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Példát adó ‘56

Fotó: N. Horváth

Október 6-án Tapolcára látogatott dr.
Takács Albert igazságügyi és rendészeti
miniszter.
A Tapolcai Rendõrkapitányságon meg-

tartott szemlét követõen megyei és városi
vezetõkkel együtt sétát tett a Tóparton is.
/Folytatás a 3. oldalon Jók a tapasztalatok címmel./

Fotó: N. Horváth

Hol volt egyszer... '56 - A Kinizsi Táncegyüttes nagy sikerû, múltidézõ
mûsora a színpadon
- Volt egy pillanat az egyetemes
történelemben, amikor Magyarország erkölcsi és politikai példát mutatott a világnak - hangsúlyozta Barbalics Antal önkormányzati képviselõ az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi
megemlékezésen a Tamási Áron Mûvelõdési Központban október 23-án.
- 1956 októbere visszaadta a magyar
nép méltóságát, mert a szabadság akkor
is élt az elõdeinkben, amikor nem élhettek szabadon. Az a hatalom, amely az
emberektõl a szabadságot akarja elvenni, nem lesz gazdagabb semmivel. A
szabadság ugyanis sajátos természeti
kincs. Csupán attól, hogy megfosztanak
tõle, nem lesz azé, aki elvette - tette
hozzá az ünnepi szónok.
Fotó: Sajcz
/Ünnepi összeállításunk a 4. oldalon
A szabadsággal sok dolgunk... címmel./
Az Énekes madár címszerepében Major Tünde, Móka: Nóvé János

Ünnepi pillanatok a mûvelõdés házában
A Tamási Áron Mûvelõdési Központ
október 12-én megtartott névadó
ünnepségén Ugrin Aranka, a Tamási
Áron Alapítvány Kuratóriumának
elnöke mondott avatóbeszédet.
- Örömmel jelentem, hogy az énekes
madár Farkaslakáról indulva ide repült
Tapolcára, egy ideig ugyan még az
egyik itteni székelykapu galambdúcában fészkelt, de a szíves meghívásra
állandó lakásul választotta ezt a mûvelõdési házat. Kicsit hosszú és kalandos, ám nagyon szép volt az az út, amit
ez a madárka megtett - mondta
beszédének kezdetén az elnökasszony,
majd a 110 évvel ezelõtt született
székely író munkásságát méltatta.
/Írásunk a 4. oldalon A vendéglátó
Tamási Áron címmel./

A megpróbáltatások olimpiája

Életüket töltse be a szeretet!
Az Idõsek Világnapja alkalmából szeretetvendégségbe hívta szépkorú polgárait a
város. Az ünnepelteket Ács János polgármester köszöntötte.
/Írásunk a 6. oldalon Legyen mindennap ünnep! címmel./

Fotó: N. Horváth

Bolvári Antallal és dr. Nádori Lászlóval Kovács Melinda beszélgetett
A Városi Mozi október 22-én a Szabad- pat napjait kísérhette végig a nézõ.
ság, Szerelem címû filmet mutatta be.
A filmvetítést követõen közönségA film képsorain keresztül az '56-os találkozóra került sor.
budapesti eseményeket és a melbourne-i
/Írásunk a 5. oldalon Melbourne-rõl 51
olimpián aranyérmet nyert vízilabdacsa- év után címmel./

Fotó: N. Horváth

A Tamási Áron Mûvelõdési Központban megtartott, bensõséges hangulatú
ünnepségre sokan fogadták el a meghívást

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Egymilliárdos kötvénykibocsátás
a városfejlesztésért

A Képviselõ-testület döntése értelmében
Tapolca Város Önkormányzata egymilliárd forint értékû kötvényt bocsát ki, és a
pénzügyi tranzakció lebonyolításával a
meghívott pénzintézetek közül a Raiffeisen Bankot bízta meg.
A kötvénykibocsátás okairól, a piaccsarnok sorsáról, a volt reptér területével
kapcsolatos, Lesencetomajjal folyó tárgyalásokról és a hamarosan elkészülõ Városi
Akcióprogramról is beszélgettünk Ács János
polgármesterrel.
- A kötvénykibocsátás nem új keletû dolog
a gazdálkodó szervezeteknél, napjainkban
viszont már az önkormányzatok is élni
kívánnak vele. A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy ezzel a hitellehetõséggel egy jelentõs
önerõt tudnánk biztosítani a további városfejlesztési koncepciónk megvalósításához. Ez a
hitel abban különbözik a többiektõl, hogy az
egymilliárd forint egy összegben a város rendelkezésére fog állni a számláján, szabadon
felhasználhatja, nem kötik feltételekhez és mivel az önkormányzat zártkörû kötvényt
bocsát ki - a kibocsátó pénzintézet garanciát
vállal a mindenkori névértékben történõ
felvásárlásért. Az a pénzösszeg pedig, amelyet nem használunk még fel, az gyakorlatilag betétállományként mûködik és kamatozik majd. A Városházán alakult egy team,
amely ennek a svájci frank alapú elhelyezésnek az útját követi, hogy a legkedvezõbb
kamatokkal gyarapodhasson az önkormányzat betétállománya.
- A volt reptér tulajdonbavételét követõen
Lesencetomaj és Tapolca - a két érintett
település - tárgyalásokba kezdett. Hol tartanak ezek?
- Még további egyeztetésre lesz szükség,
de mindenképpen arra kell törekednünk,
hogy a Dobó-lakótelepen élõ, több mint

1000 tapolcai polgár érdekeire is figyelemmel legyünk. Ezt figyelembe kell vennie a
szomszéd településnek is. A fejlesztési
elképzeléseinket egyeztetnünk kell, egymás
iránt bizalommal kell lennünk, igazodni kell
egymás építési, szabályozási tervéhez is. Az
északi elkerülõ út megépítése mindkét
településnek fontos lenne. Nagyon szeretnénk, ha a tárgyalások legkésõbb januárig
befejezõdnének. A déli laktanyával kapcsolatban pedig elmondhatom, hogy hamarosan
- a szokásos, kötelezõen elõírt módon - az
önkormányzat meg fogja hirdetni hasznosításra.
- Mi lesz a sorsa a Piacnak?
- Megkötötte a város az elõszerzõdést
azzal a céggel, amely oda - az üzletlánca
részeként - új komplexumot építene. Ez az
elõszerzõdés mindkét fél részére garancia. A
dolgok jelenlegi állása szerint egy kb. 30 cmes beépítési sáv miatt folynak a Rendezési
Terv módosításával kapcsolatos egyeztetések. A tapolcai fõépítész tájékozódása
szerint erre egyelõre nem kapunk engedélyt,
ezért az építkezés tavasz, illetve nyár elõtt
nem kezdõdhet el, hiszen ehhez több tucat
szakhatósági engedély is szükséges.
- Tapolca csatlakozott a Zalai Dombhátoktól a Vulkánok Völgyéig LEADER
akciócsoporthoz.
- Ez a program elsõ ütemben a vidék, a
lemaradt régiók kis- és középvállalkozóit
lesz hivatott támogatni. Hogy az önkormányzatok számára milyen lehetõségek
rejlenek majd benne, az a pályázatok
kiírásától függ. Egy kormánynak sincs joga
ahhoz, hogy a településeket - azzal, hogy
megszünteti a vasútvonalat, hogy csökken az
autóbusz-közlekedés - elzárja egymástól,
hogy ellehetetlenítse a kistelepüléseken
élõket azzal, hogy bezár az iskola, nincs
posta, nincs munkahely.
- Hamarosan elkészül a Városi Akcióprogram. Miért van erre szükség és mit fog tartalmazni?
- Az elkövetkezendõ idõszakban minden
nagyobb összegû pályázat benyújtásához ezt

csatolni kell. Az Akcióprogramnak tartalmaznia kell a lakosság körében végzett
felmérést is. A felmérés sokrétû. Szólnia kell
a lakosság közérzetérõl, a város oktatási,
egészségügyi és kulturális helyzetérõl alkotott lakossági véleményrõl. Arról, hogy
elégedett-e a polgár a város fejlõdésével,
mire költene legszívesebben. Ezt a felmérést
nemcsak az önkormányzati beruházások
mellé kell majd csatolnunk, de minden, a
városban történõ beruházást nyilván kell tartanunk. Ilyen lesz a nagyposta épületének a
rekonstrukciója, a Barackosban épülõ
lakóövezet, illetve a város tulajdonában lévõ,
de mûködtetésre átadott kórház átalakítása
is. Mivel ez a felmérés nemcsak idõ-, de szakemberigényes, ezért úgy döntött a Testület,
hogy ennek az elvégzéséhez egy bizonyos
pénzeszközt biztosít. Az akcióprogramnak
március végére el kell készülnie, hogy a
belváros rekonstrukciós pályázatának újbóli
benyújtásához áprilisban már rendelkezésre
álljon.
Végezetül szeretném elmondani azt,
hogy a közelmúltban tartottuk a városi
mûvelõdési központ névadó ünnepségét.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Ugrin
Aranka, a Duna Televízió volt fõszerkesztõje, a Tamási Áron Alapítvány
Kuratóriumának elnöke részt tudott venni
ezen az ünnepségen, és egy nagyon kedves,
bájos beszéddel próbálta közelebb hozni
hozzánk Tamási Áron emlékét. Szívet
melengetõ volt az az est azért is, mert a
Tamási Áron Mûvelõdési Ház Amatõr
Színjátszók Köre - hatalmas közönségsikerrel - bemutatta a névadó Énekes madár
címû színdarabját. Ezúton is szeretném
megköszönni N. Horváth Erzsébetnek, a
rendezõnek, a szereplõknek, a díszletkészítõnek és mindenkinek, aki részt vett
ennek a megvalósításában. Kívánom, hogy
ez a színjátszó kör továbbra is ilyen eredménnyel dolgozzon. Úgy tûnik, hogy
meghatározó szereplõje lesz a város
közéletének, kultúrájának. Isten éltesse
õket sokáig!
N. Horváth Erzsébet

A köszönet hangjai
Ács János polgármester úrnak
Tapolca
Tisztelt Polgármester Úr!
Hazaérkezve szeretném levélben is
megköszönni
Önnek
a
figyelmes
vendéglátást. Nagyon régen jártam
Tapolcán, és természetesen akkor is
megkapott a város hangulata, szépsége, természeti adottsága.
Most azonban sokkal többet találtam:
otthonias légkört, minden zugra, kis részletre kiterjedõ figyelmet. Jó volt látni, hogy
mindenütt ültették az árvácskákat, hogy
gyönyörûen tiszta a víz a tóban és a barlangban, hogy a belvárosban annyi kis üzlet
van, és folytathatnám a sort. És remek
helyet találtak a Trianon-emlékmûnek, a
zabolai kapunak. Minden turistának látnia
kell és okulnia belõle! Olyan érzése volt az
embernek, mint amikor jó gazda portáján
jár. Budapesten lakom, így aztán igazán
tudtam becsülni a tisztaságot, a jó levegõt,
és hogy még az autósok is megállnak az
átjáróknál...

A szép és ápolt kisvárosban hál’ Istennek
nagyon kedves emberek is laknak. Ottlétem
minden percében éreztem a figyelmet, a
gondoskodást. Szinte meseszerû volt, hogy
szombaton délelõtt Parapatics Tamás úrtól
remek összeállítású CD-t kaptam, és már az
elõzõ esti rendezvény képeivel! A névadó
ünnepségrõl: meghatottan köszönöm, hogy
részt vehettem rajta. Már az elõcsarnokban
érezni lehetett, hogy a vendégek izgatottan
várják az elõadást. Óriási közösségformáló
ereje van az ilyesminek! A kaszinók, olvasóés színjátszókörök - melyeket a legnagyobb
magyar kulturális miniszter, Klebelsberg
Kunó nem véletlenül támogatott! - segítették a polgárosodást, és ez ma ismét feladat.
Erzsikének szívbõl gratulálok a munkájához, rengeteg jó ötlete volt, pergõn
vezette az elõadást, és érezni lehetett, hogy
a szereplõk is nagyon élvezik a játékot.
Biztos vagyok benne, hogy Tamási Áron
örömmel parolázott volna a fiúkkal és ölelte
volna meg a lányokat! Tapolca borát rájuk
is gondolva fogyasztjuk majd el a legközelebbi kuratóriumi ülésünkön.

Kedves Polgármester Úr! Az elõadás
után többen érdeklõdtek nálam a Tamási
Áron Alapítványról. Valószínûleg hibát
követtem el, hogy a közönség elõtt nem
beszéltem a munkánkról. A könyvek közé
tettem több füzetet is, melyet 2006-ban
készítettünk, és nagyon sok információ van
benne az alapítványról. Ha ideje engedi,
lapozzon bele, mint ahogy több duplumot is
vittem azzal a szándékkal, hogy személyes
ajándék legyen. A jövõben pedig tájékoztatni fogom Önöket, ha Tamási Áron
munkásságával, utóéletével kapcsolatban
fontos dolog történik.
A Tamási Áron Alapítvány kuratóriuma
nevében köszönöm, hogy ápolják és példaértékûnek tartják a nagy székely magyar
író életmûvét,szellemiségét.
További eredményes munkát kívánva,
tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önt,
Polgármester Úr, és kérem, tolmácsolja
jókívánságaimat minden munkatársának,
akit megismerhettem.
Budapest, 2007. október 16-án.
Ugrin Aranka

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

Jók a tapasztalatok
A 817 km2 területtel rendelkezõ Tapolcai
Rendõrkapitányság három város (Tapolca, Sümeg, Badacsonytomaj) és 52
község közbiztonságáért felel. A csaknem
60 ezres összlakosságú térség sajátossága, hogy az itt tartózkodók száma a nyári
turisztikai szezonban egy-egy hétvégén
akár 200-250 ezerre is duzzadhat.
Mindezzel együtt a kapitányság bûnügyi-közbiztonsági helyzete kedvezõ.
- Nemcsak a frekventált budapesti
rendõrkapitányságokat, de az ország 151
kapitányságából is minél többet szeretnék
megismerni, így esett a választás a tapolcaira, ahol az idegenforgalom következtében egy nagyon hullámzó lakosságszámmal kell végezniük az itt szolgálatot
teljesítõ rendõröknek a feladatukat - mondta a városban tett látogatása alkalmával dr.
Takács Albert igazságügyi és rendészeti
miniszter. - Rendkívül pozitívak a benyomásaim. Nagyon jó példát láttam itt
arra, hogy a rendõrségnek, az igazságszolgáltatásnak az önkormányzattal és a
lakossággal miként kell együttmûködnie az
ilyen és ehhez hasonló településen.
Dr. Takács Albert nem jött „üres kézzel”
Tapolcára. A városban 18 éve szolgálatot
teljesítõ dr. Scher József rendõrkapitányt
ezredessé léptette elõ. - Örülök, hogy magammal hozhattam ezt a kinevezési
okmányt. A rendõrkapitány nagyon kiváló
szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, így
az elõléptetés mindenképpen indokolt volt.
- Nagyon örülök az elõléptetésnek válaszolja gratulációnkat követõen az ezredes. - Meglepetés volt, nem számítottam rá,
mert az embert általában a nyugdíjaztatása
elõtt léptetik elõ. Remélem, hogy azt a két
évet, amit a rendõri pályán - a nyugdíjba
vonulásig - szánt nekem a sors, egészségben ki tudom szolgálni. Azt szoktam mondani, hogy én csak elsõ vagyok az
állományban az egyenlõk között. Az eredményeinket a közös munka hozta.
NHE

Programok és pályázatok
A civil, az üzleti és a közszféra képviselõi
részére az MSZP helyi szervezete szeptember 28-án területfejlesztési fórumot
szervezett a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.
Gõgös Zoltán az Új Magyarország Vidékfejlesztési Leader-program kapcsán elmondta, hogy míg az elsõ, már futó Leader-programon keresztül egy-egy 15-20 település
alkotta közösség 90-100 millió forintot
kaphatott a fejlesztésre, addig most közel
egymilliárd forint lehet a pályázati támogatás összege. Nagyon fontos, hogy a térség
adottságait messzemenõen figyelembe vegyék a program résztvevõi, mert csak így
lehet sikeres az együttmûködés. Folytatódnak a már futó programok is - köztük a
SAPARD-programok - amelyekkel a kistelepülések be tudják fejezni az infrastruktúrán kívüli fejlesztéseiket - mondta.
Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke a Regionális
Operatív Programról szólva elmondta, hogy
ennek keretében 160 milliárd forint elérése
lehetséges a következõ 6 év fél évben itt a

régióban. Ha önkormányzat pályázik a
különbözõ pályázatokra, akkor általában
85% vissza nem térítendõ támogatás érhetõ
el, ha vállalkozó, gazdasági társaság, magánszemély, akkor átlagosan 40% a vissza nem
térítendõ támogatás mértéke. Egyszerûsödött a pályázati elbírálás - mondta az
elnök. - Háromféle pályázati eljárás van:
egyfordulós, kétfordulós és kiemelt. A kétfordulós pályázatok általában a nagy projektekre vonatkoznak. Ide bekérik az elképzelést, és ha ez jó, csak akkor javasolják a
projekt kidolgozását. A második fordulóra
már csak azokat kérik be, amelyek biztosan
nyernek. Mindegyik pályázati módszernél a
Bíráló Bizottság tagsága esetében kizáró ok
az, ha valaki fejlesztési tanácstag, országgyûlési képviselõ, önkormányzati képviselõ,
vagy közéleti szereplõ. Kizárólag csak szakmai bíráló bizottságok mûködhetnek.
Az eljárás idõtartama a kiemeltnél és a
kétfordulósnál 75-75 nap, az egyfordulós
pályázatoknál a benyújtástól számítva 50
napon belül megtörténik az eredmény
kihirdetése.
NHE

Száznegyven évvel a Kiegyezés után
Október 17-én a város Deák Ferenc
emléke elõtt tisztelgett. Ásványi Enikõ
szavalatát követõen a Deák-dombormûnél Buzás Gyula önkormányzati képviselõ mondott ünnepi beszédet, méltatva
a haza bölcsének elévülhetetlen érdemeit.
- A családi hagyományok, tanulmányai,
éles esze, csodált memóriája és kikezdhetetlen erkölcsi tisztasága - mind arra az
útra jelölte ki, melyen különféle hagyományokat, elveket, eszméket képviselõ és
valló államférfiak, politikusok közti
kiegyezést kereste és szolgálta. A magyar és
az európai jogban szerzett széleskörû
tájékozottsága, valamint eredeti és kristály-

tiszta logikája volt minden bizonnyal az
alapja annak a meghatározó tulajdonságnak, hogy mérlegelni tudta és akarta a
különféle és eltérõ nézeteket, hogy keresni
tudta és akarta bennük a közöset, mint az
emberi szellem és alkotás értékeit, és ennek
a kompromisszumkészségnek köszönhetõen - de 1848 eszméjéhez ragaszkodva hozta tetõ alá 140 évvel ezelõtt a
Kiegyezést.
A képviselõ elgondolkodtató szavait
követõen Ács Júlia Csokonai Vitéz Mihály
Reményhez címû versének megzenésített
változatát adta elõ, majd a koszorúzás
ünnepi pillanatai következtek.
VVO

A vendéglátó
Tamási Áron
Ács János polgármester a névadó ünnepségen köszöntõjében Sütõ András méltató
szavaival idézte meg Tamási Áron alakját.
- A tündéri realizmus mestere, aki nemcsak önmagával, de nemzettársaival szemben
is tündökölt, amikor ezt mondta: „Aki pedig
közöttetek emberként hitvány, az magyarnak
alkalmatlan.” Példát - mint ahogy az ars
poetikájának is felfogható gondolatai is
bizonyítják - maga az író adott: „Nem voltam
szeszélye a szélnek. Levél vagy? Azt kell megtanulni, nem szabad csak fölfelé hullni.”
Ugrin Aranka Tamási Áron írói pályáját
úgy mutatta be avatóbeszédében, hogy annak
vezérfonalát a kismadár születése és diadalútja, azaz az éneke kísérte végig. - A Hargita
lábától, a szõke Nyikó partjáról felszálló
madár - az igaz szerelem jelképe - azóta is,
hál’ Istennek, itt röpköd közöttünk.
- Ma este névadó ünnepségre gyûltünk
össze. A hajók falához pezsgõspalackot vágnak, az épülõ ház ormára bokrétát kötnek.
Milyen legyen a mi ünnepségünk? - tette fel
a kérdést Ugrin Aranka, majd a választ is
megadta rá. - Tamási Áron nemcsak okos,
népéért aggódó, felelõsséget viselõ ember
volt, de vidám is, gyakran jókedvû, az aszszonyoknak szívesen tette a szépet, és pesti
lakásában a bejárati ajtóval szembeni asztalon mindig állt egy palack bor, mellé
készítve két pohár és dugóhúzó. Nekünk kellene õt köszönteni, de lám, mégis az õ
vendégei vagyunk. Helyezkedjenek el tehát
kényelmesen, engedjék el magukat, ma
estére feledkezzenek meg a gondokrólbajokról.
Az est további részében az író Énekes
madár címû székely népi játékát tekinthették
meg a névadó ünnepség résztvevõi.
NHE

Szeretnek itt élni az emberek
1998 óta a 7. számú választókörzet önkormányzati képviselõje Koppányi Ferenc.
- Ez a többségében kertvárosi körzet a
Piactól az Ady Endre utca északi oldalán
keresztül a Halápi utcai körforgalomig,
illetve Halastó-pusztáig terjed - határolja
be választási körzetét riportalanyom. - A
nagy beruházások - szennyvízcsatornaépítés, az utak aszfaltozása - a befejezéshez
közelednek, már csak egy-két utcában folynak munkálatok.
- Az elmúlt idõszakban a városnak ez a
része többször került a figyelem középpontjába a közlekedési rendje miatt.
- Ez valóban így van. Az egyes utak
egyirányúsítása, az új fizetõ parkolóhelyek
kialakítása, de az utcák aszfaltozása miatt a
csapadékvíz elvezetésének a kérdése is
gyakran felmerült. Az adott utcákban a
helyi lakók - aránylag kedvezõ áron - zöld
bérlettel parkolhatnak, az ott lakóknak
pedig egyértelmûen biztosított a házuk elé
történõ beállás. A parkolás rendjének
kialakítása azt a célt is szolgálta, hogy a
parkolási díj megfizetése elõl „menekülõ”
idegen autósokat rávegyük arra, hogy a
fizetési kötelezettségüknek tegyenek eleget.
A csapadékvíz-elvezetés problémáival ma
is foglalkoznunk kell, mivel az aszfaltozott
úton a víz megáll, illetve befolyik a
pincékbe. Megoldásként felmerült, hogy új
elvezetõket kellene lefektetni, vagy a
meglévõk keresztmetszetét növelni. Gondot
okoz a József Attila utca és a Pacsirta utca
közlekedése. Az ott parkoló jármûvek az

észak-déli irányba haladók kilátását veszélyeztetik. Vagy a parkolási rendet kell ott
megváltoztatni, vagy sebességkorlátozást
kell bevezetni, mert nagyon sokan
versenypályának tekintik azt a viszonylag
hosszú és egyenes útszakaszt.
- Milyen kérdésekkel, problémákkal keresik még meg - a fentieken kívül - a választópolgárok?
- A kérdések között mindig ott van, hogy
mi lesz a piaccal. A piac két választókörzet
határán helyezkedik el, e két körzet lakóinak
száma közel 4500 fõ. Ez a lélekszám egy
nagyközség lélekszámának felel meg, de
van olyan város, amelyben fele ennyien
élnek csak. Tehát mindenképpen jogos az az
igény, hogy az itt élõknek is egy kulturált,
megfelelõ szintû bevásárlóközpont nyújtson
szolgáltatást. Nemrég, este 11 órakor hívtak
fel a felháborodott lakók azzal, hogy a
szomszédjukban olajos hordóban kábelt
égetnek. Az azonnali intézkedéshez rendõri
segítséget is igénybevettünk.
- Az elmúlt évek a választókörzet életében
is jelentõs változásokat hoztak.
- Míg a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítése, az utak aszfaltozása az egész
városra kiterjedt, addig itt valóban olyan
beruházások valósultak meg, amelyek
meghatározzák Tapolca új arculatát.
Nagyon büszke vagyok a nemzetközi
összehasonlításban is kiemelkedõ eredményt nyújtó Pannon Reprodukciós
Intézetre, a volt TIAC-pálya helyén felépült
négycsillagos szállodára, az idegenforgal-

mat élénkítõ Hotel Pelionra, a Köztársaság
téren kialakított Trianon-emlékhelyre és az
ott felállított székelykapura, a kiépített körforgalomra, a Bárdos-iskola felújítására.
Már folynak az építkezési munkálatok a
kórház területén, amelynek eredményeképpen a volt SZTK-épületbõl a járóbeteg szakrendelés ide fog kerülni. A lift kialakítását
már évekkel ezelõtt elhatározta és megvalósította a Képviselõ-testület - bízva abban,
hogy a megkezdett munka folytatódni fog.
- Már második ciklusban Ön látja el a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnöki tisztét, így leginkább tudja, hogy
milyen lehetõségek és korlátok szabályozzák
a beruházások, a fejlesztések megvalósítását.
- Állandó kérdés: fejlesszünk, de mibõl.
Míg az elsõ ciklusban a városnak a
fejlesztésre több pénz állt rendelkezésre,
nagyobb volt a befektetési igény és több
volt a pályázati lehetõség - így épült meg a
Városi Rendezvénycsarnok és a déli elkerülõ út is -, addig a második ciklusban az
infrastruktúra, a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítése, az utak aszfaltozása került
elõtérbe. Most, a harmadik ciklus idejére a
munkahelyteremtõ beruházások, fejlesztések elõsegítése a legfõbb cél. Nem könynyû a feladatunk. Ha csak a volt reptér
hasznosítására gondolok, már meg kell
jegyeznem, hogy a szakhatóságokkal
rengeteg vitánk van ezzel kapcsolatban.
Ugyanis hiába lett a miénk az a terület,
most már 42 szakhatóság és a Balatontörvény is befolyásolhatja az elképzelésein-
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ket. Addig, míg az a terület honvédségi
terület volt, addig senki sem merte oda
betenni a lábát, sõt az ott lévõ 40 épületet is
csak zöld színnel volt szabad jelölni, most
pedig védetteknek akarják nyilvánítani õket
egy rosszul értelmezett törvény alapján. Ez
ellen lépünk fel akkor, amikor azt kérjük a
szakhatóságoktól, hogy jöjjenek el és szembesüljenek a valós helyzettel, mert az, amit
védenek, betonból - sõt, lehet, hogy szenynyezett betonból - van, amit lebontani környezetvédelmi okokból is - kötelességünk.
- Bizottsági elnökként a városfejlesztés
egészében kell gondolkodnia, ugyanakkor
csak a választókörzetre jellemzõ gondok
megoldását is segítenie kell. Hogyan épül e
kettõ egymásra?
- Véleményem szerint nem lehet és nem
is szabad úgy végezni a képviselõi
munkát, hogy az ember csak egy kis
térségben gondolkodjon. Kölcsönhatásban
kell ennek lennie a város egészére
vonatkozó elképzeléssel. Az egész város
szépül azzal, hogy a választókörzetemben
lévõ kertvárosi házak a generációváltás
következtében átalakulnak, vagy a sátortetõs házak helyére újak kerülnek. Mint
már mondtam, az én választókörzetem
jellemzõen kertvárosi körzet. A viszonylagos csend, a természetadta környezet, a
szép, virágos udvarok, a gondozott utcák is
jelzik, hogy szeretnek itt élni az emberek.
Jó itt önkormányzati képviselõnek lenni.
N. Horváth Erzsébet
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A szabadsággal sok dolgunk van még
Az 1956-os forradalomról és szabadságharcról való megemlékezés a Kistó
partján lévõ Pantheon-falnál kezdõdött,
ahol Hangodi László méltató szavai után
felavatták dr. Hillinger János emléktábláját.
Az emléktábla-avatást követõen a megemlékezõk a régi temetõ mellett lévõ '56-os
emlékmûnél helyezték el koszorúikat, majd
Tóth István sírjánál rótták le kegyeletüket.
Az ünnepségsorozat záró akkordjára a Tamási Áron Mûvelõdési Központban került sor.

Fotó: N. Horváth

Barbalics Antal önkormányzati képviselõ
ünnepi beszédében a szabadság és a zsarnokság kibékíthetetlen ellentétérõl szólva
hangsúlyozta: - Az elnyomó hatalom hiába
fosztott meg a szólás, a boldogulás és a jólét
szabadságától milliókat, a lázadás szabadságát akkor sem vehette el. A szabadság nem
adomány. A lázadó ember sem kéri a szabad-

ságát, hanem arra figyelmeztet, hogy van
neki. A kritika a szabad ember joga, az
önvizsgálat a szabad ember képessége.
Az '56-hoz vezetõ út felvázolása, valamint
az akkori történelmi események bemutatása
után az 51 évvel ezelõtti forradalom és
szabadságharc máig ható üzenetérõl és a ma
emberének a szabadsághoz való viszonyáról
szólt az ünnepi szónok.
- A szabadsággal sok dolgunk van még! Az
elsõ, hogy vigyázzunk rá! Persze most nem
fegyverek, vagy elnyomás veszélyezteti,
hanem a butaság, a felelõtlenség, a kivagyiság diktatúrája! A szabadság jól bírja a
kritikát, a vitát, a szellemi párbajokat, de
keresztbe és haránt törik, ha teret nyer a sunyiság, a kirekesztés, a szándékos megosztás,
az aljas indulat. A szabadság „használati
utasítása” a demokrácia, ahol a szavatosság
ideje is korlátlan.
- A rendszerváltás óta több mint egymillió
honfitársunk született. Akik 1989-ben születtek, felnõtté váltak. Nekik nemcsak ‘56, de
‘89 is történelem! Nekik mit mondhatunk? tette fel a kérdést Barbalics Antal. Elmondhatjuk, hogy ‘56-ban ezrek haltak
meg önfeláldozóan és névtelenül. Elmondhatjuk, hogy százezrek külföldre menekültek
a megtorlás elõl.
- 1956. október 23-a tanulsága és egyben a
magyar forradalmi hagyomány üzenete: nem
a népnek kell fölmondania a leckét a hatalom
szigorú tekintete elõtt, hanem a hatalomnak
kell elszámolnia a nép elõtt - zárta beszédét.
A megemlékezés a Kinizsi Táncegyüttes
Hol volt egyszer… '56 címû zenés, táncos,
nagy sikert arató mûsorával zárult. A mûsorban közremûködött Fodor Eszter.
NHE

Nincs módunk kitérni
a hûség elõl
Az idõk gyógyító lázában él a magyar. Történelmünk
ezer évén átlobog az emberi Géniusz üzenete, mely
nemzeti hõseink példáit emeli elénk és költõink fénylõ
szavát idézi.
Nincs módunk kitérni a hûség elõl.
Élünk õrhelyünkön: ezen a földön, szomjazva az emberi és a nemzeti lét igaz
voltára. Éltünk vágyakozásban az enyhület után, de szomjúságunkban itthon a
hazugság italát nyújtották nekünk, a világ pedig vegyes fõzetekkel kábított minket.
Ebben a zavaros veszélyben, a hosszú sóvárgás után, emberi és nemzeti létünkben
tehettünk-e mást, mint, amit tettünk?
Magunk fõztünk enyhítõ és éltetõ italt magunknak. A kor, melyben éltünk, s amelynek ablakán a jövõbe nézünk, vért csordított ebbe az italba. Örök intelem ez, mely egyformán szól nekünk, magunknak és a világnak.
Tamási Áron
1956. október 26.

Felejthetetlen délután
Október 23-án koradélután baráti
beszélgetésre gyûltünk össze huszonkilencen a könyvtárban: 1956-os elítéltek,
hozzátartozók, ismerõsök és a Hillinger
család tagjai, akik az édesapa, nagyapa,
dédapa, dr. Hillinger János egykori
tüdõgyógyász fõorvos emléktáblájának
felavatására érkeztek.

A könyvtári beszélgetés után a Tóparton
találkoztunk ismét.
Dr. Hillinger János fõorvos 1956-ban a
Városi Forradalmi Bizottság elnöke volt.
Kiváló szervezõ, bátor, becsületes ember,
akkori tevékenységéért 5 évi börtönt
kapott.
Örömmel és megelégedéssel töltötte el a

Tegnap hõsök kellettek,
ma mártírok…
Október 5-én a Katonai Emlékparkban az
1848-49-es szabadságharc hõsi halottainak
emléke elõtt tisztelgett a város.
- Tisztelet és dicsõség a hõsöknek, tisztelet
és dicsõség a mártíroknak! Ez a nap nemcsak
az emlékezés napja, egy kicsit a számvetésé
is. Számvetés olyan formában, hogy vajon
mindig mindenkirõl megemlékezünk-e,
vajon nem maradnak-e ki méltatlanul nevek,
események az emlékezésbõl - ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Gyõrffy-Villám
András hagyományõrzõ huszártábornok, a
Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ
Szövetség elnöke ünnepi beszédét, majd így
folytatta:
- Engedjék meg, hogy olyan személyeket
soroljak fel, akiknek a neve újabb történelmi
kutatások eredményeképpen került a
történelmi tudatba. Ormai Auffenberg
Norbert ezredes, cseh származású honvédtiszt, aki - miután megtudta, hogy társait
lefogták - önként jelentkezett Haynau tábornoknál abban a naiv hitben, hogy külföldi
állampolgárként tehet valamit bajtársaiért.
Nem így történt, Haynau egy órán belül ítélet
nélkül felakasztatta. Jegyezzük meg az õ
nevét is, pontosan ugyanolyan mártírja a forradalomnak!
- Fontos és minden magyar számára tanulságos emlékezni történelmi napokra,
történelmi személyekre - hangsúlyozta az
ünnepi szónok. - De ha csak ezt tesszük,
csupán a megemlékezés, a történelmi
események felidézése történik, azzal nem tettünk meg mindent. Az eszmét fel kell vállalni, mindent meg kell tennünk ma ugyanúgy,
mint elõdeinknek 158 évvel ezelõtt. Ha
megvizsgáljuk, hogy tesszük ezt ma, hogy
teszi ma a magyar nemzet, és hogy teszik a
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vezetõi, azt hiszem, nagyon mélyen el kellene szomorodnunk. Egykor a miniszterelnök
és a tábornokok az életüket adták a hazáért,
ma a hazát adják az életükért, az édes életért.”
Az ünnepséget a Batsányi János Általános
Iskola diákjainak mûsora tette még
emlékezetesebbé. Ezt követõen a város
vezetése, pártok és civil szervezetek
képviselõi koszorúval emlékeztek, és fejet
hajtva tisztelegtek az aradi vértanúk nagysága elõtt.
Major Tünde

Fotó: Major

A Radetzky Huszáregyesület nevében
Labovszky Imre hagyományõrzõ fõhadnagy helyezett el ünnepi koszorút

Örömteli volt a találkozás, de fájdalmas az emlékezés
A beszélgetés során emlékeztünk a múlt- jelenlévõket, hogy dr. Hillinger János
ra, 1956 októberére és az 1958-ban be- emlékét a tapolcai Pantheon-falon október
következett megtorlás idõszakára. Felidéz- 23-a óta márványtábla õrzi. Ezt igazolja az
tük a Katonai Bíróságok által elrendelt zárt emlékfalnál elhelyezett sok virág és kotárgyalásokat Tapolcán és Budapesten, a szorú.
2006-ban, a forradalom 50. évfordulója
bírósági folyosókon történteket, az ítélethozatalok utáni döbbenetet, a börtön- tiszteletére az Önkormányzat egy
éveket, a beszélõket és a szabadulás utáni impozáns emlékoszlopot állított 1956
emlékére a régi temetõnél. Milyen
nehézségeket.
49 éve történt, ezért sokan nem tud- felemelõ lenne, ha ennek az oszlopnak a
hatják Tapolcán, hogy 1958-ban harminc- hátoldalára 2008-ban egy emléktábla
nál több tapolcai és környékbeli honfitár- kerülne elhelyezésre azon tapolcai és
sunk - köztük 7 fiatalkorú személy - környékbeli honfitársaink emlékére, akik
börtönbüntetése meghaladta a 100 évet. 1958-ban, az 1956-os helytállásukért megKözülük többeket internáltak és mellék- torlást szenvedtek. Így az utókor is
büntetésként vagyonelkobzásra ítéltek. A tudomást szerezhetne arról, hogy az 1956vád általában szervezkedés, az államrend os forradalomnak Tapolcán is voltak
megdöntése, fegyverrejtegetés és hasonló áldozatai. Mert áldozatok azok is, akik
rémtettek voltak. Tapolcán senkit sem bán- ártatlanul szenvedtek, és a börtönbõl kitalmaztak, nem korlátoztak személyi szabadulva, súlyos lelki teherrel, egziszszabadságában, középületekben kár nem tenciális problémákkal küszködve, másodkeletkezett, fegyveres harc nem volt, rendû állampolgárnak érezhették magukat.
mégis 2-15 évig terjedõ súlyos ítéletek Sokan életük végéig!
Dr. Fehér Károlyné
születtek, elõzetes koncepció alapján.
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KRÓNIKA

Együttes akció
- A tapolcai polgárõrség életében elõször
nyílt lehetõség arra, hogy egy nagyszabású akcióban vegyen részt a rendõrséggel, a határõrséggel karöltve - tájékoztatta lapunkat Vörös Béla elnök.
- A város bekötõútjainál megtartott
ellenõrzésben a tapolcai polgárõrökön
kívül a régió többi településén mûködõk is
részt vettek. A sikeres akció célja elsõsorban a megelõzési szándék, a közlekedésbiztonságtechnika ellenõrzése, valamint a
vagyonvédelem volt. A cégbíróságon már
bejegyzett szervezetünk nevében is köszönetet mondok mindazoknak, akik segítik a munkánkat; a rendõrségnek, az
önkormányzatnak, a lakosságnak és nem
utolsó sorban a megyében már mûködõ
polgárõrségeknek.
- Már nagyon vártuk, hogy Tapolcán is

Svédországból jöttünk

létrejöjjön ez a civil szervezet - teszi hozzá
Matting István, a Veszprém Megyei
Polgárõrségek Szövetsége alelnöke. - A
megye legfiatalabb egyesületének élére Vörös Béla személyében - a legalkalmasabb ember került, aki idõt, fáradtságot
nem kímélve végzi a munkáját. Nagy öröm
számunkra, hogy a rendõrség és a város is
nagymértékben támogatja õket. Természetesen mi is segítjük a tapolcai polgárõröket a tapasztalatainkkal, a tanácsainkkal, de a mindennapi mûködésükbe
nem szólunk bele, hiszen minden szervezet
önálló szervezet, amelynek megvan a
területi sajátosságokra épülõ egyedisége.
Bár a polgárõrök jogosítványai nem
többek, mint az átlag polgároké, de a jogi
védelmünk kiemelt, és ez talán visszatartó
erõvel bír a bûnözök között is.
NHE

Horváthné Somogyi Ildikó az ÉFOÉSZ
helyi szervezetének elnöke, valamint
Bognár Ferenc, a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatója két sajátos nevelési igényû tanulóval a nyáron egyhetes tapasztalatszerzésen vett részt Svédországban egy sporttáborban. A közelmúltban a vendéglátók
látogattak el hozzánk.

szervezetekkel. A nyári tábor már ennek az
eredménye volt. A mostani látogatás pedig
a jövõbeni együttmûködést készíti elõ.
Szeretnénk, ha a svédországi integrációs
sporttábor híre és szellemisége minél több
helyre eljutna Magyarországon.
A küldöttség többi tagja most járt elõször
hazánkban, így Tapolcán is. Érdekesnek
találták a várost, finomak az ételek, ked-

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Sikeres volt a közös akció

Gratulálunk!

Évfordulók
1967. október
40 éve
Új fedett, modern piac Tapolcán. „A tapolcai háziasszonyok örömére rövidesen átadják a modern,
tetõvel fedett vásárcsarnokot. 1,5 millió forintos költséggel.” - írja az október 4-i Napló.
1892. október 01.
115 éve
Megnyitották a „Tapolczai Kaszinó” új helyiségét.
1927. október 08.
80 éve
A város képviselõtestülete indítványozta, hogy a
Dienes-vendéglõ elõtti tér „Hõsök tere” nevet viselje.
1872. október 14.
135 éve
Megnyílt Tapolcán a Gazdászati Tanfolyammal
összekötött Felsõbb Népiskola.
1902. október 23.
105 éve
Elhunyt Horváth Dániel, az utolsó tapolcai 1848-as
honvéd.
1872. október 24.
135 éve
„Ranolder Nõnevelõ Intézet” néven elemi leányiskola nyílt három osztállyal és egy óvodai helyiséggel.
1977. október 26.
30 éve
Átadták Tapolcán az új postahivatalt.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Házasságot
kötöttek:
Illés Zoltán és Szabó Melinda
Kovács András József és Tóth Alíz
Láncos Csaba és Pajter Andrea
Páhy László és Ihász Andrea
Powalski Marek és Hantos Enikõ
Tóth Attila és Szilágyi Haynal
Tölgyesi Roland és Kertész Veronika
Gratulálunk!

A Veszprém Megyei Önkormányzat '56os ünnepi megemlékezésén Varga Károlyné, a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum Gyermekrészlegének vezetõje
Közmûvelõdésért kitüntetésben részesült,
míg Hanzmann László, a Bárdos-iskola
testnevelõ tanára a Sportért díjat vehetett
át. A kitüntetéseket Lasztovicza Jenõ, a
megyei közgyûlés elnöke adta át.

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Súlyos testi sértés bûntett kísérletének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen ellen, aki a Hõsök terén tettleg
bántalmazta, egyszer fejbe ütötte a hajléktalanszálló egyik lakóját, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
- Eljárás indult súlyos testi sértés bûntette
miatt egy tapolcai lakos ellen, aki a Móricz
Zsigmond utcában tettleg bántalmazott egy
helyi lakost, aki ennek következtében 8
napon túl gyógyuló orrcsonttörést szenvedett.
- Nagyobb értékre elkövetett lopás bûntette
miatt indult eljárás ismeretlen ellen, aki a TCom Hálózatirányítási Igazgatóságának
Gyulakeszi úton található telephelyére
kerítéskivágás módszerével behatolt, és
onnan elektromos kábelt tulajdonított el
290.000 Ft értékben.

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Gönczöl László és Kovács Anikó
Iváskó Mihály és Puha Edina
Mersics Sándor és Bodor Krisztina
Petrõtei Imre és Séta Hajnalka
Pölczmann Sándor Csaba és Fogas Zsuzsanna

gyermekük: Benjámin
gyermekük: Nóra
gyermekük: Enikõ
gyermekük: Brigitta
gyermekük: Bence
Gratulálunk!

Határok nélkül
A küldöttség tagja volt Rolf Trulsson
sporttanácsadó, Bodil Landbris sportoktató,
a Fogyatékosok Svédországi Sportszövetségének elnökségi tagja, Benny Karlsson
szintén elnökségi tag és Fredrik Olsson
sporttanácsadó.
- Nem elõször járok Magyarországon mondja Rolf Trulsson - sõt, a feleségem is
magyar. Miután láttam már és megtapasztaltam, hogy a fogyatékosok miként élnek
Magyarországon, született meg az ötlet,
hogy kapcsolatot kellene keresni a magyar

vesek az emberek - mondják.
- Nagyon fontos, hogy személyesen is
megtapasztaltuk, hogy itt milyenek az
oktatási körülmények, miként segítik a
fogyatékkal élõk beilleszkedését - válaszolja kérdésünkre Bodil Landbris. Nemcsak a sport területén, de egyéb
területen is látunk lehetõséget az együttmûködésre.
A mostani találkozó eredményeként
2008. június 14-én már 25 fõt várnak
Tapolcáról a sporttáborba.

Melbourne-rõl 51 év után
Az 1956-os melbourne-i olimpia a
bizonytalanság olimpiája néven került
be a magyar sporttörténelembe. A forrongó Magyarországról kiutazó sportolókat, az átélt élményeiket már
sokan és sokszor megkérdezték.
A Szabadság, Szerelem címû, nagy
sikerû film az olimpiai bajnokságot nyert
vízilabdacsapat októberi, novemberi napjain keresztül láttatja a nézõkkel a hazai
és a melbourne-i eseményeket.
A Városi Mozi - tisztelegve '56
emléke elõtt - mûsorra tûzte a filmet,
majd a vetítést követõen dr. Nádori
László professzor, az '56-os olimpiai
csapat technikai vezetõje és Bolvári
Antal vízilabdajátékos idézte fel az 51
évvel ezelõtt történteket.
Dr. Nádori László szólt a kiutazás
nehézségeirõl, a csapatszellemrõl és az
akkori sportvezetõk „sajátos” magatartásáról, de nem ment el amellett sem,
hogy ott is bizonyíthatóan mûködött a
besúgói rendszer, azaz voltak „potyautasai” a csapatnak.
Október 30-án utazott volna el
Budapestrõl vonattal az olimpiai csapat,
de nem sokkal az indulás elõtt a vasutasok bejelentették, hogy a sztrájk miatt a
sportküldöttség tagjait nem szállítják el.
Ezért döntöttek úgy, hogy autóbuszokon indulnak el Prága felé, majd
onnan repülõgéppel Ausztráliába,
Melbourne-be. A Prága melletti szálláshelyet dr. Nádori László így jellemezte: - Az a nymburki iskola egy
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elhagyott szellemkastély volt, minden
szürke és hideg. Rajtunk kívül egy lélek
sem volt ott. A versenyzõknek
leginkább menekülni lett volna kedvük.
- Nyerni mentünk Melbourne-be emlékezett vissza Bolvári Antal. - A
válogatottunknak volt egy magja,
amely úgy változott négy évvel
Helsinki után, hogy Boros és Jeney váltotta egymást a kapuban, és Szívós
helyett Zádor játszott centert, Vízvári
helyett pedig vagy Markovits vagy
Hevesi. Nagyon együtt voltunk.
A szovjetek elleni, döntõ mérkõzés
eseményeit felidézve a bajnokcsapat
volt játékosa elmondta, hogy bármikor
is játszottak ellenük, mindig is kemények voltak a küzdelmek, de most, az
olimpiai döntõben ez hatványozottabban jelentkezett. Zádor Ervin véres
fotója bejárta a világsajtót. - Abban,
hogy az évszázad vízilabdamérkõzése
megszülethessen, komoly szerepe volt
az akkor újdonságnak számító „magyar
találmánynak”, a zónajátéknak, valamint a kitartásnak, a küzdeni akarásnak
és annak, hogy meg akartuk mutatni a
világnak, hogy kik is azok a magyarok mondta Bolvári Antal.
A találkozás zárásaként Ács János polgármester köszöntötte az est vendégeit,
akik - mint mondta - példát adnak arra,
hogy miként kell és lehet tisztességgel
leélni egy életetet és szolgálni azt az
ügyet, amelyre felesküdtek.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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Halottaink emlékére

Ezen a napon minden más
Újra mélyen érint meg a gyász
Nincs már velünk együtt
Kit ismertünk vagy szerettünk
Ma lélekben újra együtt lehetünk.
Eszembe jutnak az együtt töltött napok
Fülemben újra megcsendült a hangod
Szinte látom minden mozdulatod
Nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod.
Gyertyákat gyújtunk és mécseseket
Ezek a fények világítsanak Neked
Örök világosságban, békességben nyugodj
Soha el nem felejtünk, biztosan Tudod!

Katonai térképek
A Tanúhegyek Egyesülete október 8-án a
Tamási Áron Mûvelõdési Központba hívta
az érdeklõdõket a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum két munkatársának elõadására.
Dr. Suba János térképtárnoktól választ kaptunk arra, hogy miért fontosak a katonai térképek. A XVIII. században ragadta magához a
térképészetet a katonaság gyakorlati okokból:
össze kellett hangolni a csatákat; a XIX.
században pedig már azt is jelölték, hogy egyegy település szükség esetén mennyi katonát
képes eltartani. Magyarországon az elsõ
térképek készítését 1753-ban Mária Terézia
rendelte el. Tapolca 1783-ban látható elõször
térképen jelölve.
A második elõadást dr. Jakus János osztályvezetõ alezredes tartotta a magyarországi
hadseregszervezés történetérõl. Már a legelején két adattal döbbentette meg a kis létszámú hallgatóságot. Míg 1956-ban 220-230
ezer katona és kb. ötvenezer fegyveres
testületi tag volt hazánkban, addig ma ez az
állomány húszezer fõ körül van. Ezt a nagyarányú csökkenést több tényezõ befolyásolta:
a rendszerváltás; a máltai csúcstalálkozó,
ahol Gorbacsov és id. Bush „leosztották”
Európát; a kinyílt határok; a varsói
szerzõdésbõl való kilépésünk; 1991-ben az
oroszok kivonulása - mondta - és még sorolhatnánk. A részletes politikai, történeti áttekintés Churchill szavait juttatta a hallgatók
eszébe: „A hadsereg a mindenkori állam
sarokköve, háborúban letéteményes, békében
nyûg.”
VVO

Legyen mindennap ünnep!
- A fiatalok az Önök bölcsességével és a
tapasztalatok révén fedezik fel a saját
gyökereik gazdagságát - ezekkel a
szavakkal köszöntötte Ács János polgármester a város szépkorú polgárait a
közelmúltban megtartott ünnepségen a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
- Az Önök segítségével sajátítják el azt a
képességet, hogy meg tudják különböztetni
az értékeset az értéktelentõl. Kívánom, hogy
ne csak az Idõsek Világnapja legyen az Önök
számára ünnep, de a mindennapok is váljanak ünneppé, és töltse be azokat a szeretet.
A szép hagyomány részeként sor került a

90 év felettiek egyenkénti köszöntésére is.
Mint Siposné dr. Kiss Gizella, a Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesületének elnöke elmondta, 31 kilencven év feletti idõskorú él
Tapolcán. Sajnos, közülük csak kevesen
tudtak eljönni a rendezvényre, de mindegyikõjüket a lakásán is köszönteni fogja az
önkormányzat egy-egy virágcsokorral.
Szeptember 27-én az idõsügyért végzett
áldozatos munkájáért az egyesület elnöke
miniszteri kitüntetésben részesült. Az elismerést a Parlamentben vehette át.
A tapolcai ünnepség zárásaként a Musical
Színpad adott mûsort.
NHE

Nyugdíj euróban
Hogyan lehet csökkenteni a vagyonosodási vizsgálat kockázatát? Miként
lehet megteremteni a vállalati nyugdíjalapot? Milyen változásokat hozhat az
euró bevezetése? - ezekre a kérdésekre
is igyekeztek választ adni a Generali
Group munkatársai a Tapolca és
Környéke Vállalkozóinak Egyesülete
szeptember 26-án megtartott összejövetelén.
A vagyonosodási vizsgálat során az
APEH-revizorok egy olyan kérdéskört
postáznak az érintett félnek - mondták az
est elõadói -, amely nemcsak a megtakarításokra, az ingatlantulajdonra, az
öröklésre, de a nyújtott kölcsönökre és a

megélhetésre fordított összegre is rákérdez.
A nyugdíjváltozással kapcsolatos tájékoztatásban elhangzott, hogy a korhatár
65 évre történõ emelése 2020 után
várható, és nem a szolgálati idõ, hanem az
életkor számít a nyugdíj megállapításakor.
Várhatóan 2011-2014 után a nyugdíjakat
euróban fogják fizetni.
A grafikonokkal, táblázatokkal is
kiegészített elõadások a vállalkozói
jövõképet is felvázolták: annak, aki vállalkozói minimálbéren van bejelentve - és
jelenleg 40 éves - a várható nyugdíja
40.000-44.000 Ft lesz, az euró váltásától
függõen.
NHE

Levelesládánkból
Töprengés a város peremén
Mondhatnánk találós kérdésnek is, hiszen
eleddig a javát nem sikerült megfejtenünk.
1. Hol ékesíti a várost eme ferde pózna?

- Ez még megfejthetõ: a Haraszt utca és a
Vajda János utca sarkán.
2. Mitõl ilyen ferde? Szakemberek szerint
sarokoszlopot csak kitámasztással lett volna

Sakk és dal
Ez tölti be Portisch Lajos, a nemzet sportolója, nemzetközi sakk nagymester
életét.
Az Életértékek Alapítvány meghívására
október 18-án dalolt nekünk - méltatlanul
kisszámú közönségnek - a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.
Szólt az életét szabályozó hitrõl,
sakkélményeirõl, de minden téma visszavezette a dalhoz. Mint mondta, a sakkozó
lélekbúvár; bele kell látnia a partner gondolkodásába/lépésébe; a sakkozó színész is,
hát még az énekes!
Schuberttõl, Schumanntól szívesen
énekel; a német szerzõktõl németül.
Schubert hatalmas dalkészletébõl (600 dal!)
mintegy 100 dalt ismer és énekel. Külön
kiemelte A szép molnárleány - Die schöne
Müllerin és a Téli utazás - Winterreise dalciklust. Kérdésemre: énekli-e a Ständchen-t - természetes! - válaszolta. Ezt
szívesen hallottam volna az esten - talán
nemcsak én.
Énekelt a János vitéz címû dalmûbõl egy
dalt - szerintem szerencsés egyedi felfogásban. Nagy átéléssel dalolta Rákóczi
megtérése-t. (Idõszerû a Rákóczi-szabadságharc évfordulóján.)
Pályája a sakk által ívelt magasra. Maga
említette, õ az a sakkozó, aki énekel és
énekes, aki sakkoz. A díszletnek
odakészített sakkasztal és figurák nem
késztették lépésre.
A sakkról írott könyvét, A sakk az én
keresztem-et dedikálta a vásárlóknak az
elõadás után.
G. Dr. Takáts Gizella

szabad elhelyezni.
3. Mit lehet már most tenni e szemet
gyötrõ, városképet rontó látvánnyal?
Csinálhatnánk talán a látványból látványosságot, ahogy Pisaban a megdõlt
toronnyal történt? ...Hogy ez a ronda villanypózna semmiféle mûértékkel nem bír? Na
és? Mégis csak a miénk: „kicsit sárgább, kicsit soványabb, de a miénk”. Mivel személy
szerint engem zavar leginkább, hiszen az én
házamra készül rogyni, nem akartam ebbe
beletörõdni. Az E.ON tapolcai kirendeltségén
közölték, hogy nekik semmi közük hozzá, erre
csak a közvilágítás van rákötve, ami a város
dolga. Különben pedig a telefon- és a kábel
TV-vezetékek súlya döntötte meg az oszlopot,
õket ne zavarjam. A kábel TV-s szerelõk
közölték, hogy azé az oszlop, aki felállította.
Ezzel aztán bezárult az ördögi kör, maradnak
a találós kérdések.
Aki tudja a megoldást, kérem, segítsen!
Vígh József
Tapolca, Haraszt u.

Fotó: N. Horváth

Az estet a dal töltötte be

KÉRDÉSEK TERE

Fotó: Major

A hónap kérdése:
Ön milyennek ítéli meg a város
kulturális életét?
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Cseh Dénesné

Sáry Lajosné

Tasner Mónika

Jónak találom, fõleg az elmúlt két év
során kísérem figyelemmel. Rendkívül tartalmasak és érdekesek a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ
rendezvényei. Ahogy idõnk engedi,
szívesen ellátogatunk a programokra,
különösen a színházi elõadásokat
részesítjük elõnyben. Nagyon örülök,
hogy van a városnak egy amatõr színjátszó köre. Sok sikert kívánok neki.

Megítélésem szerint, fejlõdik a város,
és a kulturális élet folyamatosan növekszik. Arra azonban nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni, hogy a kulturális rendezvényekrõl idõben és
részletesebben tájékozódhassunk. Barátnõimmel rendszeresen járunk moziba, bár szeretnénk, ha a közeljövõben kevesebb akciófilm és krimi
kerülne vetítésre.

Úgy gondolom, hogy aki keres, az
mindig talál magának érdekes és
szórakoztató idõtöltést. Véleményem szerint a Batsányi János
Mûvelõdési Központot is jobban be
kellene vonni a város kulturális
vérkeringésébe. Jónak, ötletesnek és
hasznosnak találom a Városi
Könyvtár gyerekeknek szervezett
programjait.
MT
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Magyar nóta - tapolcai versenyzõ

Fotó: Sajcz

Kinga leghõbb vágya, hogy az éneklés az élethivatása lehessen

A Hálózat Televízió magyarnóta versenyt
hirdetett. Erre a megmérettetésre jelentkezett a Tamási Áron Mûvelõdési Központ
fiatal munkatársa, Lovas Kinga Erika, és
bekerült a legjobb húsz közé.
- A kolléganõm vette észre a versenyfelhívást, és beszélt rá arra, hogy induljak mondja riportalanyom. - 8 éve tanulok
énekelni, kezdetben az operettek világa vonzott, mostanra pedig már a magyar nóta is
„rabul ejtett”.
- Milyen dalokkal indult a versenyen?
- A Kéknefelejcs volt a hallgató nótám,
majd egy andalgót adtam elõ: a Jaj, de szép
szeme van magának, illetve egy friss csárdást,
a Repül a szán és a bemutatkozásomat egy
lassú csárdással, az Árad a Duna vizé-vel zártam.
- Kik a zsûri tagjai?
- Neves mûvészek, köztük van Kállay Bori
is, de Lengyelfy Miklós szerkesztõ és a
Megasztárból ismert Nagy Edmond is a zsûri
tagja.
- Mikor és hol látható a nótaverseny?
- Minden vasárnap este fél hattól a Hálózat
TV mûsorán.
NHE

Sokan valljuk: a festészet ünnep
„Én képeket akarok látni a falakon, hogy
újra kinyissák elém a világot…” - írta
Babits az Örökkék ég a felhõk mögött
címû versében.
Október 9-én a Batsányi János Mûvelõdési
Központ szervezésében került sor a Padlás
Galéria avatóünnepségére. A bemutató tárlaton 70 mûvész 100 alkotását október 20-ig
tekinthették meg a mûvészetbarátok.
- Csupán a gondolatnak kellett megszületnie ahhoz, hogy a mûvészetek iránt érdeklõdõk számára megnyithassuk ezt a kiállítótermet, melyet Padlás Galériának neveztünk
el. Úgy gondolom, hogy ez a 140 m2 terület

alkalmas arra, hogy nagy mûvészeket és kiállítókat is elhozhassunk Tapolcára - hallhattuk
Zentai Gábor ünnepi gondolataiban.
- Ez a Galéria egy intézmény, egy ember,
egy város kapcsolatából fakadó élményanyag. Korok vonulnak fel a gyûjtõ több,
mint 33 évébõl, melyek végtelen mûvészetszeretetérõl árulkodnak - fogalmazott Veszeli
Lajos festõmûvész, majd a kiállítás megnyitását követõen a tárlat világába kalauzolta az érdeklõdõ megjelenteket.
Az ünnepségen közremûködtek Tihanyiné
Orosz Sarolta és Román Iván zeneiskolai
tanárok.
Major Tünde

A Zene Világnapja
„Zenét minékünk, csak zenét” - írja
Verlaine. Okkal mondhatjuk mi is, hisz a
zene embernemesítõ, akaratnevelõ, kultúra alapozó értéke bizonyított, máig ható.
A Járdányi Pál Zeneiskolában rendezett
ünnepségen - október 1-jén - a zene és alkotói
elõtt hódoltak a zeneiskola hangszeres
mesterei/tanárai, az ünnepi beszéd szónoka,
Kendeh Gusztáv és a nagyszámú közönség.
Yehudi Menuhin javaslatára 1975-ben az
UNESCO Zenei Tanácsa e napot a zene
világnapjává nyilvánította. A kettõs Kodályévforduló keretébe illesztve hangzottak el a
gyönyörû mûsorszámok - úgy is, hogy a
köszöntõ beszéd is Kodályt méltatta: a
zeneszerzõt, zenepedagógust, népdalgyûjtõt
és a tudóst - és a záró mûsorszám is Kodály
népdalfeldolgozásából adott részletet.
Ah, hol vagy, Kodály? - kiáltom én, a
szerencsés tanítvány és a szomorú utód jelenlegi énektanításunk állapotát látva.
Cimarosa G-dúr kettõsversenyének fuvolásai imponáló beosztással fújták a nagy
zenei ívek dallamát. Marcello C-moll szoná-

ta hangszerei külön is jól érvényesültek, és az
összhang pompás.
Vivaldi G-moll concerto 3 fúvósa a
hangszer mestere; mindegyik hangszín egyedi, s mégis csodásan egybeolvadó. Elgar:
Salut D'Amour érett-zengõ csellóját
érzékenyen kíséri a zongora. A vonókezelõ
kar minden ívét/mozgását élvezet látni.
Lully: Najádok-opera ária nagy íveihez a
szép hangnak erõsödnie kell. Guilmant:
Morceau Symphonique harsonája sztár;
Hága Kálmán fölényes biztonsággal, kotta
nélkül játssza. Finom alátartással játszik a
zongorán Mózner Miklós. Mozart: Ibolya-ját
szépen artikulálva, jó idõbeosztással énekli
Vass Virág. Haydn: C-dúr trio érdekesen szép
a 3 eltérõ típusú hangszeren.
A záró mûsorszám Kodály népdalfeldolgozásából tökéletes. 3 dal, 3 hangulat. Ez éneklés, ez hang! /Takácsné Németh Magdolna/
Értõ-érzõ, hangsúlyt adó, humorral kísért;
átélés-átéltetés bravúrja.
Török Erzsébettõl láttam-hallottam ilyen
színvonalú produkciót. G. Dr. Takáts Gizella

A tapolcai Zeneoktatást támogató Alapítvány kuratóriuma ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik az SZJA 1%-val alapítványunkat támogatták. Az így befolyt 367.282,-Ft-ot
zenei rendezvények szervezéséhez, hangszerek vásárlásához és javíttatásához használtuk fel.

Adószámunk: 19261416-1-19

Fotó: Major

A Padlás Galéria a meglévõ építészeti adottságokat maximálisan kihasználja

„Nagy Olvashow”
Ez év õszén ismét sor került a „Könyvtárak
összefogása a társadalomért” országos rendezvénysorozatra az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésében, a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Ennek keretében október 2-12. között a
„Nagy Olvashow” a társadalom minden
korosztályának figyelmét igyekezett ráirányítani az olvasásra.
A rendezvénysorozat elsõ programjaként
október 3-án 10 órától a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum is megrendezte a
Babaolvashow-t a 0-3 éves korosztály
részére. A meghívott babák közül mintegy 50
látogatott el ezen a napon a Gyermekrészlegbe. A babákat és az édesanyákat a Csipike
és barátai zenés-bábos miniszínház elõadása
szórakoztatta. Ezt követõen sor került a baba
olvasónapló és a baba-olvasó-jegy átadására.

A vendégek válogathattak és vásárolhattak a
Szalay Könyvkiadó könyvei-bõl, illetve
igény szerint könyvajánlással segítettük a
kölcsönözni kívánókat.
Október 5-én 10 órától a Kölyökolvashow
keretében Tóth Krisztinával találkozhattak a
Gyermekrészleg olvasói és látogatói. A
költõnõ a Londoni mackók címet viselõ,
2003-ban megjelent verseskötetét mutatta be.
Október 6-án 10 órától interaktív foglalkozást tartottunk Batthyány Lajosra emlékezve.
Október 10-én könyvtárunk Nagyiolvashow-t rendezett. Mûveltségi vetélkedõnk
Szabó Magda írónõhöz kapcsolódott, aki ez
év októberében ünnepelte 90. születésnapját.
Könyvtárunk földszinti aulájában október 2ától tekinthetõ meg Szabó Magda regény- és
drámaíró 90. születésnapja alkalmából rendezett kiállításunk.
Vasáros Ferencné

Az Énekes madár megérkezett Tapolcára
Maradandó élménnyel gazdagodtak a
mûvelõdési központ vendégei október 12én este. Ünnepség keretében a 110 éve
született Tamási Áron nevét vette fel
hivatalosan az intézmény, a Tapolcai
Amatõr Színjátszó Kör pedig ebbõl az
alkalomból bemutatta a nagy székely író
legnépszerûbb színmûvét, az Énekes
madár címû népi játékot.
A Tamási Áron Alapítvány elnökeként
vehettem részt a rendezvényen, szólhattam
az ünneplõ közönséghez is. Sorsom megajándékozott azzal, hogy Tamási Áron özvegyével már a hetvenes-nyolcvanas években
Erdélyben és az anyaországban is többször
láthattam a darabot, élvezhettem profik és
amatõrök elõadását, az életmû egyik gondozójaként pedig ismerem a mû megírásának
körülményeit, az elõadásokról írt kritikákat.
Most azonban mégsem tudok magamra erõltetni távolságtartó objektivitást, mert az
élmény, az elõadás hangulata és tapolcai
barátaim, akiket ugyan csak most ismerhettem meg, de mindjárt közel éreztem õket
magamhoz, mind-mind személyessé vará-

zsolták a péntek esti benyomásokat.
Legelõször a látványról szeretnék néhány
szót ejteni. Az Énekes madár elõadása
komoly színpadtechnikát igényel, hiszen
falat kellene kidönteni, fölemelkedik a
diófa, „a szoba félig-meddig stilizált.
Különösen színekkel. Van benne valami a
mesék és a csodák világából” - adja az
utasítást Tamási Áron. Nyilvánvaló, hogy
egy mûvelõdési ház színpada, fénytechnikája mindezt nem tudja nyújtani. Ám az
összkép, a díszletek és a ruhák, a kis játékteret maximálisan kihasználó, rendkívül
ötletes, dekoratív díszlet elhitette a
nézõkkel, amit az író sugallni akart. A díszlettervezõ és kivitelezõ nevét nem ismerem,
az viszont biztos, hogy N. Horváth Erzsébet
invenciózus rendezõként úgy mozgatta a
szereplõket, hogy a szûk térben nemcsak
biztonságosan játszottak, hanem a jelenetek
egy-egy pillanata egészen festõi benyomást
keltett, hálás fotótémául is szolgált.
Az amatõr elõadások veszélyét, hogy a
szereplõk görcsösen próbálnak megfelelni
az elvárásoknak, szerencsésen elkerülte a

tapolcai bemutató. Bármiféle szorongás
megölte volna a humorra, gyakran
helyzetkomikumra is építõ darabot! Minden
résztvevõ fesztelenül, felszabadultan játszott, érezni lehetett, hogy élvezi, szereti
szerepét, amit a biztonságos szövegtudás is
segített. Nagyon szerencsésen elkerülték azt
a csapdát is, melybe gyakran beleesnek a
szereplõk: székelyebbül szeretnének beszélni, mint a darab hõsei. Egy erdélyi
gyerekelõadás résztvevõi vagy a sepsiszentgyörgyi, marosvásárhelyi színház mûvészei
hitelesen, természetesen beszélik a nyelvet.
N. Horváth Erzsébet ízlését dicséri, hogy
megelégedett annyi nyelvi, stiláris játékkal,
amennyi a helyszín jelzéséhez kellett.
Ugyancsak a rendezõ munkáját illeti elismerés azért, hogy az elõadás végig pergõ,
dinamikus. Jó dramaturgként annyit és ott
húzott a darabból, amennyit a technikai
körülmények igényeltek, és így beavatkozása az elõadás javára vált.
Az Énekes madár-ban hálás szerepeket
kínál Tamási Áron. Nem is szerepeket formált, hanem népmesei hõsöket formál,
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akiket ezredéves emberi tapasztalat alkotott
meg. Házasság után ácsingózó vénlányokról
és a kötelékbõl menekülni akaró vénlegényekrõl szól az élet, de leginkább a
szerelmesekrõl, akiket régen is, ma is mindenki irigyel, mégha a divat, a korszerûnek
nevezett világnézet mást is sugall. Persze
hogy szép és üde Gondos Magdolna, ha
modellje Tamási akkori menyasszonya
/most Major Tünde/, az író legényke mását
formázza kicsi Móka /Nóvé János/, szívesen
(kárörömmel?) nevetünk Bakk Lukács
/Sándor József/ és Eszter /Kovács Melinda/ mindketten kiemelkedõ alakítást nyújtottak!
-, Préda Máté /Szalai Róbert/ és Regina
/Marton N. Enikõ/ civakodásán, és Móka
anyját /Szalay Gyöngyi/ már csak azért is
szeretjük, mert a szerelmesek pártját fogja.
Ám fontos és csak látszólag kisebb Szabó
József és Németh József szereplése.
A bemutatót remélhetõleg több elõadás is
követi majd, és nemcsak Tapolca, hanem a
környék és a testvértelepülések közönsége is
élvezi az „Énekes madár” röpülését.
Ugrin Aranka
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50 éves iskola
1957. szeptember 1. Ezen a napon nyitotta meg kapuit a mai Bárdos Lajos
Általános Iskola. 50 éve. Az iskola ünnepel. Fél évszázad nagy idõ.
Az intézmény túlélte a társadalom viharait és változásait, s mindvégig értéket
képviselt s közvetített. Mindezt a legfogékonyabb embereknek, a gyerekeknek.
Az 50. évforduló olyan esemény, melynek
megünneplése többet kíván, mint egy-két
Bárdos-napi verseny. Ezért az iskola
vezetõsége, tantestülete és a gyerekek úgy
döntöttek, hogy emlékezetessé teszik ezt az
évet. Október 8-án Derûs irodalom címmel
Mayer Erzsébet tartott a 7-8. évfolyamosok-

Szólj, síp, szólj ! . . .

nak rendhagyó irodalomórát, József Attilát,
Weöres Sándort és örökérvényû gondolatokat hozva magával, és így méltóképpen
nyitotta meg, mind hangulatában, mind tartalmában, mind a tanulóknak hozott
üzenetével, mondanivalójával az évfordulót.
Az elõadó 50 évvel ezelõtt volt elsõs az
iskolában.
A további programokat tervezi még a
Bárdos Lajos Általános Iskola az évforduló
kapcsán: évkönyv kiadása, területi tanulmányi versenyek, versíró pályázat, játszóház, történelmi elõadás, játékos sportnap,
táncház, novemberben pedig gálamûsor az
iskola tanulóival, díszvendégekkel. VVO

Elõzetes - Sportgála 2008!!
Ettõl az évtõl Sportgála keretében kerül sor a Tapolca város legjobb és kiváló
sportolói, edzõi, testnevelõi címek átadására, összekötve a városi sportbállal.
Az eseményre 2008. február 8-án kerül sor, a Városi Rendezvénycsarnokban. A
szervezõk szándéka, hogy a rendezvény színvonala igazodjon a városi sportélet hagyományaihoz, eredményességéhez. Következõ lapszámunkban részletesebben foglalkozunk a témával, az elõkészületekkel.

Olimpiai sikerek
Most fejezõdött be Sanghai-ban a Speciális
Olimpiai Verseny - tájékoztatta lapunkat
Bognár Ferenc, a Magyar Speciális
Olimpiai Szövetség régiós igazgatója.
- Hazánkat 68 fogyatékos sportoló
képviselte ezen a megmérettetésen, és nagy
örömünkre szolgál, hogy 51 arany-, 31 ezüstés 19 bronzéremmel tértek haza. A tapolcai
Szász Márton Általános Iskola és Speciális
Szakiskola tanulói is rendszeresen részt
vesznek nemzetközi versenyeken, sõt, a
város több ízben adott helyt nemzetközi és
régiós versenynek. December 8-9-én pedig
régiós teremlabdarúgó torna lesz a Városi
Rendezvénycsarnokban. A Szövetség decemberi elnökségi ülésén már a jövõ évi tervekrõl
esik szó, arról, hogy miként lehet - az integráció jegyében - a fogyatékos és a nem fogyatékos sportolókat még több közös
versenyen indítani. Bár egyre kevesebb támogatást kapunk erre a szép és nemes feladatra,
de bízom benne, hogy a fiataljaink minden
nemzetközi megmérettetésen részt tudnak
venni.
NHE

Köszönet
A Tamási Áron Mûvelõdési Központ
Amatõr Színjátszó Körének a nevében
is köszönetet mondok mindazoknak,
akik bármilyen módon hozzájárultak
ahhoz, hogy az Énekes madár címû
színdarab bemutatása sikeres lehessen:
Badacsony Táncegyüttes, CS és L
Kft., Csizmadia Imréné, Dream Team
Café, Horváth György, Horváth István,
Horváth Magdolna, Husvét Ambrus,
Kiss József, Margittai Elemér, Mester
László, Nagy Eörsné, Németh József,
Sajcz Gábor, Sólyom Károly, Szabadics
József, Szabó József, Szabó László,
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna, Tourinform
Iroda Badacsonytomaj, Új Tapolcai
Újság, Városi Televízió, Veszprémi
Petõfi Színház.
Bognár Ferenc
intézményvezetõ

Felettünk a csillagok

5. rész

Érdekességek
Tudta-e, hogy
- míg egy vénuszi nap 243 földi napig
tart, addig egy vénuszi év csak 225 nap?
- a Szaturnusz sûrûsége olyan kicsi,
hogyha egy gigantikus tengerre helyeznénk, lebegne a felszínén?
- egy galaxisban akár néhány százmilliárd csillagot is találhatunk, és több mint
100 milliárd galaxis létezik a világegyetemben?
- a kutatók eddig már több, mint 200
Naprendszeren kívüli bolygót fedeztek fel?
- a Vénusz felszínén 500°C-os hõség
uralkodik?
- a Marson valaha óceánok voltak?
- egyes elméletek szerint a dinoszauruszok korában a Földnek is lehetett gyûrûje?

Az elsõ rangadó
Elindult a 2007/2008. évi Kispályás Labdarúgó Bajnokság. Anevezett csapatok közül az
elsõ mérkõzést október 13-án játszották le.
A sportszerû küzdelemben az Aranyecset
FC csapata 5:1-es gyõzelmet aratott az
Absinthe csapata ellen. Az idei évben
bevezetett Inter-neten keresztül történõ
pályaválasztás nem okoz problémát a csapatvezetõk számára, így az Internet segítségével mindenki nyomon követheti a kispályás fordulókat, a www.tapolcacsarnok.hu
honlapon.
CSD
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- a Hold régen közelebb volt a Földhöz,
és most is folyamatosan távolodik?
- az afrikai dogon törzs legendái szerint a
Szíriusz csillag egyik bolygójának lakói
tanították õket?
- annak a pénzösszegnek a felébõl, amit
az USA 2008-ban az iraki háborúra szán,
lakhatóvá lehetne tenni a Vénuszt és a
Marsot?
Lapzárta utáni hír:
A magyar vonatkozású HATNet exobolygó-kutató projekt felfedezett egy újabb
fedési exobolygót (vagyis az égitest a mi
irányunkból nézve pont elhalad csillaga
elõtt), és ezáltal a jelenlegi hasonló programok közül a legeredményesebbé lépett
elõ! Gratulálunk!
Huszák László

Integrált jóga - Kezdõ tanfolyam hétfõnként 17.30-tól, Haladó tanfolyam szerdánként 17.30-tól. Bejelentkezés telefonon: V. Wöss Katalin 06-20/262-8465
SpinRacing Club Zenés szobakerékpár torna - Minden hétköznap
17.00-18.00, 18.15-19.15 és 19.30-20.30.
Bejelentkezés szükséges: 06-20/580-7999

Ha farkas tör a birkákra, azok szétszaladnak, védve mindegyik egyéni életét. A
gyöngéket, melyeket élõsködõ is gyengít, szétszaggatja a fenevad.
Gondos gazda és jó õrzõ kutyái megelõzhetik ill. megakadályozhatják a tragédiát.
Mert a gazda elsõsorban GONDVISELÕ, nem haszonlesõ.
Az ember olykor birka módjára, olykor farkasként viselkedik, sõt vérszívó rovarként
is. Ebbõl következik a sorsa.
Ha birka módjára csak egyéni irháját menti, vagy tétlenül tûr és kesereg, nem
gyõzhet a bajokkal, veszedelmekkel szemben.
Ha farkas, bûnéért az ÉLET ISTENE elõtt lakol. És az élõsködõ maga is elpusztul,
ha a birkát elpusztította.
Dr. G. T. G.

Õszi kirándulás a Vértesben
Kora reggel különjáratú autóbusz 20
fõvel indult a Vértes felé. Gyönyörû õszi
reggel volt, már látni lehetett, hogy szép,
napfényes napunk ígérkezik. A hangulat
jó volt, örültünk, hogy ismét együtt a
csapat.
Elsõ megállónk Gánt. Itt található az
ország elsõ bauxitlelõhelye. A bányászat
1926. évben kezdõdött, külszíni fejtéssel.
Már nem mûködik bányaként, tanösvény
vezet végig, és táblák ismertetik, hogy
milyen kõzetek láthatók. A bánya egyik
oldalán szürke és sárga rétegek váltakoznak,
a másik oldalon a vörös bauxit színébe beleolvad a fekete szénréteg. A látvány
gyönyörû, úgy érezzük, holdbéli tájon
járunk. A bejáratnál van a Bányászati
Múzeum. Itt a bányászlámpától a csilléig
minden megtalálható, ami a régi, hagyományos bányászathoz szükséges.
Tovább utaztunk Majkra, itt a kamalduli
remeteséget látogattuk meg. Az 1700-as
években Eszterházy József alapította;
Franciaországból telepített ide némaságot
fogadott szerzeteseket, akik gyógynövénytermesztéssel foglalkoztak. A 17
házból álló remeteség mögött templom volt,
ma már csak a torony dacol az idõvel. A

Kedves gyerekek!
Irjatok a télapó õshazájába a finn
Mikulásnak!
Irjatok bátran magyar nyelven
(vagy angolul), Joulupukkinak van
tolmácsa!
Tallózhattok a www.joulupukki.fi hon-

házak végében áll az Eszterházy-kastély,
kívül rossz állapotban, de belül szép festmények díszítik falait. Ezeket az épületeket
Fellner Jakab építette.
Majd Csákvár következett, ahol a közeli
erdõben a tanösvényt jártuk végig. Az elhelyezett táblák tájékoztatják az idelátogatókat, milyen növények, madarak vannak
az erdõben. A szajkó észrevett minket, már
jelzett a többi madárnak, hogy idegenek járnak az erdõben. Felkapaszkodtunk a
hegytetõre, ahol a gombázók örömére
õzlábgombát találtunk. A kilátás nagyon
szép volt, alattunk Csákvár szinte körülöleli
a hegyet. Leereszkedtünk az autóbuszhoz,
Fehérvárig meg sem álltunk. Itt a Boryvárhoz mentünk, aminek a látványa mindenkit elbûvölt. Ez a vár hasonlít a
Vajdahunyad-várához, Bory Jenõ építette.
Végzettségét tekintve építész, de foglalkozott szobrászattal, festészettel is, és a versíráshoz is volt tehetsége. Díszkútjai is jó
ízlésre vallanak.
Ennyi sok szép látnivaló után elindultunk
hazafelé. Útközben megbeszéltük a látottakat. Ezt a sok szép élményt Für Ági jó
szervezésének köszönhetjük!
Sárközi Árpádné

lapon akár magyar nyelvû menüben is!
Tapolcai Finn Barátok Köre

Cím: JOULUPUKKI TV Oy
Arctic Circle
96930 Rovaniemi
Finland

A mindent megõrlõ idõ
Reindl Erzsébet szorgos helytörténeti
munkájának szép, könyv alakban megjelent kötetét forgatom. Oldalairól olyan
emberek arca néz rám, olyan épületek
képére ismerek, melyek múlt századi
életem immár történelemmé vált idejét
idézik. Õket már ledarálta az idõ, csak
töredékük létezik.
A kötet tapolcai és környéki malmokról
tudósítana, azonban ezeknek csak felsorolása található. Az egy diszeli, volt
Stankovics-malom, ma Elsõ Magyar Látványtárként mûködõ épületének története
tölti ki a füzet nagyobb részét. Ez érthetõ,
hisz kiadatását nagyvonalúan a Látványtár
szponzorálta.
A vele szomszédos Csabi-malom, családom rokonságáé volt, és meghatottan
ismertük fel rég eltávozottaink képét
feleségemmel, a kötetben. A két malom az
Éger-patakon rózsafüzérként elhelyezkedõ
vízimalmok sorában foglal helyet. E patak
elfolyik a Bondoró-hegy alatt, ahol valaha
Horváth bácsi malmánál, elõbb pedig a
lakatlan Ilona-malomnál szoktam hagyni
Trabantomat, ha vadászni mentem a szépséges Bondoróra. Gyerekkoromban, már
bámulva csodáltam az üzletünkben gyakran
megforduló, vadászó Stankovics Gyula
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fegyvereit. A Stankovics-malommal azonban csak ennyi volt a kapcsolatom, lakóival szüleim azonban baráti viszonyban
voltak.
Tapolca két malmát már jobban
ismertem. A felsõ, Kubicsek József által
bérelt malomban lakott egy szép, szõke
molnárlány. Diákszívem sokat idõzött nála.
Az alsó, Meidli molnárék által mûködtetett
alsó malomnak viszont sebesvízû zúgójában lubickoltunk, gyerekkorom forró
nyarain.
Tapolca „haute-volée-ja” volt a több
molnárt, majd közéleti személyt adó Pruska
család. Egyik ága malmot Keszthelyen
bérelt, a hévízi tó Melegvíz nevû patakján.
Sok nyári vakációmat töltöttem náluk, mert
bérura keresztapám volt, Pruska Ferenc. A
malmok mûködését ott csodálhattam meg,
hogy a búzamagból, hogyan lesz finom nullás liszt, a selyemszitákon való durva
õrlemény megmunkálása után. Egy
emlékem már inkább a mûvészettel kapcsolatos. A malmok finom selyemszitáin
varrta apró öltésû, úgynevezett petit point
technikával apám, nagyméretû selyem gobelinjeit. Csak roncsai maradtak e képeknek,
a háború elvitte õket. Az pedig már húsba
vágó történelem volt.
Dr. Sáry Gyula

SPORT

Teljesítették a maratont
Szeptember 30-án, a berlini maratoni
rajtjánál 115 ország 40215 résztvevõje
tolongott. Köztük három tapolcai is: Kulka
Eszter, Hegyi Tamás és Hegyi Tamásné,
hogy teljesítsék a 42 kilométert.
Kulka Esztert, a verseny egyik tapolcai
résztvevõjét kérdeztem a nem mindennapos
teljesítményrõl.
- Hogyan lehet készülni egy ilyen versenyre?
- Nagyon kemény volt az idei nyár. A 40
fokos meleg napokon nehéz volt a készülés.
Volt, amikor szinte vért izzadva futottunk,
volt, hogy nem is tudtuk teljesíteni a napokra
kiszabott futófeladatokat.

Kulka Eszter rendszeresen részt
vesz maratoni futóversenyeken

Tapolcai sikerek
tájfutásban
Két helyszínen is jeleskedtek tájfutóink az
elmúlt idõszakban rendezett tájfutóversenyeken.
A Csákváron rendezett 12 órás futóbajnokságot Domán Gábor, a tapolcai Tomcsányi
Ford HSE versenyzõje nyerte hatalmas
fölénnyel. A 41 versenyzõ viharos szélben
vágott neki a versenynek. Tájfutónk a 6.
órában már 8 km-es elõnnyel bírt a mezõnynyel szemben, ami a verseny végére, a 11.
órában 11 kilométerre nõtt. Az utolsó órát
Domán Gábor már le sem futotta, így is 6
km-es elõnye maradt meg a 12. órára a
mezõnnyel szemben. Kiváló futónk 110, 5
kilométert teljesített, s ezzel megszerezte a
bajnoki címet.
A hagyományos bornapi fesztiválon, a
Somló-csúcsfutáson a Tapolca VSE ifjúsági
futói folytatták a sikersorozatot.A 14 év alatti fiúk kategóriájában Zoboki Csanád gyõzött,
Kovács Tas bronzérmes lett, Székely Imre 5.
Ugyanebben a korosztályban a lányoknál
Székely Katalin is az 5. helyet szerezte meg.
A felnõttek versenyében Zoboki Mihály a
kilencedik, Zoboki Barna a tizedik, Kovács
János a tizenegyedik, Domán Gábor a tizennegyedik helyen zárta versenyt.

- Ez mennyi volt?
- 10, 15, 20 kilométeres távokat edzettünk,
amikor tudtunk.
- Milyen volt maga a verseny?
- Berlinben, bent a városban futottuk le a
távot a kijelölt útvonalon. 5 kilométerenként, a frissítõ állomásokon megállhattunk enni, inni, de különben folyamatosan futottunk. Sajnos, Hegyi Tamás és
jómagam sérülten mentünk a versenyre,
ezért óvatosabban kellett futnunk. Tudtuk,
hogy ezen a versenyen nem az a cél, hogy
saját csúcsunkat megdöntsük, hanem az,
hogy teljesítsük a távot. Az is nehezítette a
haladást, hogy a nagyon magas induló létszám és a tumultus miatt nem tudtuk azt a
tempót futni, amit szerettünk volna. Én
például 1 perccel maradtam le az eddigi
legjobb idõmtõl. Mindhárman a középmezõnyben végeztünk.
- Hány éve versenyeztek ebben az összeállításban? Milyen versenyeken vettetek már részt?
- 6-7 éve futunk együtt. Voltunk
Prágában, Bécsben, Rómában maratonon,
most Berlinben, de hazai versenyeken is
indultunk. Budapesten, Várpalotán, Balatonalmádiban, Szombathelyen, de sorolhatnám még a többit is.
- Pályafutásod legszebb eredménye?
-A legszebb mindig az, amikor tudjuk teljesíteni a távot, és ha meg tudjuk dönteni a
saját idõeredményünket, vagyis tudunk javítani a korábbi eredményen.
-Terveitek?
-Jövõre maratonit nem szeretnénk futni,
mert kell most egy kis pihenõ. De rövidebb
távokon, félmaratonon, hazai versenyeken el
fogunk indulni.
/A szeptember 30-i berlini maratont a férfiaknál az etióp Haile Gebrselassie nyerte új
világcsúccsal :2:04:24, a nõknél a szintén
etióp Gete Wami lett a gyõztes./

Hat forduló után ötven százalékos a
TVSE NB II-es férfi kézilabdacsapata
Interjú Németh Lászlóval, a TVSE edzõjével
- Augusztus végén kezdtétek a felkészülést
az idei bajnokságra. Jól tudom?
- Felkészülésünk augusztus 21-ével
kezdõdött. Két hét alapozó, kondicionális
edzés után kezdtük el a gyakorlást teremben,
ahol már az ismert taktikai elemek mellé
próbáltunk újabbakat betanulni.
- Történtek-e változások a keretekben a
nyár folyamán? Továbbra is egyedül irányítod mindkét együttest?
- A bajnokság kezdetére véglegessé váltak
az iskolaváltásokkal, illetve eligazolásokkal
kialakult csapataink. A felnõttek közül Csipszer Péter és Csíkos András eltávozása ellenében az utolsó pillanatban sikerült leigazolnunk Béres Lászlót Ajkáról. Az ifjúsági csapatunknál hét játékost kellett pótolni a már
leírt okok miatt, illetve az ifjúsági korosztályból való kiöregedés miatt. A második kérdésre
pedig: A kondicionális és erõnléti edzések vezetésével Schneider Zsolt segíti a munkámat.
- Milyen célokat tûztetek ki a csapatok elé?
- Céljaink ebben az idényben is hasonlóak,
mint az elmúltban: A felnõtt csapattal a 12
csapatos NB II. északnyugati csoportjának
elsõ felében végezni. Az ifistáknak a kitûzött
cél õsszel egy olyan stabil csapat kialakítása,
mely tavasszal a hasonló képességû ellenfeleit biztosan fekteti két vállra. A kitûzött
céloknál figyelembe kell vennünk ismét,
hogy amatõr csapatunk sajnos csak hetente
egyszer tud 90%-os jelenléttel részt venni az
edzéseken munkahelyi és tanulmányi
elfoglaltság miatt.
- Térjünk rá a lejátszott mérkõzések rövid
elemzésére!
- Fontos célként tûztük ki magunk elé, hogy
a csapat játékosai a mérkõzések folyamán ne
csak a mutatott játékban legyenek eredményesebbek, hanem a taktikai fegyelmet is jobban

In memoriam...
„Kegyetlen dolog a halál, de a mulandóságnál már csak a felejtés borzalmasabb.”
A Batsányi-iskola tanulóifjúsága, tantestülete meghitt ünnepségen avatta fel
Tapolca város kalapácsvetõ olimpiai bajnokának, Csermák Józsefnek állított
emléksarkot, hogy soha ne feledjék. A rendezvényt megtisztelte részvételével a
bajnok lánya, Csermák Katalin is.
A bensõséges ünnepséget az olimpiai
bajnoknak szóló dal vezette fel, majd Antal
Edit tanárnõ emlékezett meg Helsinki
olimpiai bajnokáról, példaként állította alakját
a tanulóifjúság elé. Beszédében szólt az idei
tanévtõl indult, Csermák József nevét viselõ
sportosztályról, annak feladatairól .Kiemelte,
hogy az iskola tanulói és nevelõi így
próbálják a nagyszerû sportembert megõrizni
az emlékezetükben. S hogy nap mint nap
példa legyen elõttük a bajnok emberi és
sportemberi nagysága , az aulában kialakított
állandó kiállítás- melynek anyagában képek,
írások,
személyéhez fûzõdõ emlékek

láthatók - mind erre figyelmeztetnek.
Az ünnepség zárásaként a jelenlévõk a
helsinki stadionban lehettek, láthatták, ahogy
a bajnok fellépett a dobogó legfelsõ fokára, s
átvette az aranyérmet, s közösen hallhatták a
neki szóló magyar Himnuszt.
Az iskola köszönetet mond N. Horváth
Erzsébetnek és Csermák Katalinnak, akik
odaadó segítséget nyújtottak abban, hogy a
Csermák Józsefrõl szóló állandó kiállítás
megvalósult.

Nagy fegyvertény volt

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK
A Badacsonyban október 13-án rendezett
Sugár György emlékversenyen 36-an ültek
asztalhoz a 9 fordulós svájci rendszerû
versenyen. A tapolcai sakkozók eredményei:
1. Szabó Ádám 8 pont (Tapolca Szeremley
SI), 4. Heiligermann Gábor 6 pont (Tapolca
Rockwool VSE), 5. Paréj József 6 pont
(Tapolca Szeremley SI).
A sakk NB I/B-ben és NB II-ben is
megkezdõdtek a 2007/2008-as sakkcsapatbajnoki küzdelmek. Mindkét csapatunk idegenben kezdett.
NB I/B: Pannonpower Pécs- Tapolca
Rockwool VSE 7,5:4,5. A tapolcai csapatnak
sajnos nem sikerült szorosabbá tenni a

mérkõzést, a papírforma érvényesült. Pontszerzõk: 1 pont - Gadácsi Miklós; 1/2 pont Bodó Norbert, Szelényi Norbert, dr. Lehmann Zoltán, Nagy Zoltán, Berta Krisztián,
Heiligermann Gábor, Toronyi Dávid.
NB II: Péti MTE-Tapolca Szeremley SI
4,5:7,5. Biztos, megérdemelt tapolcai
gyõzelem az elsõ fordulóban. Pontszer-zõk:
1 pont - Gombos András, Bakos Nándor,
Toronyi Tibor; 1/2 pont - Jónás Zsolt, Szabó
Ádám, Bakács Gyula, Presznyák István,
Horváth Ádám, Vajda Attila, Horváth Márk,
Paréj József, Koczka Benjámin.
NÕI KÉZILABDA
NB I/B: Felnõttek: Kinizsi Bank TapolcaCornexi 33:36, Vasvár-Kinizsi Bank Tapolca

tartsák be, mint az elmúlt szezonban. Úgy
érzem, az elmúlt hat forduló alapján elmondhatjuk, jó úton járunk a kitûzött célok
elérésében. Jelenleg 50%-os teljesítménnyel,
három hazai gyõzelemmel és 3 idegenbeli
vereséggel a hatodik helyen állunk. Három
vereségünk közül kettõt a nálunk rendre
elõkelõbb helyen szereplõ Komáromban
illetve Várpalotán szenvedtük el. Az Ács,
Szombathely, Veszprém elleni hazai sikert
mindhárom esetben kiélezett, közönségszórakoztató játékkal, gólgazdag mérkõzéseken értük el. Talán pont az adja a jelenlegi
csapat erejét, hogy mérkõzésrõl-mérkõzésre
általában akad egy-két játékos, aki a legstabilabb játékot nyújtó Béres László mögé felsorakozik. Nagyon jó játékot láthattunk már a
kapuban Szõtstõl, és a mezõnyben Bálint,
Csiszár, Várhelyi, Illés D., Bíró sorakozott fel
alkalmanként Béres mellé. Az utolsó várpalotai meccsen végre ismét megtalálta góllövõ tudományát Harnóczi is, és egy újfajta
védekezésben Kretz munkája volt hatékony.
- Mi újság az ifistáknál?
- Ifjúsági csapatunk bár az elmúlt hat fordulóból csak egy gyõzelemmel dicsekedhet,
voltak nagyon jó mérkõzéseik is. Sajnos,
rájuk az elmúlt két évben már megszokott
történések a jellemzõk: a bajnokság kezdetén
egy teljesen újjáalakult csapattal kell elkezdeni a munkát. A mutatott játékuk alapján
azonban ismét bízhatunk abban, hogy
tavaszra többször fognak gyõztesként levonulni a pályáról.
- Tudom, hogy a csapat dolgain kívül mást
is szeretnél mondani olvasóinknak!
- Igen. Nem tudom elhallgatni azt sem,
hogy úgy érzem, érdemtelenül kevés nézõ
látogatja hazai mérkõzéseinket. Sajnos, az a
néhány szponzor, aki eddig segített bennünket
sem biztosítja az önkormányzaton kívül az
eddigi támogatást. Az okokat ne firtassuk,
foglalkozzunk a jövõvel! Természetesen mi
ezekkel a nehézségekkel együtt élve a továbbiakban is megpróbáljuk a tõlünk telhetõ
maximumot nyújtani. Örömmel mondhatom,
hogy nagyon sok, nem túl jó tulajdonságát
tudta a csapat levetkõzni az elmúlt fordulókban, ami miatt játékunk egyre inkább eredményesebb és szórakoztatóbb. Bízunk abban,
hogy az elkövetkezõ mérkõzéseken az
eddigieknél több nézõnek bizonyíthatjuk ezt
be. Hajrá kézilabda, hajrá, Tapolca!

36:19, Kinizsi Bank Tapolca-Vasas II. 22:26,
Marcali-Kinizsi Bank Tapolca 34:18.
Ifjúságiak: Kinizsi Bank Tapolca-Cornexi
18: 25, Vasvár-Kinizsi Bank Tapolca 28:36,
Kinizsi Bank Tapolca-Vasas II. 20:37,
Marcali-Kinizsi Bank Tapolca 24:26.
Országos serdülõ bajnokság: TapolcaVasvár 14:23, Veszprém Beton-Tapolca
31:12, Tapolca-Szombathely 17: 32
LABDARÚGÁS
Az NB III-ban szereplõ TIAC-Honvéd VSE
csapatának eredményei a 7-11. fordulóig:
TIAC-Honvéd VSE-Márkó 1:0, TIACHonvéd VSE-Bük 2:2, Sárvár- TIACHonvéd VSE 3:0, TIAC-Honvéd VSEHévíz 0:2, Csorna-TIAC-Honvéd VSE 0:1.
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A nõi kézilabda Magyar Kupa II. fordulójában hazai pályán fogadta a Kinizsi
Bank Tapolca együttese az NB I/B
bajnokaspiránsát, a Veszprém Betont.
Az elõjelek nem a Tapolca mellett szóltak,
hiszen a felkészülési idõszakban a Veszprém
- otthonában és Tapolcán is - megszórta a
mieinket. S hogy tovább ragozzam a dolgot,
a hétvégi bajnokin /Vasvár/ mutatott játék
alapján nem sokan hittek abban, ami végül is
megtörtént. Meglepetésgyõzelem, amivel az
NB I/B-ben újonc Tapolca elbúcsúztatta
Betont a további kupaküzdelmektõl.
Igazi kupahangulatot hozott a mérkõzés.
Az elsõ játékrész 6. percétõl a 15. percig 6:0s szakaszt kézilabdázott a Tapolca, s ez a
jelentõs elõny további motivációt adott a
lányoknak. A félidõre 13:9-es hazai vezetéssel mentek pihenni a csapatok. A második
félidõben is változatos volt a játék, mindkét
csapat nagy erõbedobással küzdött. A Kinizsi
játéka olykor-olykor hullámzott, de a nagy
akarat, a nagy koncentráció, az egységes
csapatjáték meghozta a sikert. A mérkõzést
31:27-es tapolcai gyõzelemmel vezették be a
jegyzõkönyvbe. Október 11-én sorsoltak a
III. fordulóra. Kiderült, hogy az ellenfél az a
Siófok lesz, akitõl a lányok az elsõ bajnoki
fordulóban Siófokon vereséget szenvedtek
26:19 arányban. Itt a lehetõség a javításra!
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Várpalotai városvédõk Tapolcán
Október 6-án Petrovics László elnök
vezetésével Tapolcára kirándultak a
várpalotai városszépítõ egyesület tagjai.

Dr. Zsiray Ferenc köszöntõjében annak
az örömének adott hangot, hogy ez a látogatás egy szorosabb együttmûködés alapja

Megvalósult az álom
Horváthné Somogyi Ildikóval, az
ÉFOÉSZ helyi vezetõjével júliusi lapszámunkban arról beszélgettünk, hogy
a fogyatékkal élõk nappali intézményében hamarosan munkavégzésre is
lehetõség nyílik.
- Szeptember 1-jétõl ez az álmom is
megvalósult - tájékoztatott bennünket
örömmel Ildikó. - Úgy a fejlesztõfelkészítõ foglalkoztatásban, mint a
munkarehabilitációban résztvevõk számára tudunk már munkát biztosítani. Az

elõbbi 8 fõt érint. Az itt dolgozók rendes
munkaviszonyban vannak, minimálbért
kapnak és 7 órát dolgoznak. A munkarehabilitációban résztvevõk is bért kapnak, õk kevesebbet - 4-5 órát - dolgoznak. Jelenleg nagyalakú borítékokat
készítenek, illetve takarítást és konyhai
kisegítõ munkát végeznek. Nagyon
szeretnek dolgozni, örülnek annak, hogy
van munkahelyük, de a fejlesztõ,
felkészítõ foglalkozás is kiemelt
hangsúlyt kap mindennapjaikban. NHE

Fotó: N. Horváth

Vendégek és vendéglátók

A vendégeket Sólyom Károly alpolgármester és dr. Zsiray Ferenc, a helyi
egyesület elnöke fogadta és köszöntötte a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Míg Petrovics László a várpalotai
városvédõk tevékenységérõl adott átfogó
képet, addig a tapolcai elnök az itteni
egyesület munkáját mutatta be.

is lehet a közeljövõben.
A szíves vendéglátás és egy Tapolcáról
szóló film vetítése után a várpalotaiak
megtekintették a Tavasbarlangot, a Köztársaság téren lévõ Trianon-emlékhelyet, a
székelykaput, látogatást tettek a múzeumban, és még egy borkóstolásra is nyílt
lehetõség a kirándulás zárásaként. NHE

Korszerûsödik a világítás-technika

Fotó: N. Horváth

A régi alumínium álmennyezet
helyére új kerül

- A Tamási Áron Mûvelõdési Központ
világítástechnikája megújul - tudtuk
meg Bognár Ferenctõl, az intézmény
vezetõjétõl.
- A korszerûsítésre nemcsak azért kerül
sor, mert az augusztus 20-án a városon
átvonuló vihar tönkretette a színházterem
világításának vezérlõpultját, de azért is,
mert az aulában lévõ alumíniumból
készült álmennyezet és az ott lévõ lámpák
„szavatossági ideje” is lejárt. A villámkár
egy részét a biztosító megtéríti, de a költségek jelentõs hányadát az önkormányzat
fedezi. Az aulában történõ átalakításhoz
az önkormányzat pályázati támogatást
nyert. Az új külsõvel megjelenõ aula a
beépített energiatakarékos és forgatható
spotlámpák segítségével továbbra is alkalmas lesz magasszintû kiállítások rendezésére.
NHE

Fotó: N. Horváth

Hamarosan bõvülhet a munkák köre

A rend õrei

3-án Nagyvázsony-Vöröstó-Zádorvár-Tótvázsony
10-én „Fehér-Vár-Palota” teljesítménytúra, Székesfehérvár-Várpalota
17-én „Lõvérek” teljesítménytúra,
Sopron
24-én Ábrahámhegy-Salföld-Balatonrendes
Für Ágnes
A következõ lapzárta idõpontja: 2007. november 20.

A Népmese Napja
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege a közelmúltban
mesenapot rendezett.
Ezen a napon mintegy 720 látogató
kereste fel a könyvtárt, és közel 70
mese hangzott el a gyermek olvasószolgálat nagytermében.
Híven a hagyományokhoz, szívesen
fogadtak óvodást, kisiskolást, serdülõ
diákot, felnõttet, nagymamát és nagypapát, aki szerette volna elmondani
kedves meséjét. Jó hangulatban,
játékkal, király- és királynéválasztással
telt az idõ. A résztvevõk kedvükre
barangolhattak a mesék birodalmában.
Minden mesélõ jutalmat kapott, a hallgatóság pedig sok szép mesével lett
gazdagabb.
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A Tapolca VSE
Természetjáró
Szakosztály
novemberi túraterve

Új Tapolcai Újság
Tapolca város lapja
Fotó: N. Horváth

Mára már megszokott látvány,
hogy a Tóparton a kutyás rendõr
mellett polgárõr vigyáz a biztonságra, a rendre. Reméljük, ez is
elrettenti a garázdákat.

2007. november 24.
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A megjelent írások és levelek mindenkor a
szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem
feltétlenül egyezik a szerkesztõség
véleményével. Az olvasói leveleket általában
szerkesztett formában közöljük.
Fotókat és kéziratokat csak külön kérésre
küldünk vissza.
Megjelenik 7000 példányban.
Engedélyszám: ISSN 1589-5866

A megváltott jegyek érvényesek, illetve
a vásárlás helyén visszaválthatók.

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca
Felelõs vezetõ: Kölcsey Norbert
Tördelõszerkesztõ: Huszák László

A REPUBLIC koncert
idõpontja megváltozott.
Új idõpont:

Fotó: N. Horváth

A királyi trónon az uralkodópár

Felelõs szerkesztõ: N. Horváth Erzsébet
Szerkesztõség: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Telefon/fax: 06-87/510-044
E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu
Internet: www.tapolca.net/tujsag
Szerkesztõségi fogadóóra: kedd 10-12
Kiadja a Tapolcai Média Közalapítvány
Felelõs kiadó: Lájerné Tóth Éva

Új Tapolcai Újság

