyaépületekig bezárólag
Folytatva az önkormányzati képviselőket
bemutató sorozatunkat, az alábbiakban
Sólyom Károllyal beszélgettünk.
- Az én körzetem a 8-as a számú választókörzet, amelynek a nyugati része a Piac utáni
első utcától, a Batthyány utcától az Ipar utcáig tart. Az északi része a József Attila, illetve
a Pacsirta utca, délen pedig a Keszthelyi út
határolja. Ebből is látszik, hogy a klasszikus
értelemben vett kertvárosi rész családi házas,
a másikban a kisvárosi jelleg az uralkodó –
idetartoznak a Sümegi úti panelházak, az
Alkotmány utcai és a Május 1. úti társasházak, de a választókörzetemhez tartozik még
az Ipar utca és a most tovább épülő új lakónegyed is. A kertvárosi részben döntően, - de
nincs rá általános szabály – egy idősebb korosztály él. Ez a városrész a ’60-as években
alakult ki. A másik rész vegyes összetételű,
lakják idősek és fiatalok is a lakáscseréket
követően. A választókörzetemben van egy
kicsi ipartelep is. Ebben a körzetben nem alakultak ki nagy ipari és kereskedelmi egységek, de szerencsére a Városi Rendezvénycsarnok megépülte után ez a környék egy kis
kulturális központ lett. Itt található a gimnázium és a kollégium.
- Óhatatlanul is felmerül a kérdés: Ön szerint az értékalapú ingatlanadót miként tudja
majd fizetni az a kisnyugdíjas, aki a kertvárosban él, és a már adózott jövedelméből,
nagy áldozatok árán építette fel a családi
házát?
- Az értékalapú ingatlanadót 2009-től az
önkormányzatoknak kell bevezetniük. Én
úgy gondolom, hogy vagy ingatlanadó, vagy
kommunális adó, mert kétfajta adónemmel
nem lehet egy ingatlant sújtani. Tapolca városában jelenleg van építményadó is és kommunális adó is. Az építményadó alól a családi házak és a lakáscéljául szolgáló ingatlanok
is ki vannak emelve. Most is hasonló elgondoláson törjük a fejünket. Az építményadó
ezután is csak az ipari, kereskedelmi és egyéb
gazdasági tevékenységre fog kiterjedni. Nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy az
ingatlanadót valaki - egy olyan lakókörnyezetben, ahol én is élek - egy minimum 15 millió forintos kertes családi házra, amely évi
110 ezer forint lenne, ki tudná fizetni. Én is
nagyon tisztességtelennek tartanám, hogy a
már megdolgozott, leadózott jövedelemből
épült ingatlan után fizetni kellene. Tapolca
városa abban gondolkodik, hogy értékalapú
ingatlanadókörbe nem fognak beletartozni
ezután sem a lakások.
- Mint már említette, különböző összetételű a választókörzetének lakossága. Melyek
azok a gondok, problémák, amelyek mindegyik részen azonosak és melyek a speciálisak, csak az adott részre vonatkozóak?
- A kertvárosi részek speciális gondja
éppen a lakosság összetételéből adódik. Ez
pedig a közterület karbantartása. Sokan
keresnek meg azzal – és nem a lustaság vagy
a nemtörődömség miatt -, hogy már nem
tudják rendbe tartani a tulajdonuk előtti közterületet, holott eddig örömmel tették, mert a
szép környezetre igényük volt, és a magukénak érezték azt. Most viszont már a koruk
miatt a nehezükre esik. Miért nem végzik el –
közpénzből – az utcák karbantartását, tisztítását a kertvárosi részben, úgy, mint a város
többi részében – kérdezik többen. Nehéz erre
a kérdésre igazságos választ adni. A város
teherbíró képessége is véges. Jelen pillanatban csak annyira futja, hogy a kiemelt, központi helyeken, a közparkokban tudjuk ezt a
munkát elvégeztetni.
- A választókörzete északon egy családi
házas sorral zárul. Várható a közeljövőben,
hogy ott további családi házas telkek alakuljanak ki?
- Ez az a bizonyos „hongkongi” rész, azaz
tízen valahány éve így került be a köztudatba.

Új Tapolcai Újság

A kárpótlások és a különböző részaránytulajdonok miatt ezen a részen az önkormányzatnak nincs igazából tulajdona. Most
van folyamatban egy csereszerződés megkötése, amely nyomán itt is kialakulhatna
néhány építési telek. De ehhez még a
Rendezési tervet is változtatni kéne.
- Mennyire megoldott a választókörzet
tömegközlekedése?
- A Sümegi út és a Május 1. utca be van
kötve a helyijárat-forgalomba. A kertvárosban a József Attila és a Pacsirta utcában – már
évekkel ezelőtt volt egy kísérlet arra, hogy ott
helyijárat közlekedjen, de nem volt rá igény,
így az megszűnt. Véleményem szerint a helyijáratos közlekedés az egész városban
kezelhető, nincsenek nagyobb távolságok.
- Harmadik ciklusban képviseli a választókörzetét, volt bizottsági elnök, jelenleg alpolgármesteri teendőket is ellát. Miként épülnek
egymásra ezek a feladatkörök? Elkülöníthetők egymástól?
- Egy ekkora városban, mint amilyen
Tapolca még képviselőként sem lehet csak
egy-egy választókörzetben gondolkodni,
csak városi mértékben, városi szemmel lehet
ellátni a feladatokat. Természetesen minden
képviselő igyekszik a választókörzetének a
legmaximálisabb dolgokat kiharcolni, de
azért az is túlzás lenne egy kicsit, ha például
én azt mondanám, hogy – mivel az én körzetemben valósult meg a Rendezvénycsarnok
építése – az az én érdemem. Ez nem így
működik. Alpolgármesterként pedig még
inkább fontos, hogy városnyi léptékben gondolkozzak. Nem is merült fel egyetlen ciklusban sem, hogy Tapolcán kedvezőtlen lobbiérdekek érvényesültek volna egy-egy körzet
kárára, vagy hasznára. Tapolca szerves egységet alkot Diszeltől a volt a laktanyaépületekig bezárólag. Ez azért is fontos, mert így az
itt élők és az idelátogatók is érzik, hogy a
város valamennyi tisztségviselője és képviselője minden körzettel úgy foglalkozik,
ahogy azzal kell. Ennek a szemléletnek meg
is van az eredménye, hiszen – elfogódottság
nélkül mondhatom – azok, akik régebben jártak a városunkban, most nagy meglepetéssel
és örömmel veszik tudomásul, hogy csoda
történt Tapolcán. Én úgy gondolom, hogy az
a csoda, amely az elmúlt 8-9 évben történt, az
nemcsak a képviselők érdeme, hanem mindazoké, akik ebben a városban élnek.
- Mikor és hol kereshetik fel a kérdéseikkel,
problémáikkal a város, a választókörzet lakói?
- Alpolgármesterként minden hónap első
hétfőjén – 13 órától 16 óráig - tartok fogadóórát, de ezenkívül, ha a Polgármesteri Hivatal
titkárságán keresztül jelzik, hogy velem szeretnének beszélni, úgy mint eddig is, ezután
is szívesen állok mindenki rendelkezésére.
- Ha egy messziről jött arra kérné, hogy tegyenek egy sétát a választókörzetében, és mutassa meg, mire a legbüszkébb, hol állnának
meg?
- Szívesen elvinném őt a kertvárosi utcákba, ahol nemcsak teljesen kiépített közműhálózat és új aszfaltburkolat fogadna bennünket, hanem gyönyörűen gondozott házak,
virágos erkélyek, udvarok. Büszke vagyok a
Városi Rendezvénycsarnokra is, amelynek
megvalósítását sok harc és támadás kísérte,
de ma már élettel telt meg az a városrész is,
ahol az felépült. Ma már igazi közösségi térré
varázsolták azt az intézményt. Nagyon szépen alakul a Május 1. utcát nyugatról lezáró
lakópark is, most már a negyedik tömb épül.
Bízom benne, hogy ebben a ciklusban tovább
tudjuk folytatni az Ipar utca kiépítését. Erre
pályázatot is nyújtottunk be. Ha ez sikeres
lesz, akkor az ott kialakult kisszolgáltatókereskedelmi egységekkel az ipari park is
szép lezárása lesz választókörzetemnek a
nyugati városrész felől.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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1956 üzenete
A Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezetének meghívására Murányi Levente, az ’56-os „pesti kamasz”
és Ékes Ilona, a FIDESZ Női Tagozatának alapító tagja tartott előadást
a Tamási Áron Művelődési Központban.
Az 1956-ban 17 éves Murányi
Levente a forradalom üzenetéről szólva
nemcsak a forradalom ifjainak bátorságát, lelkesítő erejét hangsúlyozta, de
arról is szólt, hogy miként viszonyultak
a korabeli nagyhatalmak Magyarország
függetlenségért indított harcához és ez
miként vezetett az orosz invázióhoz.
Ékes Ilona az 50 évvel későbbi, 2006os eseményeket, a rendőri brutalitást
idézte meg.
A megemlékezés zárásaként a résztvevők Siklósi Beatrix filmjén keresztül
is tanúi lehettek a tavaly októberi véres
eseményeknek.

Közmeghallgatást tartott a Képviselő-testület
Tapolca Város Önkormányzata november 23-án közmeghallgatásra várta a
tapolcai polgárokat a Tamási Áron
Művelődési Központba.
A megjelentek kérdéseire Ács János

polgármester, Marton József alpolgármester, dr. Imre László jegyző mellett a képviselő-testület tagjai, valamint az Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda vezetője
válaszolt.

Fotó: Major

- A vandálság megelőzésében fontos szerep vár a polgárőrségre - mondta
Ács János polgármester

Márton-napi lúdvacsora borlovagavatással
- Aki nem eszik Márton napján libahúst,
az egész évben éhezik – tartja a mondás.

Fotó: N. Horváth

Az új bort Csere Sándor kanonok
áldotta meg

Nos, mindazok, akik elfogadták Mezőssy
Zoltán szíves invitálását a Márton-napi
vígasságra, azokat ez már nem érinti.
A Tamási Áron Művelődési Központ szépen felújított előcsarnokában gyönyörűen
megterített asztalok fogadták az érkezőket.
A házigazda köszöntő szavaiban nemcsak a Márton-napi hagyományok tiszteletére rendezett gasztronómiai „utazások”
történetét elevenítette fel, de szólt arról is,
hogy a finom étek „kart karba öltve” jelenik meg – a szintén általuk rendezett –
Sándor-napi bormustrán és a Szent
György-napi ínyencvacsorán is.
A szőlősgazda gondosságát dicsérve
Ács János polgármester a bibliai Noé történetét megidézve a szőlővesszőből sarjadó új életről szólt: - A kitartó gazdák, a
termelők hűséges társa a szőlő. Sok
viszontagságon átesik, fagy pusztítja, jég
veri ezt a kis növényt, de újra és újra
sarjad – ezzel arra készteti a gazdát, hogy
együtt, egymásért dolgozzanak. Ilyenkor a
borok már a pincék mélyén fejlődnek.
Ennek a „mennyországnak” a lépcsői a

A 25. évforduló jegyében
Addig erős egy közösség, amíg múltját vállalni és megújulni képes. A Kazinczy Ferenc
Általános Iskola október 27-én fennállásának 25. évfordulójára emlékezett. Virág
Károly igazgatóval az iskola múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettem.
- Intézményünk 1991-ben vette fel a
Kazinczy nevet, és 1999-től vált önálló
intézménnyé. A Kazinczy Napok keretében minden évben megünnepeljük névadónkat. Kulturális bemutatót szervezünk,
Kazinczy-díjat adunk át, Kazinczy
Szépkiejtési Versenyt rendezünk.
Szalay Imre korábbi igazgatónk nevéhez kötődik az a 2002-ben kiadott könyv,
amely iskolánk 20 évének eseményeit
öleli fel és foglalja magába.
Kollegáimmal karöltve úgy gondoltuk,
hogy a 25 év emlékeit felidézve, iskolánk
negyed évszázados múltjára visszatekint-
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ve felkeressük és meghívjuk az akkor végzett tanulókat. 2006 májusában az a megtiszteltetés ért minket, hogy megkaptuk az
ÖKO iskola címet. Ekkor közös elhatározással úgy döntöttünk, hogy ennek szellemében, az iskola múltjára emlékezve és az
évforduló tiszteletére huszonöt fát ültetünk. Végül a gondolatot tettek követték.
A faültetés mellett gazdag programokkal,
vetélkedőkkel igyekeztünk színesíteni a
megemlékezést. Hiszem, hogy ez valóban
szép, példaértékű kezdeményezés. Hatalmas sikere volt a gyermekek körében, feledhetetlen élményt jelentett számukra.
A polgármester úrnak ezúton is szeretném megköszönni a támogatását, azt,
hogy biztosította számunkra a megfelelő
szakmai segítséget! Köszönet a parkfenntartóknak az áldozatos munkájukért!
Major Tünde

A parkolási kérdéskör és egyes utcák
forgalmi rendjének változása több felszólalás kapcsán is megfogalmazódott. A
Móricz Zsigmond utcai zajártalom sok
ember életét keseríti meg. Megoldási
lehetőségként elhangzott a szórakozóhelyek nyitvatartási rendjének fokozott
ellenőrzése.
A Pacsirta utcában, az Ady Endre utcában szabálytalanul parkoló autók ügye,
valamint a város forgalmasabb útjain történő sebességtúllépés visszatérő probléma.
A város csatornázási ütemtervének
megfelelően a polgárok kötelessége
rácsatlakozni a közműre azon területeken, ahol az átadás már megtörtént.
Ellenkező esetben talajterhelési díjra és
egyéb szankciókra számíthatnak mindazok, akik nem tesznek eleget e kötelességüknek. Folytatódik a déli városrész
útjainak felújítása, ezek a munkálatok a
következő ütemterv részét képezik. MT

Sportoljunk, mozogjunk!

hordókhoz vezetnek, a boltívek szűkössége pedig épp úgy hat, mint a templomok
tágassága – mondta, majd mindenkinek
tartalmas estét kívánt.
A köszöntők után a Vinum Vulcanum
Borlovagrend avatóceremóniája következett. Kulka Gábor, Borbély Gyula és
Mezőssy Zoltán a Nagytanács nevében
avatta borlovaggá az öt jelöltet, akiknek
nemcsak a borlovagrend zászlósborát kellett felismerniük, de esküt is tettek arra,
hogy a badacsonyi borok hírét szerte
viszik a világba.
Tóth János Zoltán nagymester ezen az
esten jelentette be, hogy az FVM
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet a
Borlovagrendek Országos Szövetségétől
Pro Vino Hungarico kitüntetést kapott.
A jó hangulatú zenés-táncos rendezvény
vendégeit libából készített gasztronómiai
különlegességek várták, és mellé a jobbnáljobb újborokból kóstolhattak.
N. Horváth Erzsébet

A magyar sport időszerű kérdéseivel
foglalkozott dr. Nádori László professzor a Városi Rendezvénycsarnokban tartott előadásán.
Szép számú érdeklődő tisztelte meg
Nádori professzor úr előadását. Az est
első részében az élsportról és a lakossági
sportról beszélt. Kiemelte a lakossági
sport látványos fejlődését. Az élsport kapcsán terítékre került a dopping kérdése is.
Az előadás második részében a sporttörvénnyel foglalkozott. Végezetül a jövő
prioritását ecsetelte, azon belül is az iskolai testnevelésről, a lakossági sportról, az
egészségsportról, a létesítmények fejlesztéséről, az önkormányzati támogatottságról és az élsport utánpótlás ügyéről szólt.
A programot egy felszólító és egy kérdő
mondattal zárta: Mozogjunk! Tapolcán
belül miért autózunk?
Antal Edit

Megkezdődtek a Bárdos-napok
November 16-án nyitotta meg a Bárdos
Lajos Általános Iskola az 50. évfordulós,
jubileumi emléknapokat.
Az ünnepélyes megnyitón Németh István
Péter (tapolcai költő, az iskola volt tanulója)
a versíró pályázat eredményét hirdette ki. A
felsősök között Kenyeres Lilla, az alsósoknál
Hatvani Rebeka, a felnőtteknél Nagy Ibolya
és Dömötör Horváth Zsuzsanna megosztva
vehették át az első díjat.
Kis-Horváth Domokosné a rajzpályázatról
adott értékelést, majd megnyitotta a Suligalériában lévő kiállítást a pályázatra érkezett
művekből.
Ezután kicsik és nagyok közösen a Városi
Rendezvénycsarnokba indultak. Itt teremlabdarúgó-torna kezdődött. Ezen nemcsak az
iskola tanulói vettek részt, hanem - a test-

nevelést tanító pedagógusoknak köszönhetően - az öregdiákok is képviselték
magukat több korosztályban. (0-10, 10-20,
20-30, 30-40 évvel ezelőtt végzett diákok.)
Megható, olimpiát idéző felvonulással érkeztek a pályára a focisták.
Az alsósoknak játszóházat szerveztek
nevelőik, a felsősök pedig a Kóristák című
filmet tekintették meg a moziban. A tartalmas
nap tartalmas két hetet nyitott meg.
A Bárdos-napi versenyek november 19-től
kezdődnek, eredményhirdetésük november
29-én 14 órakor lesz.
A rendezvénysorozatot november 30-án
17 órakor egy nagyszabású gálaműsorral zárják a Tamási Áron Művelődési Központban,
ahova minden volt pedagógusukat és diákjukat szeretettel várják. Vighné V. Odett

Jó szerencsét!
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tapolcai Szervezete december
7-én 17 órakor Borbála-napi megemlékezést tart. A szalamander a Tamási Áron
Művelődési Központtól indul a belvárosba.
A közel 170 tagot számláló helyi szervezet a hagyományos szakestélyen túl a Szent
Borbála-napi szentmisén is részt vesz a római katolikus templomban, amelyre 9-én 10:30kor kerül sor. A bányászok és tüzérek védőszentjéről Marton László készített szobrot. Az
alkotás a Tamási Áron Művelődési Központ előtt áll.
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KRÓNIKA

Az új épületrész kialakításával az álmaink valósulnak meg
Hamarosan átköltözhet a járóbetegszakrendelés a Batsányi utcából a kórház épületébe. Erről, a további fejlesztésekről, valamint a megtakarított központi pénzek leosztásáról is beszélgettünk dr. Flórián Csabával, a kórház főigazgatójával.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár,
azaz a kassza a bent maradt pénzt különböző
kritériumok alapján – nem igazán sikerült kideríteni, hogy mi alapján – osztja szét a 170
valahány kórház között különböző jogcímeken. Ezeket a hóközi kifizetésekben, plusz
pénzként kapjuk meg, néhány esetben, „címkézve”, pályázati címszó alatt, amit kizárólag
és bizonyos feltételekkel használhatunk fel.
Ilyen például most a higiéniás feltételek vagy
az ápolási, illetve az étkezési feltételek javítása, jobbítása.
- Mekkora az az összeg, amelyet a tapolcai
kórház kap, illetve kapott?
- Ez változó. Az elmúlt fél évben egyszer
volt egy 16 millió forintos pályázat, abból
vettük a légzésfunkciós készüléket. A fennmaradó összeget pedig az ápolási feltételek
javítására fordítottuk. Most egy kisebb öszszegről – közel 12 millió forintról – van szó.
Ennek kb. a fele szabadon felhasználható, a
többi csak címzetten. Úgy értesültem, hogy
még decemberben lesz egy hóközi kifizetés.
- Ekkora összegre számítottak?
- Nem, nem ekkorára. De – állítólag – a
szétosztásnál figyelembe veszik az aktív ágyszámot, ami a mi esetünkben nagyon lecsökkent. Figyelembe veszik még az ágy-kihasználtságot és a teljesítményt is. Az elosztás lis-

Hírek a SZISZI-ből
- Imponáló rendszerességgel minden
évben bekapcsolódnak a SZISZI diákjai,
tanárai a véradó mozgalomba. November
12-én az iskola aulájában 45 fő adott vért,
ebből 15 első véradó. Főleg végzős tanulók
jöhettek szóba, hisz az előírás szerint 18
éven felüli, 50 kg-nál nehezebb súlyú személy adhat vért.
- Pályaválasztási Nyílt Napok 2007.
december 12-én, 2008. január 09-én (szerdai napokon) délután 15 órakor.

Évfordulók
100 éve született és 10 éve, 1997. november 20-án
halt meg Bertha Vince néptanító.
1932. november
75 éve
Vívótanfolyam Tapolcán - adja hírül a helyi lap.
1992. november
15 éve
Az új temetõ mûszaki átadása.
1872. november 06.
135 éve
A kolerajárvány megelõzése érdekében a városi
képviselõ-testület egy bizottmányt hozott létre, amelynek az a feladata, hogy az utcák és a lakóházak tisztántartására felügyeljen.
1922. november 12.
85 éve
Tapolca nagyközség megszüntette a fizetéses tûzoltói
állásokat. Helyettük önkéntesek teljesítenek éjszakai
szolgálatot 50 koronáért.
1787. november 13.
220 éve
Batsányi közremûködésével megalakult a Kassai
Magyar Társaság.
1897. november 14.
110 éve
„A tapolczai r.k. temetõben kápolna építése határoztatván el, felhívatnak az erre vállalkozni óhajtók,
hogy teljesen felszerelt ajánlatukkal alulírott plébánia
hivatalhoz, bezárólag f. é. deczember hó 20-ikáig
annyival inkább is benyújtsák mert az idõn túl
érkezõk figyelembe nem vétetnek.”
1897. november 21.
110 éve
A tapolczai iparos ifjak Önképzõ Köre saját
könyvtára javára fölolvasást és hangversennyel egybekötött táncestélyt tartott.
1897. november 28.
100 éve
A Tapolczai Korcsolyázó Egyesület alakuló közgyûlése. Elnökké Beszedits Edét választják.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

tái nyilvánosak, ezekből is kiderül, hogy a
kórházunk a nagyságának megfelelő összeghez jutott hozzá.
- Említette – és a médiumok is foglalkoztak
vele -, hogy az étkezési normatívák növekedni fognak.
- Ezzel az étkezés minősége fog javulni,
változatosabb lehet az étrend. A veszélyt én
abban látom, hogy kaptuk ezt az egyszeri kiegészítést, és ezzel azt is megszabják, hogy
mennyire kell emelni a normát, viszont már
rebesgetik, hogy januártól ez beépül a teljesítmény-finanszírozásba. Ez viszont azt jelenti, hogy nekünk kell majd kigazdálkodnunk, és így még nehezebb lesz a helyzetünk.
- A régió kórházigazgatói rendszeresen
tartanak értekezletet. A legutóbbi balatonfüredin miről tanácskoztak?
- A regionális tiszti főorvos adott tájékoztatót a szervezési változásokról. Napirenden
volt a sűrgősségi ellátás, hogy melyik kórházak tudnak megfelelni a követelményeknek,
hol vannak problémák a 24 órás ügyeleti rend
biztosításával. Szó volt arról is, hogy a tárgyi
és a személyi feltételek meglétét az ÁNTSZ
szigorúan fogja ellenőrizni. Ezt követően
Medgyaszai Melinda, a Veszprém Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója tartott
tájékoztatót a finanszírozás problémáiról. A
teljesítmény-volumen korlátunk jövőre változatlan marad, nem nő, és minden híresztelés
ellenére az a szakmai véleményünk itt a megyében, hogy ez még 2009-ben is meg fog
maradni, tehát nem lesz olyan gyors a teljesítményünk liberalizálása. Szó volt a vizitdíj
anomáliákról. Nagyon sok panasz érkezik

vele kapcsolatban. Minden kórház, minden
vizitdíjkezelő személyzet másképp értelmezi
a jogszabályi előírásokat.
- A szakrendelés a Batsányi utcai, volt
SZTK-épületből felköltözik a kórházba. Ez
megtörténik a megadott év végi határidőre?
- Tudomásom szerint december 20-a a
kivitelező számára megadott határidő. Ahogy
látom a munka menetét, úgy érzem, hogy ez
teljesülni is fog.
- Olyan lesz az épületrész, amilyennek
elképzelték, tervezték?
- Ha szabad patetikusan fogalmaznom,
akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a
működtető MEDISYST KFT 300 millió
forintos befektetéséből az álmaink valósulnak meg. A teljes járóbetegellátó rendszer
beköltözik erre a két emeletre a fizikoterápiás és a mozgásszervi tömböt leszámítva, ami
a volt tüdőgondozó épületében kerül kialakításra. Nem árulok el titkot, ez azért történik
így, mert ott további fejlesztési elképzelései
vannak az üzemeltető Kft-nek. Bővíteni szeretnék a következő években a mozgásszervi
rehabilitációs centrumot és a tüdőgyógyászatot is fejleszteni. Az új épületrészben kerül
összevonásra az összes járóbeteg-szakrendelés, és hozzácsatoljuk még a tüdőgondozói és
a véradói tevékenységet. Épül az új lépcsőház
– lifttel, és - az előírásoknak megfelelően – a
mozgássérültek mozgáslehetősége is megoldódik. A rendelők nagyrésze a kollégák és a
betegek elvárásainak megfelelő lesz, de van
néhány, amelyről én is úgy gondolom, hogy
lehetne nagyobb is. De azért ne felejtsük el,
hogy a falak adottak voltak, tehát egy adott

Széchenyi Tudás Kupa

Top 100
Az APEH, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Napló szerkesztősége összefogott, hogy részletes tájékoztatót adjon a megyében működő nagyvállalatokról, cégekről, vállalkozásokról.
A Top 100 elnevezésű kiadványban három kategória (árbevétel, export, foglalkoztatottak száma) szerint csoportosították a 2006-os év 100 legismertebb gazdasági szervezeteit.
Az árbevétel alapján az alábbi tapolcai vállalkozások kerültek fel a 100-as listára: A
Saint-Gobain Isover Hungária Kft a 26., az SZ-L Bau Építőipari- és Kereskedelmi Kft.
az 59., a Tomy Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 85. helyen áll.
Az export bevétel alapján a Toplán Tapolcai Bazaltgyapot Kft. a 32., A Rhodius
Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft. a 48.

Nyugodt ünnepeink érdekében
Idén is elérkezett újra a legnagyobb - az
Adventtől Vízkeresztig tartó - ünnepsorozatunk, melynek legszebbje a Karácsony.
Azonban nem mindenki gondolja ugyanígy! A visszaélésekre és a nem várt bűncselekmények bekövetkezésére, elkövetésére
ideális lehet a fenti időszak.
Az ünnepi időszak megfelelő biztonságának megteremtésében és annak szavatolásában jelentős szerepet vállal magára a rendőrség, valamint a számos településen aktívan működő polgárőrség. Ennek végrehajtását az állampolgárok saját szemmel tapasztalhatják lakókörnyezetükben.
Ez azonban nem elégséges! Nekünk is
jelentős feladatunk van!
A készülődés elsődleges tevékenysége az
élelmiszerek és az ajándéktárgyak beszerzése, a vásárlás. A bevásárlóközpontok által
a vásárlók rendelkezésére bocsátott bevásárlókocsik ellátottak egy kisméretű, lehajtható felülettel, melynek rakodórészében

téren belül kellett elhelyezni az adott tevékenységet, ezért kényszerültünk bizonyos
kompromisszumra, azonban már is gondolkodunk azon, hogy ezt miként tudnánk a
jövőben korrigálni. Remélem, hogy a többségében tágas, modern rendelő mindenki megelégedésére fogja szolgálni a betegeket.
- Említette, hogy további fejlesztések várhatók. Konkrétan miről van szó?
- A mostani célunk az volt, hogy megerősítsük a járóbeteg-szakellátást, illetve ehhez
egy egynapos sebészeti hátteret biztosítsunk.
A jövőbeni elképzeléseket az év végén megjelenő európai uniós pályázatok is befolyásolni fogják. Az egyértelmű, hogy a barlanghoz kapcsolódó tüdőgyógyászati rehabilitációt kell erősítenünk, illetve az egynapos sebészeti szerepünket erősíteni és növelni a megyében. Még nem tudjuk, hogy az új egészségbiztosítási pénztárak mit fognak bevállalni, milyen biztosítási csomagokat állítanak
össze az alapcsomagon kívül, és hát, nekünk
ezekhez kell alkalmazkodnak.
- Jeles évforduló a barlangterápiás kezelés
történetében, hogy harminc évvel ezelőtt,
december 1-jén kezdődött.
- Valóban jeles a dátum. Dr. Hillinger
János tüdőgyógyász emléktáblájának a közelmúltban történt avatása is erre irányítja a
figyelmet. Nagy öröm számunkra, hogy az
elmúlt hónapokban – a marketing tevékenységnek is köszönhetően – rendkívüli módon
megindult az ágykihasználtságunk, remélem,
ez így is marad. A legutóbbi pályázaton nyert
pénzből még javítani tudunk a kórtermek
kényelmi fokozatán. N. Horváth Erzsébet

kabátjainkat, táskáinkat helyezzük el.
A vásárlás hevében elvonhatja bármi a
figyelmünket, így az általunk a polcok között tologatott bevásárlókocsi kontroll nélkül maradhat! Az ismeretlenek figyelemmel
kísérve így minket, egy óvatlan pillanatban
eltulajdoníthatják értékeinket.
A parkolókban - és több esetben kivilágítatlan helyen - hátrahagyott személyautóink
potenciális célterülete a gépkocsifeltöréseknek. Akárhol is hagyjuk hátra gépkocsinkat,
annak utasterében, ülésein, kalaptartójában
és műszerfalán ne hagyjuk ott személyes
tárgyainkat, valamint ha lehetőségünk van,
akkor közvilágítással ellátott helyen várakozzunk!
Győződjünk meg ingatlanaink nyílászáróinak zártságáról, valamint a bejárati ajtó
kulcsának őrzésére a legmegfelelőbb hely
nálunk van, testközelben!
Molnár András r. fhdgy.
megelőzési előadó

Gólyahír

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola matematika-fizika-informatika tanári munkaközössége hagyományteremtõ céllal
Széchenyi Tudás Kupa versenyt szervezett és hirdetett Tapolca és környéke általános iskolák VIII. osztályos tanulói
részére.
A verseny idõpontja november 13-én volt
a SZISZI-ben. A jelentkezõ 8 csapatból az
elsõ három csapatot díjazták. A 3 tárgyból
összesített elsõ helyezést a Bárdos-iskola
együttese nyerte el. Jutalmuk - személyenként - WEB-kamera.
Második helyezést ért el a Mûvészetek
Völgye - Monostorapáti iskola csapata. Jutalmuk pendrive. Harmadik helyezett lett a
révfülöpi iskola csapata. Jutalmuk mikrofon,
toll, a SZM ezerforintos vásárlási utalványa.
Az 1-1 tantárgyban kiemelkedõ eredményt
elért tanuló különdíjat nyert. Matematikából
Nagy Nimród (Bárdos-iskola), Szabó Árpád
(Batsányi-iskola), fizikából Orbán Gergely
(Révfülöprõl), informatikából Jack Jakab
(Mûvészetek Völgye - Monostorapáti).
G. Dr. Takáts Gizella

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Rendõri jelentés alapján indult eljárás helyi
lakos ellen aki saját lakásának udvarában 2
db macska nyakát kitekerte, és azokat az
utcára kidobta.
- Eljárás indult csalás bûntette miatt egy
tapolcai autókereskedõ cég vezetõje ellen,
akitõl a sértett a megvásárolt személygépkocsi kifizetését követõen annak okmányait
nem kapta meg, valamint a vevõ nevében
annak tudta és beleegyezése nélkül
1.000.000 Ft kölcsönt vett fel.

Házasságot
kötöttek:

Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Csabay Tamás és Szigeti Mónika Andrea
Szabó Zsolt és Szakács Erika
Töreki Roland és Kökény Eszter

gyermekük: Júlia Anna
gyermekük: Dóra
gyermekük: Bence Dániel
Gratulálunk!
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Baráth István és Németh Márta
Drei László Ferenc és Faddi Anett
Forintos László és Nagy Andrea
Somogyi László és Zsédöly Katalin
Gratulálunk!
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Gázár-támogatási rendszer
A lakossági terhek enyhítését célzó
gázár- és távhő támogatási rendszer
2008. évben az ideihez képest néhány
ponton módosul.
A jogosultsági feltételek lényegében
változatlanok maradnak, így jövőre is
várhatóan a háztartások 60%-a részesül
támogatásban. Továbbra is a háztartás egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelme
alapján lesznek jogosultak a családok a
támogatásra. A jövedelmi kategóriák nem
módosulnak, azonban attól függően, hogy
a kérelmet mikor nyújtják be - a nyugdíjminimum emelkedésével egyidejűleg változnak a sávhatárok.
A Magyar Államkincstár mindazok
részére, akik az idén támogatásban része-

Pályázati felhívás
„Fiatalok az épített és természeti
környezet védelméért”
8-18 éves fiatalok számára
Mint 15 éve minden évben, ismét arra
vagyunk kíváncsiak: Mit gondolsz? Mit
látsz? Mit szeretnél? Most mutasd meg:
melyik az a nevezetes épület, emlékmű,
szobor, népi emlék, síremlék, épített vagy
természeti érték a lakóhelyeden, településeden, amelyre a legbüszkébb vagy?
Melyik az a régi tárgy, megőrzésre érdemes ipartörténeti vagy közlekedési emlék
közvetlen környezetedben, amit szeretnél,
ha mindenki megismerne? Írd meg, vagy
rajzold le nekünk, és mi kiállítjuk!
Témakörök:
1. AZ ÉN VILÁGOM
2. MESÉLŐ KÖVEK
3. MESÉLŐ TERMÉSZET
4. MESÉLŐ SZERSZÁMOK
A pályázatok benyújtási határideje:
2008. január 31. Cím: Város- és
Faluvédők Szövetsége 1126 Budapest,
Szoboszlai u. 2-4. A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a szövetség irodájában: Tel.: 06-1-201-58-08,
illetve
e-mail-en:
hungarianostra@tvnetwork.hu
Az írásos pályaművek terjedelme 5-15
A/4-es oldal lehet mellékletek nélkül. A
képzőművészeti alkotások tetszőleges
technikával készülhetnek.
Az egyéni jelentkezők a pályázatukat a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Gyerekrészlegén is leadhatják.
Tapolcai Városszépítő Egyesület

sülnek, 2007. november 20-ig eljuttatja a
2008. évi igénylőlapot. Az igénylőlap hozzáférhető a kincstár ügyfélszolgálati
irodáiban, illetve letölthető a www.
szmm.gov.hu internetes honlapról.
A kérelmet a kincstár lakóhely szerint
illetékes szervéhez kell benyújtani. Azok,
akik 2007. december 31-éig benyújtják az
igényüket, 2008. január 1-jétől megkapják a
támogatást. Ha a kérelem benyújtására
január 1-je után kerül sor, akkor a támogatás
a kérelem benyújtását követő hónaptól jár.
A kérelemhez most sem kell jövedelemigazolásokat mellékelni, csupán nyilatkozatot kell kitölteni a jövedelmekről. Fontos
változás azonban a kitöltendő igénylőlapon, hogy a háztartás minden egyes tagjá-

nak adóazonosító jelét fel kell tüntetni.
Akinek pedig nincs adóazonosító jele (pl.:
gyermekek), ott a „nincs” szót kell szerepeltetni. A beadott igénylések fokozottabb
ellenőrzésére, visszaélés esetén, szigorúbb
szankciókra lehet számítani.
A támogatás mértéke az első két
jövedelmi kategóriában az ideivel azonos
marad, a két magasabb jövedelmi kategóriában pedig mérséklődik. Változást jelent továbbá az is, hogy az átlagfogyasztást figyelembe véve (1500-1600 m3/év)
évi 3000 m3 helyett 2000 m3 a támogatott
gáz mennyisége. A nagycsaládosok esetében a csökkenés ennél kisebb mértékű,
mert 5000 m3 helyett 4000 m3-ig vehetik
igénybe a támogatást.

Nagyszabású találkozó a jubileum jegyében
- 2008-ban lesz 25 éve, hogy megkezdte
városvédő tevékenységét a Városszépítő Egyesület – tudtuk meg dr. Zsiray
Ferenc elnöktől.
A jubileumi évforduló tiszteletére nagyszabású rendezvénysorozattal kíván emlékezni az egyesület. 2008. június 19-22.
között a város ad otthont a Város és
Faluvédők Szövetsége, Hungaria Nostra
XXVII. Országos Találkozójának.
- Nagy öröm számunkra – hangsúlyozta
az elnök -, hogy Ács János polgármester
úr és a képviselők is az anyagi támogatást
biztosítva teljes szívvel a találkozó mellé
álltak. Az országban 238 működő egyesület van. Ha ezek csak egy-két küldöttel is
képviseltetik magukat ezen a rangos találkozón, már akkor is több száz vendég lesz

Levelesládánkból
Tisztelt N.Horváth Erzsébet!
Mint egyetemista, ERASMUS ösztöndíjjal
Berlinben tanulok. Az az ötletem támadt,
hogy szívesen írnék egy-egy cikket, összefoglalót, vagy csak egy élménybeszámolót az
Új Tapolcai Újságba. Persze olyan témában, ami érdekelheti az olvasókat, és magyar ill. tapolcai vonatkozású, kapcsolódású, de mégis Berlinnel kapcsolatos. Nem
tudom hogy lenne e rá lehetőség?
Üdvözlettel:
Szabados Gábor
Berlin
Kedves Gábor!
Örömmel vettem a jelentkezését, és várjuk
az írásait.
Üdvözlettel:
N. Horváth Erzsébet felelős szerkesztő

kíváncsi ránk, erre a gyönyörű vidékre és
benne a szép kisvárosra, Tapolcára. Gazdag programokkal várjuk az idelátogatókat: kiállításokat, előadásokat szervezünk.
Megtörténik az ünnepélyes vándorbot
átadás, de a Kós Károly-díj, valamint a
Podmaniczky-díj átadására is sor kerül. A
gálaműsorban a Tapolcáról elszármazott
hírességek fellépését tervezzük. Természetesen lehetőség lesz arra is, hogy egyegy kirándulás keretében a találkozó
résztvevői a Tapolcai-medencével is megismerkedjenek. A borászati bemutató során pedig a vidék legjobb borait kóstolhatják meg.
Már teljes erővel folyik a szervezőmunka. Szeretnénk, ha a lakosság, valamint a
városban működő vállalatok is támogatnák törekvéseinket. Bízom benne, hogy
így lesz, és ez a jubileumi találkozó az itt
élők közös sikere, az idelátogatók örök
emléke és példát adó ünnepségsorozat
lesz.
NHE

Meghívó
„Rések a falon”

A Tapolca Városért Egyesület,
a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató
Intézete Darvastó
és a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
szeretettel meghívja Önt

2007. december 10-én 18 órára
a hagyományos Karácsonyra hangoló

Advent köszöntő
műsorára.
Megnyitó beszédet mond:
Ács János
Tapolca Város polgármestere
Helyszín:
Tamári Áron Művelődési Központ
/8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6./

Viszontlátásra
Tapolcán!
A Magyar Olimpiai Akadémia az ötvenedik vándorgyűlését a közelmúltban
Várpalotán tartotta.
Az olimpiabarátok találkozójának rangos eseményén részt vett Ács János, városunk polgármestere is, aki jövőre Tapolcára hívta a vándorgyűlés résztvevőit.
- Elfogadjuk Ács János tapolcai polgármester meghívását, és márciusban ott leszünk a Csermák József városában rendezendő 51. vándorgyűlésen – köszönték
meg a szíves meghívást a jelenlévők.

Koncert helyett sajtótájékoztató
- November 24-ét a legnagyobb fájó szívvel kellett lemondanunk – így fogalmazott
Abella Miklós, a Republic együttes menedzsere, a november 15-én összehívott sajtótájékoztatón.
- Úgy gondolom, múlhatatlan a médiák
támogatása abban, hogy nagyobb létszámmal kisebb kockázati lehetőséget hozzanak
létre. A zenekar és a rendezvénycsarnok között az a döntés született, hogy ez alkalommal harmadik, közbülső szervező bevonása
nélkül fogjuk megtartani a koncertet. Kifejezetten közös kockázatviselésről van szó.

Majd folytatva gondolatait elmondta, a
zenekar életében még nem volt rá példa,
hogy akár egyetlen koncert is elmaradt volna.
Elmondása szerint a jelenlegi politikai helyzet, a marketingköltségek, a technikai költségek, valamint a rendezvény járulékos, lokális
költségei nem tették lehetővé a tapolcai koncert megvalósulását. Végül biztosította a jelenlevőket arról, hogy az elmaradt koncert
valóban megrendezésre kerül, minden bizonnyal áprilisi időpontban. A megváltott
jegyek a vásárlás helyszínén visszaválthatók.
Major Tünde

KÉRDÉSEK TERE

Fotó: Major

A hónap kérdése:
Mi a véleménye arról, hogy meg akarják
szüntetni a kisebb vasútvonalakat?
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Rosta Dénes

Kóczián Tiborné

Szabó Lajos

Ha megszüntetik a vonalakat, a kis
falvakat elzárják a külvilágtól.
Másrészrõl úgy gondolom, a
közlekedés szempontjából biztonságosabb a vasút, mint a busz,
fõleg a Bakonyban. Van összehasonlítási alapom, hiszen több mint
tíz éven keresztül buszvezetõként
magam is a Veszprém megyei
térségben közlekedtem.

Véleményem szerint mindenkinek
hasznos volna, ha az érintett vonalak
továbbra is megmaradhatnának. Ha
mégsem, az nagyon megnehezítené
az ott élõ családok, fõként az iskolások, idõsek közlekedését. Nem
hiszem, hogy a kisebb vasúti szakaszok megszüntetése a legmegfelelõbb
megoldás, ezáltal sajnos, sok munkahely szûnne meg.

Nem tartom járható útnak a vasútvonalak megszüntetését, valamint
a dolgozók elbocsátását. Ez csak
még jobban megnehezítené az
emberek amúgy sem könnyû életkörülményeit. Biztos vagyok benne, hogy a szakmai szervezetekkel
történõ egyeztetés megoldáshoz
vezet.

Új Tapolcai Újság
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Táguló zenei horizont
A különböző korcsoportú tanulók a
kötelező és választott zeneszámokat
rendkívül pontosan játszották el a négykezes találkozón. Talán csak a dinamikai árnyalásban okozott a fellépés izgalma apró kívánnivalókat.
A sok-sok leendő művészkét méltatni
lehetetlen, ezért talán a négykezes játékról szólnék, aminek elismerését a tanárok
felé messzemenően közvetíteni kell.
Egy zongoránál egymás mellett ülve
játszik a két előadó. A zongorára, négy
kézre írt művek száma nem nagy, de
annál több az átirat, zenekari művekből,
operákból. Ezért a négykezes játék nagyon kitágítja a zenei horizontját a játékosoknak. Aztán pedagógiai értéke szinte
felmérhetetlen. A két játékosnak szíve,
lelke, keze, agya, a kotta utasítására nagyon pontosan kell, hogy együtt dolgozzon. Nem lehet a másik kárára egyénieskedni, csak szépen, összehangolódva
zenélni. Bár a magasabb regiszteren játszót primónak, a mély billentyűk játéko-

Õsz

sát secondónak nevezik, alá-fölérendeltség csak abban az esetben elfogadott, ha
tanár és tanítvány ül a klaviatúra mögé.
Általában a könnyebb szólam a baloldalé,
a tempót és kíséretet ő adja. A magasabb
szólam a dallamé és a díszítéseké. Nem
diktatúra ez a szabály, mert átvehetik egymástól a funkciókat.
A húsz játszó ujj szép hozadéka a töményebb hangzás. Különösen érezhető ez a
zenekari művek átiratainak megszólaltatásakor. Aki részt vett a műsoron, ezt igazolva hallhatta, amikor a kis művészpalánták indulót játszottak, míg andalító
zeneszámoknál soványabb volt a dallamvarázs. A legfőbb örömet azonban az jelentette, hogy ilyen sok jól zongorázó gyerek található megyénkben.
Az I. korcsoportban a tapolcai Halápi
Katinka-Kalmár Ágota és Lasztovicza
Máté-Horváth Zsuzsanna párosok szereztek ezüst minősítést. A II. korcsoportban
Illés Krisztina-Bagi Bettina páros bronz
minősítést kapott.
Dr. Sáry Gyula

Fotó: N. Horváth

Eljött a pompába öltözött tarka õsz,
A lombokon rõt rozsdaláz,
És a sárgán felragyogó tóparti fûzfák tekintetében
Aranytáncot jár a skarlát napsugár.

Árpád-év (907-2007)
„Minden magyar felelõs minden magyarért."
Árpád fejedelem halálának 1100 éves
évfordulójának emlékére a Trianon Társaság
Tapolcai Tagozata emlékfaültetéssel egybekötött rendezvényt tartott a Köztársaság
téren lévõ Trianon Emlékhelyen.
Árpád magyar fejedelem, Álmos fia, a
honfoglaló törzsszövetség vezetõje, a róla
elnevezett uralkodóház alapítója. A
krónikák szerint még Etelközben választották fejedelemmé a törzsfõk, és pajzson vállukra emelve mutatták be a népnek.

eredménytelenül.
A Kárpát-hazát megtartó, gyõztes pozsonyi csatára is emlékezett a rossz idõ ellenére
is szép számú résztvevõ november 9-én.
Mándoki Szabó István történelmi múltunk ismeretének és ápolásának fontosságára hívta fel a jelenlévõk figyelmét. Saját nemzeti létét gyilkolja meg, aki az
elmúlt korok igyekezetét elfelejti vagy
veszni hagyja - hangsúlyozta. Répássy
Mária mûvelõdés-történész arról szólt,
hogy a lelkünkben újra meg kell teremtenünk a hazát.

Németh J. Sándor

Õszi koncert
A klasszikus zene egyik jeles hazai bölcsõje Gyõr. A Filharmónia Hangversenysorozat elsõ bemutatkozásául november
6-án a Gyõri Filharmonikus Zenekar 38
tagja hozta el a zenei csodát - a
szólójátékosokkal együtt - Tapolcára, a
Tamási Áron Mûvelõdési Központba.
Ígéret a karmester neve, egyénisége.
Medveczky Ádám betölti a várakozást:
szuggesztív, magával ragadó, baráti és
összeszedett. Mosoly-kísérte változatos
instrukciókat ad, dallam és ritmus átjárja
egész valóját.
A mûsorban Haydn, Mozart, Beethoven
neve mellett feltûnik a nagyközönségtõl
kevésbé ismert Hübner neve is.
Haydn: D-dúr szimfónia No. 104.
többtételes mûve megragadó. A zenekar
mint együttes és egyénenként is a zenei
mûveltségtõl és gyakorlástól hiteles. Ez a
forrása a tökéletes technikának, de többlet
is: a zenét átélt ima-arcok, esztétikus

intonálás.
Mozart: G-dúr hegedûverseny, K. 216.
bemutatásában fokozza a hatást a szóló
hegedû. Kalló Zsolt egész tartásával kifejez.
Roppant igényes, virtuóz játékában éteri
finomság és erõ. Micsoda vonótánc! Hát
még a húrok! A fekvések magasán vibrálnak az ujjak. A zenekar gyönyörû kísérettel
színez, kiemel.
J. Hübner: Versenymû 4 kürtre új szín.
Szinte templomi áhitattal indít a 4 kürt. Akár
vallásos mûfaj is lehetne. Majd bekapcsolódik a zenekar, tökéletes a harmónia.
Beethoven: II. szimfónia op. 36. nagy
ívei és játékos aprózók váltakozásában a
hangsúlyt a fúvósok, a választ a vonósok
adják. Különösen a IV. tételben kromatika
közeli szokatlan-merész hangközök fordulnak elõ. (a zseni egyedi szelleme)?
Az öntudatos, tapsokhoz szokott zenekar
hálás közönségre talált Tapolcán.
G. Dr. Takáts Gizella

800. évfordulón
A törzsfõk vérszerzõdést kötöttek Árpáddal, amelyben elismerték õt és utódait a magyarok uralkodójának
Árpád nevéhez fûzõdik a magyarok honfoglalása. A fejedelem holttestét - õsi
szokás szerint - egy patak medrében temették el. A történészek és a régészek a XVIII.
század óta kutatják a sírját, de mindeddig

Zentai Anna Pappvári Elemérné Hiszek
egy Istenben címû versével tette még
emlékezetesebbé a múltidézõ, de a jelennek
is üzenetet hordozó ünnepi estet.
N. Horváth Erzsébet

„Kussoltat a Sors”
A Wass Albert könyvtárban október 25-én
este Pálfy Margit előadóművész műsorát
tekinthették meg az érdeklődők. A Kussoltat a Sors című előadást Latinovits Zoltán
emlékére állította össze Szokoly Tamás
1976-ban Elbocsátott légió címmel, azon
az éjszakán, amikor a nagy színész
meghalt. A műsort eredetileg 26 művész
adta elő, összesen két előadást ért meg a
cenzúra miatt.
A prózák és versek megidézték Adyt,
Alföldi Jenőt, Utassy Józsefet, Juhász
Ferencet, Zelk Zoltánt... a XX. század nagyjait. Az előadóest nemcsak a halál után itt

maradók sokkját, fájdalmát, csalódását
közvetítette. Pálfy Margit a verseken
keresztül bemutatta jelentős szerzőink cinizmusát, pesszimizmusát, kiábrándultságát,
társadalomkritikáját is. Felhívta a figyelmet ma talán még erőteljesebben hatva - az érzelmi sivárságra, az elembertelenedett, tisztességtelen világra.
Szomorúan tapasztaltam azonban, hogy a
versmondás Bartókjaként emlegetett előadóművész estje mondanivalójával ellentétben,
pont az anyagiassággal fejezte be előadását,
amikor a jelenlevőket „kilépti” díj fizetésére
kérte. Kár volt, művésznő! Vighné V. Odett

Árpádoknak, hív magyaroknak dísze, virága
Rózsa-szent Erzsébet, példád százados fény!
Pompa közt úrnő; étlent, fázót, szenvedőt szívvel
Gonddal ápoló hős. Szánd ma is népedet, szent!
G. Dr. Takáts Gizella

Új oltárkép a Szent Antal-kápolnában
Somlai Julianna ikonfestő szép és értékes adománnyal gazdagította a Szent Györgyhegyi Szent Antal-kápolnát.
Az általa festett oltárkép a csodatévő Szent Antalt ábrázolja. Az ajándék ünnepélyes
átadására a Batsányi János Művelődési Központban került sor. A leleplezést követően
Kovács Károly plébános mondott köszönetet a művésznőnek.

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ decemberi programjai
3. (hétfő) 13 óra - AIDS vetélkedő
középiskolások részére
10. (hétfő) 18 óra - Darvastó és a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola közös
karácsonyi műsora
11. (kedd) 18 óra - Dr. Bartalis Imre: „Velünk
élő történelem” című könyvének bemutatója

Új Tapolcai Újság

12. (szerda) 18 óra - Szép Norbert kiállításának megnyitója
18. (kedd) 15 óra - Nyugdíjas karácsony
19. (szerda) 15 óra - az ÉFOÉSZ karácsonyi rendezvénye
21. (péntek) 17 óra, Hősök tere - Mindenki karácsonya - városi ünnepség
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Sportgála 2008
- Fontos, hogy olyan folyamatot indítsunk el, amely igazolja a koncepciónk
helyességét, amely arról szól, hogyan kell
méltó módon megünnepelnünk a város
sportolóit, edzőit, testnevelő tanárait.
Megfelelő körülmények között, jó hangulatban, és minden érintett jelenlétében –
hangsúlyozta riportunkban Rédli Károly,
a Városi Rendezvénycsarnok igazgatója.
A Sportgála 2008. úgy hiszem, igazán
méltó ünnepe lehet Tapolca sporttársadalmának. A kialakult gyakorlat szerint a Tapolca legjobb sportolója rendezvény, valamint a Tapolcai Sportbál mindig külön
eseménynek számított. Úgy gondoltuk,
elérkezett az idő, hogy együtt, mindkettő
megújuljon. A rendezvénycsarnok eljutott
arra a szintre, hogy a két rendezvényt együtt
is képes megszervezni és lebonyolítani.
Fontos célkitűzésünk, hogy a rendezés
valamennyi paramétere – beleértve a
látogatottságot, a külső körülményeket is, olyan jellegű és léptékű legyen, amely igazodik a város sporthagyományaihoz, valamint a jelen kor eredményességéhez. Azt

Szólj, síp, szólj ! . . .

szeretnénk, ha minden sporthoz kötődő
egyesület, szakosztály – de akár szurkoló,
játékvezető, támogató, aki a hétköznapi
életben kötődik a sporthoz -, megtalálná a
kapcsolatot a rendezvényhez.
A javaslattételi folyamat nem változott,
csak bizonyos időpontokat kellett módosítanunk. Az egyesületektől, szakosztályoktól
december közepéig várjuk a 2007-es évre
vonatkozó szavazólapokat, és neveket az
elért eredmények ill. a Sportkoncepció alapján. Az önkormányzati bizottság januárban
dönti el, kik lesznek a jutalmazottak.
Társként várjuk és hívjuk a szakosztályokat a szervezési munkába is. A koncepció kidolgozása nagyrészt már megtörtént.
Nem nyereség-orientált rendezvényről van
szó, a remélt eredményből támogatni
szeretnénk a szervezésben résztvevő szakosztályokat. A részletes program kidolgozása még folyamatban van, annyit elárulhatok, hogy néhány meglepetéssel is készülünk. Igyekszünk a helyi médián
keresztül folyamatos tájékoztatást adni a
nagyközönségnek!
Major Tünde

Darázscsípés
A két fiatalember úgy két méterre állt
tőlem. Mindannyian az előadást figyeltük, amikor egyikük hirtelen rázogatni
kezdte a kezét. Hosszú ingujja alól csakhamar előbukkant egy darázs, és dolgát
elvégezvén azonnal tovább is állt.
Az inges összevont szemöldökkel simogatni kezdte a karját, míg a másik egy nagy
lendülettel felmarkolt egy marék útilapulevelet is tartalmazó fűcsomót, és dörzsölni
kezdte a csípés helyét.
Elgondolkodtam. Milyen furcsa is a mai
világban olyan embert látni, aki egy váratlan helyzetre azonnal tudja a megoldást –
mi több, tudja, hogy a megoldás ott hever
előtte!
Mennyi problémával küzd az ember nap,
mint nap, és milyen messze keressük a
megoldásokat – pedig sokkal közelebb is
megtalálnánk őket. A problémák itt születnek a Földön, az ellenszer is itt kell legyen.

Mi mégis betegeskedünk, szenvedünk,
panaszkodunk; észre sem vesszük a természet és az emberi létezés gyógyító ajándékait. Szívjuk magunkba a hatalmon lévő darazsak mérgeit, pedig csak ki kellene nyújtanunk a kezünket a természet segítő erejének
befogadására…
Zentai Anna

6. rész
Egy közeli csillag „ötödik” bolygója
felszínén folyékony víz lehet, és ezáltal élet
is előfordulhat rajta.
Eddig az 55 Cancri mind az öt felfedezett
bolygója gázbolygó, de a kutatók biztosak
benne, hogy öt éven belül felfedeznek egy
kőzetbolygót is a csillag körül. A kutatócsoport olyan műszerekkel rendelkezik, amelyekkel 1 m/s-os – ami egy sétáló ember
sebessége – sebességváltozásokat is képesek észlelni! Az eddigi kutatási adatok alapján valószínűsíthető, hogy a rendszernek
még több bolygója is van.
Viszont az már biztos, hogy – a most felfedezett új bolygóval együtt – az 55 Cancri
ötbolygós rendszere az eddig ismert legnépesebb bolygórendszer.
Huszák László

A szép mosolyért
Az ÁNTSZ szervezésében november 8án fogászati vetélkedő volt a Tamási
Áron Művelődési Központban.
A vetélkedőn induló 24 csapat a szájhigiéniáról és a testápolásról szóló ismereteit mérhette össze.
A negyedik osztályosok versenyét a
Művészetek Völgye Általános Iskola tanulói nyerték, a második helyezett a Dabronci Általános Iskola lett. A Kazinczy-
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TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Kemény Ernő banktisztviselő
(Tapolca, 1902. november 27. - Tapolca, 1997. november 6.)
Az elemi iskolát Tapolcán, a gimnáziumot Keszthelyen
végezte el. 1920-ban érettségizett a premontreieknél. Ezt követően Bécsben a kereskedelmi akadémia szaktanfolyamát fejezte be eredményesen. 1923-ban a Tapolcai Takarékpénztárhoz hívták, ahol előbb pénztáros, majd cégvezető lett.
Az államosításkor, 1948-ban igazgatóvá nevezték ki. A
Tapolcai Takarékpénztár néhány év alatt fokozatosan beolvasztotta a környező falvak Hitelszövetkezeteit és 1951 októberében a Magyar Nemzeti
Bank fiókja lett. Megbízták ennek vezetésével és 1966-ig nyugdíjazásáig mint fiókigazgató tevékenykedett. Ezt Kiváló Munkáért kitüntetéssel honorálták. Nyugdíjazása után
még 17 éven keresztül a Pannonker egyik legnagyobb élelmiszerüzletének könyvelését
intézte. Fiatal éveiben, az 1920-as években a TIAC vezetőségi tagja volt. 1950-től lakókörzete képviseletében 33 éven át, 1983-ig tanácstagi funkciót töltött be. Ezen időszakban a számvizsgáló bizottságnak volt elnöke. Több évtizedes tevékenységéért Tapolcáért
emlékéremmel tüntették ki. 95 éves korában hunyt el. Sírja Tapolcán az izr. temetőben
van.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok./

Kificamított közmondások, szólások
- Ki korán kel, előbb elálmosodik
- Minden jó, ha jó az eleje is
- Addig jár a korsó a kútra, míg viszi valaki
- Minden kezdet lehet könnyű is
- Ki mint veti ágyát, nem biztos hogy jót
álmodik
- Nem mind arany, ami ezüst
- Jobb ma egy túzok, mint holnap egy kecske
- Nem eszi meg a macska a telet
- Kicsi a bors, de fekete
- Sok kicsi már majdnem nagy
Kificamította: Dr. Töreky László

Felettünk a csillagok
Amerikai csillagászok felfedezték a
tőlünk 41 fényévre található 55 Cancri
csillag ötödik bolygóját.
Az újonnan felfedezett bolygó – a csillagától számított sorrend alapján – a rendszer negyedik ismert bolygója. Az új planéta az 55 Canritól közel 0,8 csillagászati egységre kering (1 csillagászati egység megfelel az átlagos Nap-Föld távolságnak, vagyis
kb. 150 millió kilométer), és 260,8 nap alatt
kerüli meg azt.
Igaz, hogy az égitest egy gázóriás –
hasonlóan, mint a Jupiter, a Szaturnusz, az
Uránusz és a Neptunusz -, de mivel a rendszer lakhatósági zónájában kering, elképzelhető, hogy van olyan holdja, amelynek a

Junge Leute können, alte müssen sterben - szól a német közmondás; magyar
megfelelõje még tömörebben int: Fiatalok készüljetek, öregek készen legyetek! - a
végsõ órára.
Élete java idejét megért ember egyre többet gondol rá. A természetes kopás és a
szaporodó nyavalyák naponta figyelmeztetik. Az intés inkább a fiatalokhoz szól: nincs
korhoz kötve a vég.
A halál természetes vége az életnek. Nem a halál az igazi tragédia, hanem a becstelen élet, amely igen sokszor tragikus véghez sodor.
Gyászunk a közös emlékeknek és a hiányzó személynek szól ill. saját árvaságunknak; egyben intelem fontos-, köteles változtatásra.
Mindnyájunkat nevelõ mondat a „néma barátok” köszöntése:
Memento mori!
Dr. G. T. G.

iskola kisdiákjai a harmadik, a Bárdosiskola tanulói pedig az ötödik helyezést
érték el.
A vetélkedővel párhuzamosan meghirdetett plakátverseny győztesei a Szász
Márton Általános Iskola tanulói lettek.
A fogászati vetélkedőre készült plakátokat november 17-én, az EgészségAerobik Napon állították ki a Városi
Rendezvénycsarnokban.

Kéktúra a Vértesben
A Tapolca VSE Természetjáró Szakosztálya októberben, 2 napos gyalogtúra keretében teljesítette az Országos Kéktúra
Gánt és Szárliget közötti 32 km-es szakaszát.
Első túranapunkon, az igazoló bélyegzés
után, Gántról, a távolban, ezer színben pompázó Vértes erdeje felé indultunk. Néhány
kilométer után, meredek ösvényen felkapaszkodva értük el Mindszentpusztát. Az igazoló
bélyegzést követően, újabb 7 km megtéve
Kőhányásra érkeztünk. A néhány házból álló
település mellett vezet a már a rómaiak által
is ismert Székesfehérvárt és Tatát, majd az
Esterházyak két birtokközpontját, Csákvárt
és Majkot összekötő út. A település előtti tér
közepén áll az 1878-ban épült Esterházykápolna.
Rövid pihenő után gyertyánok és bükkök
között folytattuk utunkat Gesztes-vár felé,
ahonnan megérkezésünk után megcsodáltuk
a Várgesztes falut körülölelő őszi erdő panorámáját. Gesztes vára a XIV-XV. században

épült gótikus stílusban. Hajdan a Vértes legerősebb vára volt.
Másnap innen indultunk Szárligetre.
Gyertyános-tölgyesben felkúszó szurdokvölgyben kapaszkodtunk fel a Zsigmondkőre, ahonnan tiszta időben Majkpuszta
templomtornya is felismerhető.
Utunkat bükkösökön, tölgyeseken, egymást követő völgykatlanokon és emelkedőkön haladva folytattuk. Közben megnéztük
az erdő mélyén, egy magaslaton álló XIV.
században, gótikus stílusban épült Vitányvár
romjait, elhaladtunk Körtvélyespuszta régi,
erdei temetője mellett, majd leereszkedtünk a
Mária-szakadék sziklalépcsős, egykor vízmosta vadregényes szurdokvölgyébe, és
Csákánypusztát érintve, a koradélutáni órákban érkeztünk meg Szárligetre.
A túrát szakosztályunk 13 tagja és 3 vendégtúrázó teljesítette, akik Ölvegyi Istvánnénak mondanak köszönetet a sok szép
élményt nyújtó túra megszervezéséért.
Für Ágnes

Gyerekek, figyelem!
A Wass Albert Könyvtár, Múzeum és
Közművelődési Központ Gyermekrészlegének decemberi programja:
December 5. (szerda) 10 óra: Íróolvasó találkozó Vizeliné Resch
Máriával - óvodásoknak és kisiskolásoknak; 16 óra: Mikulás-váró kicsiknek - 6
éven aluli beiratkozott olvasóknak
December 9. (vasárnap): Az Országos
Cimbora Klub tagjainak bemutatkozója
Budapesten, a Művészetek Palotájában
December 22. (szombat) 10-12 óráig:
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Játszóház: szalvéta -, mécses és ajándéktartó, fenyőfakészítés
December 27. (csütörtök) 10-12
óráig: Játszóház: Süni és udvari bolond
készítése, kavicsfestés; 14 órától filmvetítés: Nanny McPhee a varázsdada
December 28. (péntek) 10-12 óráig:
Játszóház: Vidám állatkert és személyes
bélyegző készítése 14 órától filmvetítés:
Pata-csata
December 29. (szombat) 10-12 óráig:
Játszóház Só-liszt gyurma készítése

SPORT

Bogdán Miklósra emlékeztek
röplabda emléktornával
Tizedik alkalommal rendezte meg a
Tapolca VSE röplabda szakosztálya a
Bogdán Miklós emlékversenyt két helyszínen: a rendezvénycsarnokban és a
Bárdos-iskolában
A tizenkétcsapatos tornát csoportmecscsekkel kezdték a résztvevők. A veszprémi,
soproni, ajkai, vonyarcvashegyi, keszthelyi,
balatonkenesei, sümegi röpiseken kívül
három tapolcai gárda is nevezett a mix versenyre.

Az egyjátszmás mérkőzések nagy csatákat hoztak már a csoportkörökben is,
éppúgy, mint a helyezésekért folytatott
küzdelmekben. A torna végső periódusában
az esélyesek esélyeshez méltón röplabdáztak, így a végső sorrend sem volt igazán
meglepő. A tornagyőzelem a veszprémi
Noname csapatáé lett. Második helyen végzett a Sümeg, harmadikon az Ajka gárdája.
A tapolcai csapatoknak a 10. ,11. és a 12.
hely jutott.

Három remek hír
futóinkról, tájfutóinkról
A Tomcsányi Ford HSE tájfutói Bjelovárban remekeltek. A verseny rendkívül
technikás, szintes terepen zajlott.
A tapolcai versenyzők utánpótlás korosztályban szereztek bajnoki címet, felnőtt
kategóriában pedig dobogós helyezéseket.
Női 14 éves kategóriában Domán Fruzsina,
fiú 12 évesben Zoboki Csanád utasította
maga mögé a mezőnyt. A 16 évesek közt

Hartmann Ákos 2. lett, dobogós lett még a
női versenyzők közt Kárász Erika és a 12
éves Székely Katalin.
A megyei normáltávú bajnokságban
befejeződött a versenyszezon, és sor került
az összesített bajnoki címek átadására.
Örvendetes, hogy Zoboki Csanád és
Hartmann Ákos is a bajnokok között van.

Vonalban Rédli András
/Telefonos interjú/

- Két remek hírről értesültünk veled kapcsolatban. Tőled szeretnénk hallani, erősítsd meg! Az egyik november 17-éhez kapcsolódik.
- Valóban. Ezen a napon tartotta tisztújító
közgyűlését a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség, melynek elnökségébe
beválasztottak.
- Mi lesz a feladatod?
- A sportszövetség és a hallgatói önkormányzat kapcsolatának szervezése, fejlesztése. A mandátumom két évre szól.
- A másik hír pedig a sportágaddal, a
párbajtőrrel kapcsolatos.
- November 20-án kaptam értesítést a
vívószövetségből, hogy a szövetség és a
Magyar Olimpiai Bizottság döntése értelmében hivatalosan is a férfi párbajtőr „ A”
válogatott olimpiai keretének tagja lettem.
Így minden tekintetben (kiemelten dopping
kérdésekben) az olimpiára készülő versenyzőkre vonatkozó kötelezettségeim vannak.
- Mit éreztél az értesítést kapva?
- Kimondhatatlan boldogságot, hatalmas
megtiszteltetést. Kettőzött erőbedobással

fogok küzdeni a továbbiakban, hiszen ez
olyan motivációt adott, mely tovább ambicionál a felkészülésemben. Szeretnék megfelelni az elvárásoknak, hiszen bizalmat
szavaztak nekem.
- Mindkét munkádhoz sok sikert és kitartást kívánunk!

Jön az utánpótlás

19. alkalommal rendezték meg a BécsPozsony-Budapest 320 km-es szupermaratoni futóversenyt.
161 váltó rajtolt a kedvezőtlen időjárási
körülmények ellenére is, köztük a tapolcaiak is. A tapolcai váltó az első napot a 81.
helyen fejezte be, a további napokon folyamatosan javult a helyezés. Összesítésben
váltónk a 61. helyen zárt.
A csapat és a rendezvény legfiatalabb
tagja Zoboki Csanád volt. Az ünnepélyes
eredményhirdetésen különdíjazást kapott. A
csapat többi tagja: Lasztovicza Jenő,
Domán Rajmund, Várvölgyi Szilárd és
Domán Gábor

Rövid sporthírek, eredmények
LABDARÚGÁS
Az NB III. Bakony csoportjában szereplő
TIAC-Honvéd VSE csapatának eredményei a 12. fordulótól: TIAC-Honvéd VSEAndráshida 1:1; Vép-TIAC-Honvéd VSE
1:1; TIAC-Honvéd VSE- ZTE FC a 0:0;
Veszprém-TIAC-Honvéd VSE 2:1; Celldömölk-TIAC-Honvéd VSE 1:1. A rossz
időjárás miatt a november 18-án elmaradt
Sopron-TIAC-Honvéd VSE mérkőzést
december 2-án játsszák le.
KÉZILABDA
NB I/B női felnőtt eredmények: Kinizsi
Bank Tapolca-Győri Audi ETO II. 23:37;
Nagyatádi NKK-Kinizsi Bank Tapolca
34:27; Kinizsi Bank Tapolca-Szombathelyi
FSE 24:28; Ifjúságiak: Kinizsi Bank Tapolca-Győri Audi ETO II. 18:45; Nagyatádi
NKK-Kinizsi Bank Tapolca 30:29; Kinizsi
Bank Tapolca-Szombathelyi FSE 21:26.
Országos serdülő bajnokság: Tapolca
VSE-Sárvár 20:24; Cornexi-Alcoa-Tapolca VSE 42:5; Tapolca VSE-Komáromi
AC 14:13; Tapolca VSE-Győri ETO 14:38.
NB II. férfi eredmények: NB II-ben szereplő férfi kézilabdásaink újabban nem
találnak legyőzőre. Tapolca VSE-Győri
FKCS 32:29; Szese Győr-Tapolca VSE
26:29; Tapolca VSE-Kisbér KC 25:22;

CVSE-Tapolca VSE 20:25
SAKK BLOKK
A Nyíregyházán rendezett 9 éven aluliak
országos egyéni sakkbajnokságán remek
tapolcai eredmények születtek. A kilenc
fordulós svájci rendszerű versenyen Árvai
Eszter 6,5 ponttal az előkelő 4. helyen végzett. Azonos pontszámmal 6. lett Sötét
Barbara. Koltai Anna 4,5 pontjával a 16.
helyre került. Edzőjük Hlavács Krisztián.
A hagyományosan jó színvonalú Kölcseykupán az alábbi eredmények születtek.
Gyermek leány: 1. Árvai Eszter, 2.
Hoffmann Vivien, 3. Varga Viktória (mindhárman Tapolca VSE). Felső tagozat
leány: 1. Peszleg Pálma, 2. Szabó Dorina,
3. Tóth Tímea (mindhárman Tapolca
VSE). Fiú: 1. Bodó Bence (Tapolca), 2.
Tóth Kristóf (Tapolca). Ifjúsági leány: 2.
Hoffmann Vivien (Tapolca), 3. Koltai
Anna (Zalahaláp). Fiú: Bodó Bence
(Tapolca), 2. Hoffmann Roland (Tapolca).
Felnőttek: 1. Szabó Ádám, 2. Magyar
Attila, 4. Szabó Dorina, 6. Paréj József
(mindannyian Tapolca).
A nemzeti csapatbajnokság eredményei az
NB I/B osztályban a 2. fordulóban:
Tapolca Rockwool VSE-Dunaharaszti
MTK 6:6. Pontszerzők: 1 pontot Szelényi

Norbert, Monda László, Jónás Zsolt,
Toronyi Dávid; ½ pontot Bodó Norbert,
Nagy Zoltán, Berta Kriszián, Jáchim
Dorina. 3. forduló: Tabáni Spartacus Bp.Tapolca Rockwool VSE 8:4; A három
nagymesterrel és hat nemzetközi mesterrel
felálló fővárosiak ellen dicséretes a megszerzett 4 pont. Pontszerzők: 1 pontot
Nagy Zoltán; ½ pontot Párkányi Attila,
Bodó Norbert, Szelényi Norbert, dr.
Lehmann Zoltán, Pásztor Ferenc, Toronyi
Dávid. A csapat jelenleg a 10. helyen áll.
Az NB II-ben elért eredmények: 2. forduló: Tapolca Szeremley SI-Arborétum
HGLSE 8:4. Pontszerzők: 1 pontot Szabó
Ádám, Vajda Attila, Gyarmati János,
Lovász Barnabás, Bakos Nándor, Toronyi
Tibor; ½ pontot Presznyák István, Horváth
Ádám, Horváth Márk, Koczka Benjámin.
3. forduló: Sárvár SC-Tapolca Szeremley
SI 7,5:4,5. Az erősen tartalékos vasiak
ellen a tapolcai csapat esélyesként ült asztalhoz, viszont az együttes igen gyenge
játékkal veszített Sárváron. Pontszerzők: 1
pontot Presznyák István, Gombos András;
½ pontot Samu Ferenc, Bakács Gyula,
Vajda Attila, Koczka Benjámin, Magyar
Attila. A harmadik forduló után a csapat a
6. helyen áll.

A Balaton Isover Vívóklub utánpótlás korosztályának sikerei Debrecenben az Olimpici Grand Prix párbajtőr országos bajnokságon
Debrecen volt a helyszíne a 2007/ 2008-as
évad első párbajtőr utánpótlás egyéni versenyének három napon át október végén. A
júniusi Magyar Bajnokság után első ízben
küzdött meg egymással az ország utánpótlása
párbajtőr fegyvernemben.
Gyermek kategóriában az 1995. január 1je után születettek állhattak pástra. A fiúknál
az első két csoportforduló 71 fős mezőnyében abszolút veretlenül három versenyzőnk is
bekerült a legjobb nyolc közé. Komoly küzdelem után Sáfár Cirill 3., Rózner Marcell 4.,
Siklósi Gergely a 7. helyezést vívta ki.
A lányoknál a 48 induló közül Felker
Adrienn a 3., Siklósi Enikő a 4. lett.
Az egy évvel idősebb újoncok is érmet
szereztek a klubnak. Sáfár Cirill a 3. helyen
végzett. A lányoknál ebben a kategóriában
érmesünk nem lett, de minden dicséretet
megérdemelnek, hiszen döntőbe jutásuk egyegy tuson múlt. Így Pupos Liza és Felker
Adrienn a legjobb 16 között végzett. Siklósi
Enikő pedig a 17. lett.
A harmadik versenynapon a serdülők álltak pástra. A fiúknál nem született érem, a
lányoknál nagy meglepetésre Pupos Liza a 3.
helyen végzett. Teljesítménye azért is kiváló,
mert az idősebbek között érte el ezt az eredményt
A sikeres versenyzőket Szalay Gyöngyi és
Borosné Eitner Kinga készítette fel.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Nyitott nap, szíveslátás

Szép és korszerű
Közel hárommillió forintos összköltséggel megújult a Tamási Áron Művelődési Központ aulája, és korszerűsödött az ottani világítás.
Mint Bognár Ferenctől, az intézmény
vezetőjétől megtudtuk, az önkormányzat
jelentős önrészének és a nyertes pályázatnak köszönhető, hogy korszerűsödött,
szépült a művelődési központ. Az új, esztétikus álmennyezet 40-50%-os energia
megtakarítást is eredményez, mert most
már nem vész el a meleg úgy, mint a régi

alumínium mennyezet és a beton között.
A nyolcvan darab, szabályozható fényerejű spotlámpa 400 négyzetméternyi területet képes bevilágítani. Az új függönyök
és karnisok is növelik az esztétikai hatást.
- Köszönet a fenntartónak, amiért gondot fordít arra, hogy az intézményünk
megújuljon – tette hozzá Bognár Ferenc.
Majd a tervekről szólva elmondta,
hogy az első emeleti alumínium nyílászáróknak és a főbejárat ajtajának cseréjére
is sor kerülhet majd.
NHE

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

A megújult környezetben megtartott első rendezvény a Márton-napi
ünnepség volt

MEGHÍVÓ
December 5-én 9 órai kezdettel a Városi Moziban ünnepélyes keretek között
mutatják be N. Horváth Erzsébet: Csermák József, a kalapácsvető című könyvének második kiadását.
A könyvbemutaó szervezői - a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém
Megyei Testnevelési és Sporthivatal, a Batsányi János Gimnázium - szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt.

Havas félmaraton

Magyar Mihály emlékére

A Maraton egyéniben (14+7+21 km)
szép tapolcai eredmény született: Kárász Erika, a Tapolca Honvéd SE versenyzője a második helyen végzett.
A 4. Balaton Maraton és Félmaraton
nevet viselő kétnapos futóhétvégén 7
számban több mint 1800 futó állt rajthoz, hogy megmérettesse magát a téliesre fordult őszi versenyen.
A 4. Balaton Maraton és Félmaraton
második napján, november 18-án vasárnap már hóesés fogadta a futókat, ez
azonban nem szegte kedvét a siófoki
Aranyparton megjelenteknek.
11 órakor sorakoztak fel a 21,097
kilométeres félmaratoni táv rajtjánál az
indulók, hogy a szakadó hóesésben teljesítsék a Balaton partján kijelölt távot.
Az egyéni félmaratonisták mellett párosok, illetve a maratoni távot két nap
alatt teljesítő egyéni és páros versenyzők is ott voltak a startnál.
NHE

Teremlabdarúgó emléktornával tisztelegtek a négy évvel ezelőtt elhunyt kiváló
sportember, Magyar Mihály emléke előtt.
A tornát Cseh Diána nyitotta meg, méltatva Misi bácsi sportpályafutását. Az
emlékezés után az öregfiúké és a hölgyeké
lett a főszerep. Az öregfiúknál a tornagyőzelmet a Stari Beer Boys szerezte meg a
Diszel SE, a Tapolca Öregfiúk VSE és a
Tapolcai Honvéd SE előtt. A hölgyek versenyét Zalaapáti nyerte. Második a Tapolca lett. A további sorrend: Ajka, Nyirád.
A legjobb játékosok: Baráth István
(Diszel SE), Nagy Tímea (Zalaapáti).
Legjobb kapusok: Lázár György (Tapolcai
Honvéd SE), Kranabeth Edit (Tapolca).
Gólkirályok: Szabó Zsolt (Stari Beer
Boys), Rózsás Rita (Zalaapáti).
A díjakat és különdíjakat Erzsébet
asszony, Misi bácsi özvegye adta át a sportolóknak.
AE

A Tapolca VSE Természetjáró Szakosztályának
december havi túraterve
1-jén Badacsonytördemic- Szigliget-Szent György-hegy-Tapolca
2-án „Vödörvölgyi Mikulás” teljesítménytúra-Balatonalmádi
8-án „Bakonyi Mikulás” teljesítménytúra-Zirc
15-én Nagyvázsony-Kabhegy-Nagyvázsony
22-én Vállus-Lesenceistvánd-Tapolca
26-án Tapolca-Hegyesd-Diszel-Csobánc-hegy-Gyulakeszi
Für Ágnes
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Vörösváry Ákos a kincsei között
November 11-én, a Szent Márton-napi
búcsú napján Gyökér Kinga és
Vörösváry Ákos – ahogy ők nevezik
magukat: a Látványtár követei – vendégségbe hívta nemcsak Diszel apraját-nagyját, de a meghívásukat sok
tapolcai is elfogadta.
- 13 évvel ezelőtt nyitottuk meg így
először a Látványtárt, az építészünknek,
Mújdricza Péternek köszönhetően. Még
nem volt villanyvilágítás, nem volt lépcsőkorlát, sem burkolat, de ő azt mondta,

hogy itt az idő a vendégfogadásra.
Mécsesekkel és gyertyákkal világítottunk. Akkor is és ma is sokan fogadják el
az invitálást. A diszeliek elhozzák barátaikat, ismerőseiket, és valójában ezen a
búcsúi napon nézik meg ők maguk is a
kiállításainkat. Nagy örömünkre szolgál,
hogy a Márton-napi búcsúi ünnepkörbe
szervesen beépült a mi szíveslátásunk.
Külön öröm számunkra, hogy ebben az
évben sok fiatal tért be hozzánk; a legkisebbtől kezdve a kamaszig.
NHE

Az 50 éves Bárdos-iskola sporttal is ünnepelt

Fotó: Németh János

Különleges focitornával lepte meg iskoláját Hanzmann László, a jubiláló iskola
testnevelője.
A Városi Rendezvénycsarnok nézőterét
ezúttal az iskola tanulói, tanárai és a meghívott vendégek töltötték meg.
Jöttek a főszereplők! Az elmúlt 50 év
diákjaiból álló csapatok alsós gyerekek
kíséretében kígyóztak a küzdőtérre az Újra
itt van a nagy csapat dallamára, melyet hatalmas ovációval jutalmazott a nézősereg.
A felemelő pillanatok után Keszler
József igazgató a meghatottság hangján
szólt a résztvevőkhöz. Szalay Gyöngyi
olimpiai bronzérmes, hétszeres világbajnok párbajtőröző is köszöntötte a sporttal
ünneplőket, végül a torna legidősebb pályán lévő véndiákja, Peszleg Sándor szólt a
résztvevőkhöz.
A focitornán az öt csapat- mely egy-egy
évtized diákságát képviselte- körmérkőzéseket játszott. Ám ezen a napon nem az
eredmény volt a fontos, hanem a barátság,
a játék és a találkozások boldog pillanatai.
Antal Edit
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