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A globalizálódó világban az áruk és a
szolgáltatások közötti eligazodásban
fontos, hogy a fogyasztók megismer-
jék és megkülönböztessék a kiváló
minõségû, garanciát nyújtó ter-
mékeket.

A Magyar Termék Nagydíjjal jutal-
mazottak között ettõl az évtõl a
Bakonyerdõ Zrt. Tapolcai Parketta-
gyárának a PanLoc elnevezésû készpar-
kettája is helyet kapott. Az elismerés
átadására a Parlamentben került sor,
majd a zalahalápi üzemben szeptember
12-én gyárlátogatással összekötött
ünnepséget tartottak.

/Írásunk az 5. oldalon A minõség véd-
jegye a Magyar Termék Nagydíj cím-
mel./

Már többéves hagyománya van an-
nak, hogy Tapolca-Diszelben szüreti
felvonulással, vidám mûsorral kö-
szöntik a szõlõsgazdát és a hegy
finom levét.

A szeptember 22-én megtartott
szüreti vigadalomban akadt látnivaló
bõven, de aki megszomjazott, az sem
csalódott. A felvonulók szívesen
kínálták az ünnep fõszereplõjét, a bort.

A felvonulók sorát a tapolcai fú-
vósok vezették Péni Béla vezényleté-
vel, hintóra ült a menyasszony, a
võlegény, a hegybíró és a kisbíró. Szólt
a cigányzene, a talpalávaló. Este a
„megfáradt” résztvevõket vacsora és
báli hangulat várta.

/Tudósításunk a 3. oldalon Borünnep
a Csobánc lábánál címmel./

Szeptember 21-én délelõtt több-
száz biciklis érkezett a város-
központból a közlekedésbizton-
sági kerékpárút ünnepélyes át-

adására. A visszafelé úton egy
ifjú kerékpáros haladt az élen.

/Írásunk a 4. oldalon Biztonságosan
kerékpárral, gyalogosan címmel./

Sikertörténet parkettában elbeszélve

A hazai parkettagyárak közül elsõként itt kezdték meg a ragasztómentes
készparketta gyártását

Fotó: N. Horváth

Szüreti mulatság Tapolca-Diszelben

Fotó: N. Horváth

Átadták a kerékpárút elsõ szakaszát

Fotó: N. Horváth

Szeptember 8-án a Batsányi János
Mûvelõdési Központban Kodály-est
volt.

Ezen a találkozón hat kórus száznyolc-
van énekese szerepelt a kettõs Kodály-

évforduló jegyében. Minden fellépõ kórus
Kodály-mûvel is adózott a magyar zenei
élet kiemelkedõ alakjának emléke elõtt.

/Írásunk a 7. oldalon Kórustalálkozó
Kodály emlékére címmel./

Csak tiszta forrásból

A Tapolcai Kamarakórust Török Attiláné vezényelte

Fotó: Töreky

Nagy öröm érte a Kertvárosi Óvoda
kicsinyeit és az intézmény dolgozóit.

Bíró Zoltán vállalkozó jelentõs
anyagi támogatásával megújult,

megszépült az intézmény gyerekmos-
dója.

/Írásunk a 4. oldalon Öröm a
Kertvárosi Óvodában címmel./

Ugye, szépek vagyunk?

Fotó: N. Horváth
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A várost érintõ és a polgárokat érdeklõ
kérdéseinkre ebben a hónapban Sólyom
Károly alpolgármester válaszolt.

- Az önkormányzat a közelmúltban tár-
gyalta a költségvetés I. félévének tel-
jesítését, és megállapította, hogy idõ-
arányosan, illetve a feladatokhoz mérten
megfelelõen teljesültek a költségvetés
bevételi és kiadási oldalai. Ez jelenti azt is,
hogy az adók kivetésével arányos bevételek
megérkeztek. A költségvetésben szereplõ
fejlesztési elképzeléseket teljesítettük. Ettõl
függetlenül a II. félévben is szigorú
gazdálkodásra lesz szükség ahhoz, hogy
mind a bevételi, mind a kiadási oldal teljesí-
thetõ legyen, hiszen közismert, hogy a ter-
vezettnél sokkal magasabb az infláció, és az
ebbõl eredõ árrés, valamint az egyéb
áremelkedés erõteljesen sújtja az önkor-

mányzatokat és azok intézményeit.
- Arról már többen nyilatkoztak, hogy

jogilag, költségvetésileg, valamint szak-
mailag mennyire volt zökkenõmentes
Tapolca 5 intézményének megyei fenn-
tartásba kerülése. Arról még nem esett szó,
hogy milyen fizikai, azaz mûszaki állapot-
ban vannak az átadott épületek.

- Semmilyen szégyellnivalónk nincs e te-
kintetben, és remélem, a Veszprém Megyei
Önkormányzat is úgy gondolja, hogy olyan
épületeket, tantermeket kapott, amelyekben
zökkenõmentesen lehet tovább folytatni a
tevékenységet, a tanítást. Tapolca városa az
elmúlt években nagyon jelentõs pénz-
eszközöket fordított az adott épületek rész-
beni felújítására, de itt kell megjegyeznem a
SZISZI tanmûhelyének a kialakítását is.

- Képviselõ-testületi döntés született
arról, hogy a most már városi tulajdonban
lévõ, volt laktanya területén egyes épületek
bontásra kerülnek. Mi indokolta ezt? A
városban az a szóbeszéd járja, hogy egy
ötmilliárd forintos beruházás körvo-

nalazódik ott, ezért indult meg a bontás.
- Folyamatosan tárgyalunk a terület iránt

érdeklõdõkkel, mert tudjuk, hogy a lak-
tanya hasznosítása a város kitörési pontja
lehet, de a tervek megvalósítását rajtunk
kívülálló okok lassítják. Az érvényben lévõ
Balaton-törvény megköti a kezünket, a
módosítására - amely talán kedvezõ döntést
hoz ránk nézve - várhatóan év végén, jövõ
év elején kerül sor. Ami az épületek bon-
tását illeti: valóban célirányosan történik.
Ugyanis most körvonalazódik egy olyan
pályázati lehetõség, amely az utak,
közmûvek kiépítését támogatja. Ahhoz vi-
szont, hogy a közmûvek a Képviselõ-tes-
tület hasznosítási elképzelése szerinti nyom-
vonalba kerüljenek, tizenkét épületet le kell
bontani. Ezek állapotáról tudni kell, hogy
van közöttük olyan is, amely már félig
romos, míg mások könnyû szerkezetesek,
és egyébként is bontásra ítéltettek. Hogy ne
kerüljön a bontás sok pénzébe az önkor-
mányzatnak, az anyagáért való elbontás is
szóba jöhet.

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ,
a Megyei Közgyûlés elnöke a vele
készített riportban a megye fejlesztési
elképzeléseirõl, a munkanélküliség okai-
ról és egy megyei tulajdonú kft. létre-
hozásának lehetõségeirõl beszélt.

- A megyének van stratégiai elképzelése,
tudjuk, hogy milyen irányba szeretnénk
fejleszteni. Veszprém-, Vas-, Fejér megye
létérdeke lenne az M8-as autópálya
megépítése. Ez gyakorlatilag 8-9 éve
napirenden van. Most ott tartunk, hogy
2015-re talán lesz egy megerõsített gyors-
forgalmi út. A terv megvalósításának
folyamatos halasztása nagy veszteséget
okoz a magyar gazdaságnak. Nyugat-
Európából várjuk a kereskedelmi forgalom
nagy részét és a külföldi turistákat is, de
nincs egy autópályánk, ahol közlekedni
lehet. Néhány héttel ezelõtt Pál Béla, a
Közép-dunántúli Regionális Tanács elnöke

azt nyilatkozta, hogy útfejlesztésre nyertünk
48,5 milliárd forintot. A keleti ország-
részben vannak olyan régiók, ahol ennek a
négyszeresét nyerték, holott ott jobbak az
utak, mint nálunk, mégis mi kaptuk a
legkevesebb pénzt. Amikor a választási
kampány volt, azt mondták, hogy azért kell
a szocialistákra szavazni, hogy folyamatos
legyen a kormányzás, nem kell egy-két évet
várni, hogy belelendüljenek a dolgok. Meg
kell most nézni: eltelt másfél év a kor-
mányzásból, és a régióknál csak két pályázat
íródott ki. Az egyik az akadálymentesítés a
közintézményeknél, a másik az autóútfej-
lesztés. 2004 óta az Unió tagjai vagyunk, és
nincsenek uniós pályázataink. Nagyon lelas-
sult a folyamat, akár az önkormányzatok,
akár a cégek, vállalatok számára kiírandó
pályázatokra gondolok. Rossz az
elõérzetem, amit megerõsít az a hír is, hogy
a magyar kormány uniós pénzekbõl három
olyan vízfecskendõs autót vásárolt, ame-
lyekkel a tüntetõket lehet eloszlatni. Úgy
tûnik, becsapták az Uniót is. Ezt a pénzt
pedig nekünk, magyar állampolgároknak
kell majd visszafizetnünk. Nem nagyon
bízom a mai kormány mondott szán-
dékaiban, abban, hogy mire szeretnék fordí-
tani az uniós pénzeket.

- Már többször lehetett hallani arról, hogy
a Megyei Önkormányzat létre hoz egy Kft-t,
azaz vállalkozó lesz. Mi van e mögött a szán-
dék mögött, és hol tart ennek a szervezése?

- A legutóbbi megyei közgyûlés hozott
egy olyan határozatot, hogy létrehoz egy
100%-os megyei tulajdonú Kft-t, amelynek
az lesz a feladata, hogy a vagyon-
hasznosítást, a vagyonkezelést, a beruházá-
sokat menedzselje, azaz egy profitorientált
céget szeretnénk létrehozni. Ezt nem mi

találtuk ki, az országban már több helyen,
köztük Debrecenben is mûködik ilyen.
Alsó-Ausztriában az ottani tartomány
elnöke arról tájékoztatott bennünket egy
látogatás során, hogy õk például egy olyan
energetikai cégnek a tulajdonosai, amely
80%-ban el tudja látni Ausztriát elektromos
árammal. Ez azért jó, mert a cégeknek a
hozama az ott élõ emberek életét gazdagítja.
Mi még a munka elején vagyunk, de bízom
benne, hogy sikerülni fog a tervünk. A
bevételekbõl az egészségügy, a szociális
szféra területét szeretnénk gazdagítani. A
parlament most fogadta el a vagyon-
gazdálkodási törvényt, amely lehetõvé teszi,
hogy mindent privatizáljanak, mindent elad-
janak. Szeretnénk elérni, hogy azok a
megyék, azok a települések, ahol a DRV
szolgáltat vizet, konzorciumot, és egy több
milliárdos alapot hoznának létre. Ha a vál-
lalat önkormányzati kézbe kerülne, akkor
állami tulajdon maradna. Nem extraprofitot
akarunk elérni, mint a külföldi tulajdonná
lett gáz- vagy elektromos szolgáltatás -
amely mögött a német és a francia állam áll
-, csak azt szeretnénk, hogy a lakosságnak
ne kelljen plusz terheket viselnie azért, mert
egy külföldi extraprofitot akar kivinni az
országból. Az édesvíz olyan stratégiai cikk,
amelyért a kutatók szerint 10-15 év múlva
háborúk törnek ki. Akkor mi miért akarjuk
eladni azt, amiben gazdagok vagyunk? Azt
is mondhatnám, hogy a magyar állam gaz-
dasági bûncselekményt hajt végre, ha a
vízkészletünket külföldi tulajdonba adja.
Nagyon remélem, hogy a magyaroknak
valamilyen elõnyt adnak ebben a privatizá-
ciós versenyben.

/Folytatás a 3. oldalon Van jövõ a turiz-
musban címmel./
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A város költségvetésének
I. félévi mérlege

Miért akarjuk eladni azt,
amiben gazdagok vagyunk?

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

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

Fogadóórák:
Ács János polgármester

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

Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig

Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig

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

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

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

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

Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás 510-125; 510-126

Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József 510-125; 510-126

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

Építéshatósági csoport 511-155
Ihász József csoportvezetõ

Városüzemeltetési csoport 511-156
Pénzügyi Iroda 511-161

Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport 511-159

Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153

Décseyné Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151

Szabóné Szakács Judit csoportvezetõ
Okmányiroda 511-162

Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat

elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

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

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

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

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

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

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

Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:

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

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

Vörös Béla elnök Tel.: 30/946-2690
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/Folytatás a 2. oldalról./
- Az autópálya kapcsán már szó esett a tu-

rizmusról. Ön, mint a Parlament Idegenfor-
galmi Bizottságának volt elnöke miként ítéli
meg a turizmus helyzetét?

- Van jövõ a turizmusban, ebben nincs is
probléma. De ha megnézzük a mai gazdasági
helyzetet, a vállalkozói lehetõségeket, a ma-
gyar társadalom hangulatát, akkor látjuk,
hogy egyre kevesebb a pénz, nagy az el-
szegényedés. Ezek pedig veszélyeztetik a tu-
rizmust. Nincs a családoknak kellõ forrásuk
ahhoz, hogy nyaraljanak, kikapcsolódjanak.
Ezek miatt borúlátó vagyok. Nem biztos,
hogy egy dinamikus idegenforgalmi növe-
kedést lehetne realizálni a Balaton tér-
ségében. Az, hogy most nõtt a belföldi turiz-
mus, az nagyon örvendetes, külföldrõl vi-
szont lényegesen kevesebben jönnek, pedig a
turizmus egyik fontos ismérve, hogy a tu-
rista a jövedelmét a saját hazájában keresi
meg, de másutt költi el. 2001-ben Ma-
gyarországon az idegenforgalom olyan tel-
jesítményt produkált, hogy a külkereskedel-
mi mérlegünk pozitív volt. A rendszerváltás
óta, de lehet, hogy már 30 éve is, az az év volt
csak ilyen sikeres.

- Veszprém megyében - az adottságokat
figyelembe véve - sokan szeretnének
megélni a turizmusból, vagy legalábbis
kiegészítõ jövedelemhez jutni a segít-
ségével.

- Ennek az újságnak a hasábjain keresztül
már egy-két éve is beszélgettünk a
munkaerõhelyzetrõl. A turizmusban ez azért
fontos különösen, mert nagy az élõmunka
igénye. De ha nemcsak a turizmust nézzük,
akkor azt látjuk, hogy az utóbbi években
azok a magyar kis- és középvállalkozók, akik
a dolgozó emberek 60-65%-át foglalkoz-
tatják, egyre rosszabb helyzetben vannak. Ez

már 2005-ben elkezdõdött, amikor cégek
vonultak ki Erdélybe, vagy Szlovákiába, ahol
stabil és kiszámítható az adórendszer. Sajnos,
megyénket is érinti ez a hatás, nõni kezdett a
munkanélküliség. Az északi régiókban pedig
már 10%-kal nõtt a munkanélküliek száma.
Ez egy szörnyû folyamat. Azok a gazdasági
döntések, amelyeket a szocialista kor-
mányzat az SZDSZ-szel együtt meghoz, ide-
vezetnek. Több tízezer családot érint már ez
a negatív tendencia, és nem is igazán fog
módosulni, mert ezek a közép- és kisvál-
lalkozókat sújtják, miközben a multi-
cégeknek adják az adókedvezményeket, a
vissza nem térítendõ támogatásokat.
Véleményem szerint tudatosan rossz gaz-
dasági döntéseket hoznak azért, hogy minél
jobban ellehetetlenítsék a magyar gazdasá-
got, a magyar családokat. Nem csodálkozom
azon, hogy az emberek kimennek az utcára,
hogy azok - akik elveszítik a munkahelyüket,
vagy minimálbérért dolgoznak, akik nem
tudják kifizetni a megnövekedett gázárakat -
tüntetnek. Azt hallani, hogy a vízdíjak és az
áramszolgáltatás díja is nõni fog. Nem kell
sem baloldalinak, sem jobboldalinak lennie
senkinek ahhoz, hogy elkeseredésében
kimenjen az utcára, és így adjon hangot az
elégedetlenségének.

- Az elmúlt idõszak híreit hallgatva,
történéseit figyelve úgy tûnik, hogy egyre
veszélyesebb foglalkozás országgyûlési
képviselõnek lenni.

- Ez valóban így van. Ha az utóbbi heteket,
hónapokat nézzük -, de akár beszélhetünk a
tavalyi évrõl is, amikor Révész Máriusz
képviselõt a rendõrség verte meg egy ren-
dezvényen - valóban vannak veszélyek. Csak
az a baj, hogy az emberek egy kalap alá
vesznek mindenkit. Azt tudni kell minden-
kinek, hogy a mindenkori kormányzat és a

kormányzatot támogató frakciók hozzák meg
a döntéseket. Az ellenzéki képviselõknek
gyakorlatilag beleszólásuk sincs ezekbe. Az
elmúlt hat évben nem volt olyan példa, hogy
ellenzéki javaslatokat nagyjából elfogadott
volna a kormányzat. Azt mondják, hogy a
FIDESZ-nek nincs gazdasági programja,
holott már két éve letette a Parlament elé, de
folyamatosan leszavaztatják a parlamenti
többséggel még azt is, hogy egyáltalán tár-
gyalja az Országgyûlés. Aki azt mondja,
hogy a FIDESZ-nek nincs javaslata, az nem
mond igazat, az hazudik. Ott van, csak a kor-
mányzat nem akarja, hogy napirendre kerül-
jenek ezek a törvényjavaslatok.

- Szeptember 1-jétõl a megye fenntartásá-
ba öt tapolcai intézmény került. Milyen volt a
fogadtatás errõl az oldalról?

- Tapolcától öt intézményt kapott a megye,
de a megyei településektõl összesen húsz
intézményt vettünk át. Ezeknek a részbeni
összevonását már a helyi önkormányzatok
megtették, ezzel is segítve a zökkenõmentes
átállást. Ez azért is fontos, mert nemcsak
hogy egymilliárd forinttal kevesebb pénzbõl
kell ebben az évben a megyének gazdálkod-
nia, de helyzetünket az is nehezíti, hogy négy
hónapig azokat a plusz forrásokat, amelyeket
a kormány nem finanszíroz, most már nem a
településeknek, hanem nekünk kell finan-
szíroznunk. Ez 50-60 millió forint plusz
kiadást fog jelenteni. Megértem az adott
önkormányzatok döntéseit, mert eddig sok-
sok tízmillió forintot kellett a kormányzati
finanszírozás siralmas volta miatt hozzáten-
niük az oktatáshoz. Most ezt az összeget más
feladatokra, fejlesztésekre tudják majd fordí-
tani. A megyének ezt az összeget ki kell tud-
nia gazdálkodni, a jövõ évi költségvetés
összeállításánál pedig már a konkrét ada-
tokkal, számokkal kell terveznünk.

Van jövõ a turizmusban

Folytatva az önkormányzati képviselõk
bemutatását most Bognár Ferenccel, az
5. számú választókörzet már második
ciklusban megválasztott képviselõjével
teszünk egy képzeletbeli sétát az adott
területen. 

- A választási körzetem nem a lakhelyem
szerinti körzet. Idetartozik a Kazinczy tér 1-
9, a Barackvirág Óvoda, a Kazinczy-iskola,
a Bányász utca, a Radnóti utca közötti
terület ki az új köztemetõig. Már a
képviselõi programomban feltérképeztem,
mi az, amire az itt lakóknak szüksége van.
Ezek a tervek, elképzelések aztán bekerül-
tek az önkormányzat négyéves ciklusprog-
ramjába és a megvalósításuk azóta is
folyamatos. A feladatok között az aszfal-
tozás, a parkosítás, a mozgáskorlátozottak
parkolóhelyének kiépítése, a parkolók
felfestése éppúgy szerepel, mint a ját-
szóterek uniós szabványoknak megfelelõ
felújítása. Még nem sikerült minden felada-
tot elvégezni, mert ezeknek is határt szab a
város költségvetési lehetõsége, amely min-
den évben szûkebbnek bizonyul, mivel a
kötelezõen ellátandó feladatokra az állam
egyre kevesebb támogatást nyújt. 

- Oktatási intézményt vezet, a Szász
Márton-iskolát, ugyanakkor a választási
körzetében is van egy óvoda és egy iskola.
Ezzel a kettõs kötéssel mennyire tudja
segíteni az itt mûködõ intézményeket?

- Együtt gondolkodva sokat tehetünk
értük. Az önkormányzat két olyan oktatási
intézmény felújítását indította el, amely

nagyon fontos a városnak, Ezek közül az
egyik a Kazinczy-iskola. Bízunk benne,
hogy egy nyertes pályázat segítségével ez a
tervünk meg is valósulhat. 

- A választókörzet arculatát meghatároz-
zák az Y-házak, amelyek felújítása mára
már elengedhetetlenné vált.

- A kormány elindította a panelprog-
ramot, és az ilyen típusú lakóházak is
kaphatnak elvileg ezekbõl a pályázati
pénzekbõl. A felújítások költségének az
1/3-át az állam, 1/3-át a helyi önkor-
mányzat, a fennmaradó 1/3-ot pedig a lakók
állták eddig. Már vannak a városban esze-
rint felújított lakótömbök. Az Y-házak
esetében tudni kell, hogy bennük nagyon
sok lakás van, és a lakók között sok a
bányásznyugdíjas, vagy a fiatal házas, aki
nehezen vagy egyáltalán nem tudná
kifizetni a ráesõ önrészt, ami ma már 50 %.
Nagyon kevés épület tudja vállalni ilyen
feltételek mellett a felújítást, az egyenkénti
több tízmilliós költséget. Hamarosan
eljuthatnak ezek a lakótömbök odáig, hogy
azok a beruházók, akik már a fûtést is
mûködtetik, megveszik a lakásokat, és a
mostani tulajdonosokból bérlõkké válnak a
lakók. 

- Milyen problémákkal keresik fel a
választókörzet polgárai?

- A felvetések között sokféle megtalál-
ható. Van, aki azt kéri, hogy a mozgáskorlá-
tozottak parkolóhelyét ne csak a felfestés
jelezze, mert a téli idõszakban ez nem lát-
szik, tegyünk ki táblát is. Mások a ját-

szóterek korszerûsítésére kérdeznek rá.
Legutóbb a Bányász utca és a Radnóti utca
lakói kerestek meg azzal, hogy mivel
hamarosan elindul a „barackosban” a lakó-
park építése, nem szeretnék, ha ezeken az
utcákon bonyolódna az építkezés forgalma.
Az intézkedés következtében már kitettek
egy súlykorlátozó táblát. 

- Milyen bizottságok munkájában vesz
részt?

- A Család-, Gyermek- és Ifjúsági,
valamint a Pénzügyi Bizottság munkájában,
de tagja vagyok a Megyei Önkormányzat
Oktatási Bizottságának is. A Veszprém
Megyei Kulturális Közalapítvány Felügyelõ
Bizottságának az elnöke vagyok, részt
veszek a Közép-Magyarország Regionális
Fejlesztési Tanács Oktatási Kabinetjének
munkájában, és a közelmúltban megválasz-
tottak a Magyar Speciális Olimpiai Szövet-
ség régiós igazgatójának. Öt megye tartozik
ehhez a régióhoz: Vas-, Zala-, Veszprém-,
Gyõr-Moson-Sopron- és Komárom megye.
Ezzel a tisztséggel együtt a Speciális
Olimpiai Bizottság tagja is lettem. 

- Ezek a megbízatások, társadalmi
funkciók miként tudnak beépülni az oktatói
és a képviselõi munkájába?

- Mielõtt a kormány az oktatással kap-
csolatos törvénymódosítását elõterjeszti,
„vitára” bocsátja, azt nekünk, a Regionális
Fejlesztési Tanács Oktatási Kabinetjében
szakmailag véleményeznünk kell. Egyik
ilyen véleménynyilvánításunk az iskolák
fejlesztésével kapcsolatos pályázatokról

szól. Leírtuk, hogy ezek kiírása ellentétes
mind a közoktatási, mind az önkormányzati
törvénnyel. Hogy figyelembe veszik-e a
véleményünket, azt ma még nem tudhatjuk,
de elmondhatják, hogy „társadalmi vitára”
bocsátottuk a javaslatot. A megyei önkor-
mányzat ugyanazokat a részterületeket tár-
gyalja, csak megyei szinten, mint a helyi
önkormányzat. Itt már lehet egy kicsit lob-
bizni a saját intézményeinkért. 

- Visszatérve a helyi önkormányzathoz, a
képviselõséghez. Kérem, jellemezze néhány
mondattal a Testületben folyó munkát!

- Jónak tartom, hogy demokratikus alapon
mûködnek a Testületben a dolgok. Bármely
oldalról érkezett is egy-egy jó javaslat, mely
a város fejlõdését, szebbé tételét segíti elõ, az
bekerült a ciklusprogramba, így nem maradt
ki egyetlen választókörzet sem. Igazi csapat-
munka van közöttünk. Tapolca érdekében jól
együtt tudunk dolgozni.

- Mikor találkozik a választópolgáraival,
tart-e fogadóórát?

- Majdnem kétnaponta bejárom a
választókörzetemet. Rendszeresen tartok
fogadóórát, bár most a nyári idõszakban ez
ritkábban történt meg. Azok a választópol-
gárok, akik ezekre a fogadóórákra valami-
lyen okból nem tudnak eljönni, megtalál-
hatnak Diszelben, az iskolában, vagy
Tapolcán a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban, de - mint eddig is - a laká-
somon is felkereshetnek. Ha tudok, segítek.  

A 2-3. oldalt készítette:
N. Horváth Erzsébet

A választókörzet arculatát meghatározzák az Y-házak

Szikrázó napsütés, nyárvégi meleg
fogadta Tapolca-Diszelben szeptem-
ber 22-én a szüreti felvonulásra
érkezõket.

A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
hangjaira a kíváncsi nézõsereg elõtt
elvonuló vidám „hadat” a kisbíró fogata
vezette, a szõlõharangot vivõ legé-
nyeket népviseletbe öltözött fiatal
lányok serege követte, lovaskocsin ülve
húzták a talpalávalót a cigányzenészek,
és természetesen a helyi népdalkör
énekesei is gondoskodtak a jókedvrõl. A
Batsányi Táncegyüttes tagjai nemcsak a
táncukkal, de a gyönyörû ruháikkal is
kivívták a közönség elismerését.

A vidám forgatagú tömegben bõr-
szerelésû motorosok, lányoknak öltözött
fiúk és természetesen egy jegyespár is
feltûnt. Mustot préseltek az autó tetején,
de a tavalyi borból is kínáltak a kívánc-
siskodóknak. A hagyományõrzõ alaku-
latok nemcsak a ruházatukkal hívták fel
magukra a figyelmet, de az idõnként el-
eldördülõ mordály hangjával is. Dol-
goztak a kovácsok, hullott a forgács,
azaz mókázott Diszel apraja-nagyja.

A felvonulást követõen színes mûsor-
ral köszöntötték a bort és a szõlõt ter-
melõt. Fellépett a Monostorapáti
Vegyeskar, a Csobánc Népdalkör, a
Batsányi Táncegyüttes, a Tûzrózsák is.
A napot szüreti bál zárta. A jó hangulat-
ról a Domino-együttes gondoskodott.      

Borünnep a
Csobánc lábánál



Az Autómentes Nap tapolcai ren-
dezvénysorozatát a Tapolcát a diszeli
városrésszel összekötõ kerékpárút elsõ
szakaszának ünnepélyes átadása nyitot-
ta meg szeptember 21-én.

A többszáz kerékpárost, a kivitelezõket
és a támogatókat Ács János polgármester
köszöntötte.

- A kerékpár az elkövetkezendõ idõszak-
ban nemcsak Európa, de a világ

nagyvárosi forgatagában is nagyon fontos
közlekedési eszköz lesz. Ez a mai alkalom
öröm számunkra azért is, mert egy több-
funkciós utat adhatunk át. Elsõsorban
megold egy közlekedésbiztonsági prob-

lémát, hiszen az új köztemetõhöz a
kerékpáros- vagy a gyalogos közlekedés
eddig a nagyforgalmú úton történt. Ugyan-
akkor ez az elsõ állomása annak a törek-
vésünknek, hogy a diszeli városrészt a vá-

ros magjával összekössük. Már készülnek
a folytatás tervei, szeretnénk, ha ez az út
szerves része lenne a Bakony-Balaton
kerékpárútnak. Köszönetet mondok min-
denkinek, aki ennek a megvalósításában
részt vett: a támogatóknak, a kivite-
lezõknek, a pályázatot elkészítõ kollégák-
nak. Kívánom, hogy mindenki egészséggel
használhassa és kérem, vigyázzunk rá,
mert a miénk.

Berg Tamás, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ Hálózat-elõké-
szítési Osztály vezetõje az elkészült útsza-
kasz paramétereit ismertetve szólt arról,
hogy a közlekedésbiztonsági kerékpárút
beruházási összköltsége 29.404.033 Ft,
ehhez az Útpénztár 17.400.000 Ft-ot biz-
tosított.

Az átadó ünnepségen Ács János pol-
gármester emléklappal is megköszönte a
Tapolca közbiztonságáért és a kerékpárút
létrejöttéért végzett munkákat. Emléklapot
vett át dr. Nádor László professzor emeri-
tus, Lasztovicza Jenõ, a Megyei Közgyûlés
elnöke és a munkatársaik nevében is Berg
Tamás, Borsos Lajos, az Allianz Hungária
Biztosító Zrt. osztályvezetõje, Seer
Zoltánné fiókigazgató, Czintula Róbert, a
Colas Dunántúl Zrt. vállalkozási vezetõje.

Dr. Csépi Lajos, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ fõigazgatója
külföldi tartózkodása miatt nem lehetett
jelen az ünnepségen, ezért levélben fejezte
ki elismerését a végzett munkáért, és a
város további közlekedésfejlesztési
tevékenységéhez sok sikert kívánt.

N. Horváth Erzsébet

Hagyományõrzés felsõ fokon
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KRÓNIKA

A szabadság vértanúi

Az 1848-49-es szabadságharc hõsi
halottainak, vértanúinak emlékére
október 5-én 14 órakor a tapolcai

Régi temetõben megemlékezés lesz.

Emlékezõ beszédet mond: vitéz
Gyõrffy Villám András, hagyományõrzõ

huszárezredes, a Magyar Huszár és
Katonai Hagyományõrzõ Szövetség

elnöke,
a Katonai Hagyományõrzõk Európai

Uniójának alelnöke.

Közremûködnek: a Batsányi János
Általános Iskola tanulói,

a Magyar Királyi „I. Ferenc József-
Jászkun” 1. Honvéd Huszárezred -

Hagyományõrzõ Egyesület, Radetzky
Huszár Egyesület.

Az ünnepélyes szalagátvágást követõen a boldog kerékpárosok és a gyalo-
gosok immár hivatalosan is birtokukba vehették a kerékpárutat

Biztonságosan kerékpárral, gyalogosan

- Kétmillió olyan ember van ma
Magyarországon, akinek nincs szak-
képzettsége, így õk nehezen vagy egyál-
talán nem találnak munkát. Közülük
egymillió az ötven év alatti, és ebbõl csak
24% dolgozik. Akinek középfokú
végzettsége van, annak az elhelyezkedési
esélye 70%, akinek egyetemi végzettsége,
80% - mondta Kiss Péter kancelláriami-
niszter szeptember 9-én az MSZP tapolcai
irodájában megtartott sajtótájékoz-
tatóján.

A szakképzetlenek számára - uniós forrás-
ból - olyan képzési programot kíván indítani
a kormány, amelynek segítségével nõni fog a
munkába állás lehetõsége. A feketegazdaság
kifehérítésének fontosságáról szólva a kan-
celláriaminiszter hangsúlyozta, hogy óriási a
teher azok vállán, akik dolgoznak.
Hazánkban 600.000 rokkantnyugdíjas van;
valójában közülük az 1/3-a dolgozik, de sem
õk, sem a munkáltatók nem fizetnek
járulékot. Ma az aktív munkavállalóknak - a
nyugdíjkorhatár alattiaknak - 57-58%-a dol-
gozik bejelentve. Ha csak a feketén dolgozók

fele dolgozna törvényes keretek között, akkor
Magyarországon a foglalkoztatás aránya jobb
lenne, mint Európában - hangsúlyozta.

- A szegénység konfliktusokkal jár együtt,
és ahol sok a szociális probléma, ott a
település kocsmája a látogatottabb, és
nehezebb is elvárni az együttmûködést. A
feketegazdaság megléte összefügg a közbiz-
tonság helyzetével. - tette hozzá a miniszter.

Kiss Péter a hazai romák helyzetérõl szól-
va kiemelte, hogy az alacsony iskolázottság
miatt nagy közöttük a munkanélküliség, de

az iskolázatlanság miatt a problémák is
újratermelõdnek. Ezért kell már az óvodában
elkezdeni a fejlesztést. Rendszeresen étkez-
hetne a roma kisgyerek, megismerkedhetne a
higiéniai szokásokkal, és nagyobb eséllyel
indulhatna az iskolába, az életbe.

A szakképzés struktúrájának átalakításáról
szólva leszögezte, hogy az elkövetkezendõk-
ben a munkaadók kapják meg a jogokat, õk
rendelik meg, hogy melyik szakmában hány
szakembert kell képezni, azaz a szakképzés
megrendelõi a gazdaság szereplõi lesznek.

NHE

Magyarországon kevés a piacképes, jó szakember

Vitéz Gyõrffy Villám András hagyo-
mányõrzõ huszárezredes diszeli lovas-
panziója közel húsz éve ad otthont
huszárképzésnek.

- Ha azt akarjuk, hogy hagyomány-
õrzõink az eszmei elkötelezettségen túl szak-
mailag is hitelesek legyenek, hogy a lovas
technikai tudásuk, a fegyverhasználatuk, a
lovagiság, a csapatmozgás szép és meggyõzõ
legyen, akkor ezt meg kell tanulni - mondja a
huszárezredes.

- Kezdetben egynapos táborokat
szerveztünk, de rájöttünk arra, hogy ez alatt a
rövid idõ alatt kevés tudást lehet átadni, ezért
is lett egyhetes a tábor. Az ország minden
részérõl - Szolnok, Jászfényszaru, Kaposvár,
Pest megye - érkeztek hozzánk tisztek,
fõtisztek, huszárjelöltek. A napi foglalkozá-
sok során az elméleti tudás gyarapítása mel-
lett gyakorlati ismeretekre is szert tettek a
résztvevõk. Az elkövetkezendõ évek tervei
között szerepel, hogy a hagyományõrzõk
bemutatón is számot adnak a képzés során
megszerzett tudásukról.  NHE

A kancelláriaminiszter - arra a riporteri kérdésre válaszolva, miszerint lesz-e
az elkövetkezendõ idõszakban adóemelés - hangsúlyozta, hogy a kormány
nem tervezi

- Bennünket elkényeztetnek a szülõk -
mondta Lakatos Veronika, a Kertvárosi
Óvoda vezetõje a felújított gyerekmosdó
ünnepélyes átadásán szeptember 12-én.

- Mindig számíthattunk a segítségükre, a
támogatásukra, csak így lehetett ilyen szép
az óvodánk - tette hozzá, majd arról szólt,
hogy Bíró Zoltán vállalkozó személyében
egy új patrónusa akadt az intézménynek.

A rossz állapotban lévõ vizesblokk
felújításának történetérõl maga a vállalkozó
tájékoztatta a résztvevõket. Az ötlettõl a
megvalósításig szinte minimális idõ telt el,
a megújult mosdó kialakításába több helyi
szakember is közremûködött.

Sólyom Károly a város, az óvoda vezetõ-
je pedig a kisgyerekek nevében mondott
köszönetet mindazoknak, akik segítséget
nyújtottak ahhoz, hogy a gyermekeket szép
és kulturált környezet fogadhassa.

A kicsik pedig - mi mással, - mint egy
kedves rajzzal és egy kis mûsorral fejezték
ki hálájukat a felnõtteknek.                  NHE

Öröm a Kertvárosi
Óvodában

Tapolca Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a

Tamási Áron Mûvelõdési Központ
Névadó Ünnepségére

2007. október 12-én 18 órára
a Tamási Áron Mûvelõdési Központba.

Köszöntõt mond:
Ács János

Tapolca Város polgármestere
Ünnepi beszédet mond:

Ugrin Aranka
Tamási Áron Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Tamási Áron: Énekes madár
a Tapolcai Amatõr Színjátszó Kör

elõadása
Rendezõ: N. Horváth Erzsébet

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth



Mint már többször hírt adtunk róla,
augusztus 31-tõl megyei fenntartásban
mûködnek a tapolcai középfokú oktatási
intézmények. Az átállásról, a változá-
sokról az igazgatókat kérdeztük.

- A Megyei Önkormányzat az iskolánkat
bízta meg a tapolcai gimnázium és kol-
légium, a Szász Márton-iskola, a Járdányi Pál
Zeneiskola, a sümegi Kisfaludy Gimnázium,
a kollégium és az ottani zeneiskola pénzügyi-
gazdasági ellátó intézményi feladatának
végzésével - tájékoztatta lapunkat Lájerné
Tóth Éva, a Széchenyi István Szakképzõ
Iskola igazgatója. - A feladatra fel kellett
készülnünk, így vált szükségessé egy he-
lyiség kialakítása erre a célra, valamint új
könyvelõk alkalmazása. Szeptember 1-jétõl
nemcsak a saját vagyonunkkal kell gazdál-
kodnunk, de a felsorolt intéz-ményeknek a
számviteli, pénzügyi részéért, ha közvetetten
is, de felelõsek vagyunk. A tanévet 622 tanu-
lóval kezdtük meg. Nehéz év elé nézünk.
Biztos, hogy lesznek megszorító intézkedé-
sek. Jogszabályi változások már vannak, de
ezek ellenére örülünk, hogy dolgozhatunk. 

Bognár Ferenc, a Szász Márton-iskola
igazgatója arról is tájékoztatott bennünket,
hogy a Nagyköz utcában lévõ autista és
középsúlyos csoportjaik egy sokkal tágasabb
új helyre költöznek. - Mivel Sümegen befe-
jezõdött a sajátos nevelési igényû tanulók

oktatása, így onnan 24 tanuló került a mi
iskolánkba. Õk autóbusszal közlekednek.
Ezzel a változással nálunk a pedagógus lét-
számot két fõvel és az egyéb alkalmazotti lét-
számot szintén két fõvel kellett bõvítenünk.
Így az iskolánk ta-nulói létszáma visszaállt a
2001/2002-es szintre. Ennek következtében a
szakiskolai létszámunkkal sem lesz majd
gond. De természetesen tudjuk azt is, hogy
várható változás, és csak azokat a sza-
kiskolákat fogják támogatni a közeljövõben,
ahol 1500 fõ a létszám. A sajátos nevelési
igényû tanulóknál ezt 1100 fõben határozták
meg. A megyei önkormányzat már tartott egy
elõzetes megbeszélést, hogy milyen társulási
formában lehet majd az intézményeket
mûködtetni. 

- Hosszú hónapok elõkészítõ munkájának
eredményeként szomorúan, de tudomásul
vettük, hogy a megyéhez kerültünk augusz-
tus 31-tõl - válaszolja kérdésünkre Varga
Tiborné, a Batsányi János Gimnázium igaz-
gatója. - Ezt megelõzte a Diákotthon- és
Kollégiumnak a gimnáziumhoz történõ
csatolása, tehát az intézményi átszervezés.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
gondos elõkészítõ munkát végzett. Ennek
köszönhetõen zökkenõmentes volt az elsõ 8
hónap zárása mind költségvetési, mind szak-
mai szempontból. Nem gondolom, hogy a
megyei fenntartás kifejezetten hátrányos
lenne számunkra, de az elõnyeivel még nem
igazán találkoztunk. A tanévet 412 tanulóval
kezdtük meg. Sajnálatos módon a szakképzõ
osztályt nem sikerült indítanunk, ez az orszá-
gos tendenciának felel meg. A gimnáziumi
létszámot illetõen elégedettek lehetünk a
beiskolázással, hiszen három osztályt
tudtunk indítani, ámbár az új finanszírozási
rendszer, a feladatfinanszírozás - amely ta-
nulólétszám arányosan állapítja meg az
óraszámokat - egyetlen intézménynek sem
kedvez. Reméljük és bízunk abban, hogy
átmeneti idõszakot élünk akkor, amikor
megyei fenntartásban vagyunk. Igyekszünk
ezután is Tapolca város életében részt venni,
szerves részének tekintjük magunkat, és
reméljük, hogy majdan visszakerülhetünk
városi fenntartásba.   NHE

Napjainkban a fa az építészetben és a
belsõ terek kialakításában is reneszán-
szát éli. A Bakonyerdõ Zrt. Tapolcai
Parkettagyára ezt felismerve a hazai
gyártók közül elsõként kezdte meg a
ragasztómentes készparkettának a
gyártását, és a PanLoc elnevezésû ter-
méke elnyerte a Magyar Termék
Nagydíjat.

Az Országházban megtartott díjátadót
követõen a zalahalápi üzemben is ünnep-
ségre került sor szeptember 12-én.

- A több mint harmincéves múltra vissza-
tekintõ üzem 2002-ben olyan mélyponton
volt, hogy felmerült az eladás gondolata is -
mondta Horváth László vezérigazgató
megidézve az elmúlt évek történéseit. -
Mivel az értékesítés nem járt sikerrel, ezért
a tulajdonos ÁPV Zrt. egy másik alter-
natívát, a fejlesztést választotta. Hogy jól
döntött, annak a mai nap is bizonyítéka. A
siker mindazoké, akik bíztak bennünk, akik
támogatták törekvéseinket. Köszönet érte.

Pintér Zoltán, az ÁPV Zrt. portfolió
menedzsere arról szólt köszöntõjében, hogy
napjainkban példa nélküli az állami szek-
torban, de a magánszférában is nagyon
kevés példát lehet találni arra, ami itt
történt. A privatizációs bevételbõl vissza-

fordított több mint egy milliárd forint jó
helyre került. A cég árbevétele, forgalma
fokozatosan emelkedik, így minden remény
megvan arra, hogy a beruházás anyagilag is
meg fog térülni.

Heincz Attila gyárigazgató köszön-
tõjében a válság után választható egyetlen
célravezetõ alternatíváról szólva hangsú-
lyozta, hogy az elõre menekülés stratégiájá-
val az üzem dolgozói valójában a kezükbe
kapták a sorsuk irányítását. Óriási volt a
felelõsség, de megérte. - Legyünk büszkék
arra, hogy idáig eljutottunk - mondta az
igazgató. Majd - köszönetet mondva min-
dazoknak, akik részt vettek ennek a sik-
ertörténetnek az alakításában - az új felada-
tokról, az új kihívásokról is szólt.

Sólyom Károly alpolgármester Tapolca
Város Önkormányzata nevében gratulált az
elért eredményekhez, kiemelve, hogy mivel
a parkettagyár területének jelentõs része a
város közigazgatási területéhez tartozik,
ezért a Bakonyerdõ Zrt. az egyik fontos
adófizetõje is a településnek.

Az ünnepség résztvevõinek a köszöntõ
beszédek elhangzása után lehetõségük nyílt
arra, hogy a parkettagyártás folyamatát
végigkísérjék a korszerûen felszerelt üzem-
ben. N. Horváth Erzsébet

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Barabás István és Derhán Hajnalka gyermekük: Kristóf
Barna Tamás és Kocsis Lívia Violetta gyermekük: Jázmin
Haga Kálmán Tamás és Bátai Ágota Magdolna gyermekük: Bálint
Hekli László és Fodor Mónika gyermekük: Nándor Bendegúz
Horváth Ádám és Szeitl Irma Krisztina gyermekük: Nóra
Horváth Zoltán István és Tóth Krisztina gyermekük: Viktória
Kajári Tibor és Németh Julianna gyermekük: Adrienn
Muzsi Tamás és Szokoli Renáta gyermekük: Janka
Nagy Balázs Dénes és Dóra Annamária gyermekük: Márk

Gratulálunk!
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- Kisebb kárt okozó rongálás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás azon
személy ellen, aki a Juhász Gyula úton a
parkolóban álló Honda Civic típusú személy-
gépkocsi oldalát megkarcolta. A kár: 100.000
Ft
- Egy Sümegi úton lévõ garázsba hatolt be
ismeretlen személy lakatlefeszítés módszeré-
vel, ahonnan fûkaszát tulajdonított el 50.000
Ft értékben.
- Kisebb kárt okozott rongálás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen ellen, aki a Szent István utca alatt
álló lakóház oldalán lévõ réz gázvezeték
csövet megrongálta, okozott kár 35.000 Ft.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Évfordulók
1917. szeptember 90 éve
Súlyos tífuszjárvány Tapolcán.
1957. szeptember 01. 50 éve
Megkezdõdik a tanítás az 1. sz. Általános Iskolában.
1907. szeptember 04. 100 éve
Fedák Sári Tapolcán. Az isteni Zsazsa Nagykanizsa
melletti birtokáról Tapolcára érkezett, itt megva-
csorázva tovább utazott.
1752. szeptember 12. 255 éve
A tapolcai nemesek kérvénye Padányi Bíró Márton
veszprémi püspökhöz, hogy vegye ki õket a városi
fennhatóság alól és kössön velük külön egyezséget.
1902. szeptember 14. 105 éve
Batsányi Jánosról nevezik el Tapolcán azt az utcát,
amelyben egykor a költõ szülõi háza állott.
1912. szeptember 30. 95 éve
Megjelent Tapolcán a Balatoni Hírlap elsõ száma.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

A minõség védjegye
a Magyar Termék Nagydíj

- A Batsányi János Általános Iskolában,
illetve a Dobó-lakótelepen az elõtte
mûködõ 4. számú Általános Iskolában
komoly hagyományai vannak az emelt
szintû testnevelés tanításnak. 2005-ben
iskolánk elnyerte az Élsportoló osztály
indításának jogát, így a 2007/2008-as
tanévtõl - Csermák Józsefnek, a helsinki
olimpia kalapácsvetõ bajnokának az
emlékére - elindítottuk a Csermák-osz-
tályt - tájékoztatta lapunkat Bajner Imre,
az intézmény megbízott igazgatója.

- A szülõk maximális támogatását élvezve
ebben az osztályban heti öt órában tanítjuk a
testnevelést; délelõtt kettõ, délután három
órában. A délutáni órákat a tanulók sport-
egyesületeknél, szakedzõk irányításával
töltik. Célunk, hogy egészséges gondol-
kodású, jó állóképességû, kiegyensúlyozott
fiatalok kerüljenek ki ebbõl az osztályból
azon túl, hogy teljesítményfokozó sport-
versenyeken is részt vesznek. Vannak olyan
speciális tantárgyak, mint például a
küzdelem és játék, ahol a sport lélektanával
is megismerkedhetnek a gyerekek.

- Milyen tervekkel vágnak neki a
2007/2008-as tanévnek?

- Miközben szeretnénk továbbfolytatni
az eddigi koncepciót, vannak új terveink is.
Iskolánk elnyerte az ökoiskola címet, és az
új feladataink egy része is ehhez kap-
csolódik. Létrehoztunk egy ökoklubot,
gyógynövénykertet alakítottunk ki. Isko-
lánkban megkezdõdött a szelektív hulladék-
gyûjtés, komposztálunk, esõvíztárolót
építettünk és hamarosan ökoakadályver-
senyt rendezünk.

- Vannak már visszajelzések a közép-
iskolákból? Milyenek a felvételi arányok?

- Nagyon jók. Örömünkre szolgál, hogy
diákjaink egyre nagyobb számban választják

a helyi gimnáziumot, elsõsorban az emelt
szintû nyelvoktatásra jelentkeznek. De sike-
resen felvételiznek megyei vagy megyén túli
középiskolákba is. Az iskolában folyó
oktatási és nevelési színvonalat jól példázza,
hogy nálunk már 1989 óta mûködik az az
értékközvetítõ és képességfejlesztõ program,
amely a jelen elvárásait - a kompetencián
alapuló oktatást, a differenciálást - öleli fel.
Már több évvel ezelõtt megfogalmaztam,
hogy milyennek kell lennie a jó pedagógus-
nak. Az alapfeltétel elsõsorban az, hogy szak-
mailag jól képzett legyen, de nagyon fontos,
hogy legyen humora és végtelenül nagy
türelme. Merjen kreatív, kezdeményezõ
lenni. Véleményem szerint az állami
vezetésnek, az oktatásért felelõsöknek, a tár-
sadalomnak is jelentõs feladata lenne abban,
hogy a pedagógus szürkeállományát, ezt az
óriási szellemi kincset felszabadítsa, hogy a
benne rejlõ óriási energiát a következõ ge-
nerációnak átadhassa. Ez a szellemi tõke
lehetne az egyik kitörési pontunk. Azzal
nincs gond, hogy a fiataljaink elmennek -
mint a középkorban a céhlegények - külföl-
dre tapasztalatot szerezni -, de az legyen a
célunk, hogy ennek a birtokában hazatér-
jenek. Így kellene lennie ennek a szûkebb
hazájukban, Tapolcán is. A kötõdést, az
egészséges nemzeti érzést, a magyarsághoz
tartozás tudatát már kisgyermekkorban ki
kell alakítani. Ehhez viszont a szintén
kötõdõ pedagógus lehet a legjobb partner.
Tudom, hogy ennek a kötõdésnek, az itthon-
maradásnak gazdasági meghatározói vannak
elsõsorban. De ha megtehetjük, legyünk
annyira önzõk, hogy a saját környezetünk
számára próbáljuk felnevelni fiataljainkat.
Tapolca sokszínû és színvonalas oktatása
erre minden lehetõséget biztosít.           

N. Horváth Erzsébet

Csermák-osztály indult a Batsányiban

Megyei fenntartásban

Házasságot
kötöttek:

Bogdán Ferenc és Fülöp Krisztina
Bogdán Tamás Dávid és Kocsis Ágnes

Borbély Richárd és Németh Katalin
Lósz Ákos és Schäfer Éva Henriett

Sólyom Ervin és Tarr Ibolya
Szarka László és Balázs Andrea
Varga Sándor és Rozner Katalin

Zagyva László és Fazekas Veronika
Gratulálunk!

Kulturális Örökség Napjai 2007
A Kulturális Örökség Napjai címû országos program keretében a Látványtár is ingye-
nesen fogadta az érdeklõdõket szeptember 15-én és 16-án.

- Elégedettek vagyunk a látogatók számával - tájékoztatta lapunkat Vörösváry Ákos, a
Látványtár tulajdonosa. - Egy 29 fõs, Monostorapátiból érkezett iskolás csoport már pén-
teken ennek jegyében tett látogatást nálunk. Szombaton huszonhatan, vasárnap pedig ötven-
heten voltak kíváncsiak a kiállításainkra. NHE



A Tapolcai Ünnepi Napok keretében 1998
óta a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
is kulturális programmal várja az érdek-
lõdõket. Az idei rendezvényen Bartha
Józsefné elnök megnyitó szavait kö-
vetõen sümegi táncosok, a tapolcai Hátsó
Udvar zenekar és a Roma Koktél adott
közel négyórás mûsort.

- Hálásan mondunk köszönetet Ács János
polgármester úrnak és a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulása
elnökének, amiért támogatják törekvésein-
ket - mondja Bartha Józsefné, akit a
közelmúltban Csopakon megtartott kisebb-
ségi fórumról is kérdeztünk. - A fórumon
nemcsak a következõ választásokról esett
szó, de felmerült annak a kérdése is, hogy a
Cigány Kisebbségi Önkormányzatok mit
tehetnek az ellen, hogy azok a gondok, prob-
lémák, amelyek Tapolcán is jelentkeznek a

beilleszkedést, a garázdaságot illetõen, a
minimálisra csökkenjenek, vagy megszûn-
jenek. Kállai Kiss Ernõ a kérdésre válaszol-
va elmondta, hogy a mi feladatunk elsõsor-
ban a kultúrára terjed ki és a felzárkóztatás
segítésére. A bûnözés elleni fellépésre a
jogszabályok, a törvények adnak lehe-
tõséget. Jómagam és a helyi kisebbség több-
sége mélységesen elítéljük a közelmúltban
történt garázda cselekedeteket. Talán sikerül
ezeknek elejét venni azzal, hogy Tóth István
személyében a polgárõrségben is képvisel-
tetjük magunkat - tette hozzá.

A tervekrõl szólva Bartha Józsefné elnök
elmondta, hogy ebben az évben is megren-
dezik december 18-án a Kisebbségi Napot a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban,
amelynek keretében nemcsak a rászorulók-
nak adnak ajándékot, de kulturális mûsorral
is készülnek. NHE
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KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Megterhelõ volt-e az Önök számára

az idei év során a beiskolázás?

Három gyermekünk közül egy már
befejezte nappali tagozatos tanul-
mányait, egy középiskolás, a
legkisebb óvodás. Nagy segítséget
jelent számunkra, hogy gyer-
mekeink kedvezményesen étkezhet-
nek mind az iskolában, mind az
óvodában, valamint az, hogy
iskolás gyermekünk támogatással
kaphatta meg a tankönyveket.

Igen, valóban nehéz a beiskolázás,
különösen akkor, ha nem elég
elõrelátó az ember. Sajnos, nem
kapunk támogatást, ezért igyekszem
minden hónapban elõre meg-
vásárolni egy-egy iskolai kelléket.
Nem szabad azonban elfelejtenünk,
hogy a világ legjobb beruházása a
gyermek, akinek mindenképpen
tanulnia kell.

Igen, mindenképpen, fõleg az elõzõ
évekhez viszonyítva. Kisfiam az
idei tanévben kezdte meg az
általános iskola negyedik osztályát.
Természetesen mindent biztosítani
szeretnénk számára, de akad, ami
erõn felül sem sikerülhet. Egy-
gyermekes szülõként sajnos sem-
milyen támogatásban sem részesü-
lünk.

Tasnerné Szabó Csilla Barabás Klára Dobjánné Tálos Judit

MT

Fotó: Major

Kisebbségi fórum
Varga Károlyné Edit nénit kérdeztük,
mint ötletgazdát az öregdiák talál-
kozóról.

- A Batsányi János Gimnázium nagyon

sok híres, neves, valamint becsületes

embert adott az országnak. Õk a saját

területükön komoly munkát végeznek,

amellyel példát mutathatnak a jelenlegi

tanulók számára is. A Tanúhegyek

Egyesülete civil szervezõdés tagjaként

feladatom a kulturális vonal segítése.

Annyi helyen láthattuk már, hogy a külön-

bözõ intézmények öregdiákjai valamilyen

formában kötõdnek az adott településhez.

Ez még inkább felerõsödik akkor, amikor

az ember idõsebb lesz, visszagondol a

diákkorára, az ifjúságára. Az Egyesület

programjának elkészítésekor, ezeknek a

gondolatoknak a hatására született meg az

az elképzelésünk, hogy a régi gimnázium

tanulóit felkutatjuk, és közös találkozóra

hívjuk õket. Elsõ körben azokra az

öregdiákokra gondoltunk, akik 1955 és

1971 között végeztek. Terveink szerint

évenként egyszer találkozunk, akár egy

nyitott nap keretében, ahol a régi diákok a

saját szakmai munkájukról mesélnek. Úgy

gondoljuk, ezzel utat mutathatnának a

pályaválasztás elõtt álló gyermekek

számára, hogy milyen nehézségek, örömök

találhatók egy-egy szakterületen belül.

Major Tünde

Batsányi szellemében

Az idei évben ünnepli magalakulása
tizedik évfordulóját a Hátsó Udvar Rock
Band. A zenekar frontemberével, szóló-
gitárosával, Halápi Józseffel beszélgettünk.

- Honnan ered az együttes neve, kik a tag-
jai?

- Valójában egészen egyszerû. Minden tag
választott egy általa kitalált nevet, amit aztán
összeírtunk és egy kalapból kihúztunk. Az
együttes tagjai: Báder Zoltán (ének), Halápi
József (szólógitár), Végh Zoltán (basszus-
gitár), ifj. Bartha József (billentyû), id.
Bartha József (dob).

- Mi volt a legszebb élmény, amit a színpad
nyújtott számotokra, és kivel lépnétek fel
legszívesebben?

- Amikor egy alkalommal együtt játszhat-
tunk a Lord együttessel Tatabányán. Nagy
örömet szerezne számunkra, ha egyszer
együtt zenélhetnénk a magyar rock fenegy-
erekével, Deák Bill Gyulával.

-  Számaitokon keresztül mit üzentek a mai
fiataloknak, ki írja a szöveget?

- Azt a szabadságérzést próbáljuk
dalainkban közvetíteni, amely a mi életünket
is átszövi. A szövegeket énekesünk, Báder
Zoltán írja, amely mindig az adott pillanat
érzelmeit tükrözi, majd a próbákon közösen
hangszereljük ezeket.

- Hol, merre léptetek fel a nyár folyamán,
milyen terveitek vannak a jövõre
vonatkozóan?

- Koncerteztünk többek között Tapolcán
a Víziszínpadon, a Bornapokon, Diszelben,
Nyirádon, Csabrendeken, Badacsonyörsön
és Balatonszepezden. Nagyszabású jubileu-
mi koncertet tervezünk a régi tagokkal
kibõvülve. Az idõpont még egyeztetés alatt
áll. Minden bizonnyal télen kerülne
megrendezésre. Tóth Vera három évig
énekelt a zenekarban, természetesen õt is
szeretnénk meghívni. Terveink között
szerepel még egy saját CD elkészítése is,
mely a továbblépéshez szükséges és
elengedhetetlen.    MT

Jubileumra hangolva

Tisztelt  N. Horváth  Erzsébet felelõs
szerkesztõ!

Megköszönöm a „Megszépült a panel”
címen megjelent közlését az Új Tapolcai
Újságban. A tulajdonostársak nagyra
értékelik a civiltérben  történõ közreadást.

További munkájukhoz valamennyiünk
nevében sok sikert kívánok.

Tisztelettel : Kárpáti Imre 
Sümegi út 22. Társasház

Levelesládánkból

Széchenyi
emlékezete

Évente megújuló emlékezéssel ko-
szorúztak a Széchenyi István Szak-
képzõ Iskola tanulói, tanárai a
Kollátor Jánostól alkotott, az iskola
elõtt elhelyezett Széchenyi-mellszobor
elõtt szeptember 21-én.

Az igazgató méltató köszöntõje után
az ismert Arany-vers néhány sorát idézte
Fábián Andrea tanuló; ezt követte a ko-
szorúzás. A valóban ARANY-szavakat
érdemlõ nagy politikus alkotásai,
valamint élete példája teszi õt halhatat-
lanná népünk, nemzetünk számára.

„Nem hal meg az, ki milliókra költi
dús élte kincsét.”

G. Dr. Takáts Gizella

Hoffman Márk:
Szüreti felvonulás

Napok óta gõzerõvel remegek,
Hiszen az év fõbulija közeleg!
Készül falunk, az apraja s a nagyja,
Hogy poharát senki otthon ne hagyja.

Folyik itt sok pálinka és még több bor,
Barátságot köt az ember s a bokor.
Azonban e szent kötelék megszakad,
Mihelyst agyad s duzzadt májad leapad.

Nekem is már sikerült kis bort innom,
Kicsit savas, meg is ütött, de finom.
Elég is lesz, de csak amíg bemondják:
„Kezdõdjék hát a szüreti mulatság!”

A Kereszténydemokrata Néppárt Tapol-
cai Szervezete meghívására szeptember
9-én elõadást tartott Erdélyi Zsuzsanna
néprajzkutató a Római Katolikus Plébá-
niatemplomban. A jeles tudós fõleg a val-
lási néprajz területén ismert és elismert.

„Szûz Mária kultusza a magyar nép-
költészetben” témáját hatalmas történeti
alapvetéssel indította: az evangéliumok for-
rásából, a jeles egyházdoktorok tanításából
és az apokrif népi-vallásos szövegek-
énekek alapjáról. Mária közvetítõ-közben-
járó szerepérõl szólnak a hivatalos és a népi

vallásosság mûfajai. Történelmünk Mária-
kultusza hazánkat felajánló István királytól
indul, és a nehéz idõben mindig megújul.

Mária életét követik a szövegek-énekek:
szálláskeresés, Jézus-dajkáló Altatók, a fáj-
dalmas keresztút Jézusát Siratók…

Ferencz Éva Magyar Örökség-díjas
énekmûvész mutatta be a korhû szöveg-
eket, énekeket a témához illõ áhitattal és
gonddal a Kossuth- és Magyar Örökség-
díjas tudós, Erdélyi Zsuzsanna több
évtizedes gyûjtése anyagából.

G. Dr. Takáts Gizella

Mária anyánk

Kispályás Labdarúgó Bajnokság
A Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. októbertõl indítja a
2007/2008. évi  Kispályás Labdarúgó
Bajnokságot.

Céljuk, hogy az õszi-tavaszi szezonban
sportolási lehetõséget biztosítsanak
szervezett labdarúgó bajnokság keretein
belül, valamint a kispályás amatõr lab-
darúgást népszerûsítsék.

A mérkõzések idõpontjait a csapatok
közös megegyezésük alapján az Interneten
keresztül, a www.tapolcacsarnok.hu hon-
lapon foglalhatják le, ahol a csapatok
kiválaszthatják a számukra kedvezõ idõpon-
tot és napot, amikor játszani szeretnének. 

Nevezni október 4-ig lehet. A nevezési lap
és a versenykiírás az Interneten letölthetõ
vagy a Rendezvénycsarnokban, illetve a
Moziban megtalálható.



Október 17-én 16 órakor Deák Ferenc
tiszteletére megemlékezés. Közremûködnek
a Batsányi János Gimnázium tanulói.
Október 20-án 18 órakor, a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban Apám naplója a
Tapolcai Musical Színpad elõadásában.

Október 23-án az 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulójának és a köztár-
saság kikiáltásának emlékére ünnepség a
Katonai Emlékparkban. Ünnepi mûsor a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban a
Kinizsi Táncegyüttes elõadásában.
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A tapolcai római katolikus templomot
többször renoválták, a toronyba újabb
harangokat és órát tettek. 1892 után,
amikor Ley József lett a plébános, bõvítet-
ték a templomot azzal, hogy a szentély két
oldalán oratóriumot építtetett. Kicserélte
az oltárt egy Innsbruckban készült
neogótikus oltárral, új orgona is készült.

Az elsõ világháborúkor elvitték hadi célra
a nagyobb harangokat, melyeket a háború
után pótoltak, a templomot kifestették, az
oltár két oldalán színes, Szent Margitot és
Szent Imrét ábrázoló üvegablakot készítettek.
Még harminc év sem telt el, amikor a
második világháború itteni harca során,
1945. március 27-én a torony belövést
kapott, leégett, a harangok tönkrementek, az
orgona megrongálódott, a templom bekor-
mozódott. A templomot kijavították, két
harangot önttettek, a templomot újból festtet-
ték, a diadalívre Szûz Mária mennybe-

menetelét.
Az 1980-as évek elején mûemlékileg

megkutatták a templomot. Akkor a vakolat
alatt megtalálták a templomhajó megmaradt,
eredeti déli falát, jellegzetes román stílusú
ablakkal, külsõ festménymaradvánnyal, mely
Szent Kristófot ábrázolja, és a szentély külse-
jén a betlehemi jelenetet ábrázoló freskó egy
részét. Ezekbõl következik: ha a hajdani temp-
lom külsején freskók voltak, még inkább
lehetett a belsején, amitõl volt a „legszebb és
legünnepélyesebb”.

Afeltárás után a templomot felújították, fest-
tették és a teljesen tönkrement orgona helyett,
széles társadalmi összefogással olyan, a kor
technikájának megfelelõ orgona épült, amely-
lyel már több hangversenyt is tartottak

Akit érdekel, ennél többet tudhat meg,
nemcsak errõl, de a többi meglévõ és elpusz-
tult templomokról, temetõkrõl a Tapolcai
füzetek 30. számában. Tóth József

Egy jeles évfordulóról (2. rész)

A Látványtár kiállításai tulajdonképpen és
egyszerûen szólva nem mások, mint pon-
tosan fogalmazó, kiválóan artikuláló, több-
nyire ízesen zengõ hangú tárgyak, mûvek
válogatott együttese, hogy azt ne mond-
jam: kórusa, kitûnõ szólistákkal megerõ-
sítve, s egzotikus dialektusokkal cizellálva.

Szeretem a kiállítások nyelvét, már ame-
lyik kiállításon nem unatkozom! Szeretek
magam is kiállításokat fabrikálni, építeni, tár-
gyakat, mûveket „összeboronálni”, vélt, õsi
„ellenfeleket” összebékíteni, ritka hangzá-
sokat gerjeszteni, a csendet hallgathatóvá
tenni, ünneppé avatni a látás örömét, és így
tovább, és így tovább.

Örömmel újságolom, hogy ebben az évben
jelentõsen gazdagodott a Látványtár
dohányzástörténeti gyûjteménye.

Molnár Edit fotómûvész 13 képével, a
közelmúlt hazai kulturális élet 13 kiválóságá-
nak - dohányzós! - arcképével, köztük
Kassák Lajos, Korniss Dezsõ, Kondor Béla,
Vass István, Pilinszky János, Nagy László,
Vaszkó Erzsébet feledhetetlen vonásaival, s
az egyetlen, aki máig közöttünk él - hála
Istennek - Ágh István költõ.

A másik nagy gyarapodásunk T. Szabó
László képzõmûvész tematikus kollázsainak
és objektjeinek nagyerejû együttese, amely-
nek minden darabja el sem fért a kiállításon,
ami már csak azért is méltatlan, mert a
dohányzás legújabbkori történetének élet-
bevágó kérdéseit kutatja, boncolgatja. Ezt a
két jelentõs mû-együttest láthatják a har-
madik szobában.

El kell mondjam Önöknek, hogy gyá-
szolok. Mélyen gyászolok a kulturált
dohányzás sohasem jelölt virtuális sírhantja

fölött. Ezért is születtek meg ezek a kiállítá-
sok. Mementók, és erõt adó, mélyen gyö-
kerezõ drága emlékek ideálképei egyszerre.

Apánk, Vörösváry László kezdte e tárgyak
és e téma gyûjtését. A gyûjtemény elsõ kiál-
lítását még megérte. (1989. Budapest,
Néprajzi Múzeum)

A következõ - jelentõsen nagyobb - kiál-
lítást már a Látványtár rendezte a Philip
Morris cég megbízásából, a dohánygyár 100.
születésnapjára. (1996. Eger, a vár gótikus
palotájában)

És egy világraszólóan gyönyörû kiállítás,
amelynek sikeréhez mûtárgyak köl-
csönzésével járulhattak hozzá a Látványtár és
a Vörösváry-örökösök: 2000 Keszthely -
Debrecen - Bp. Nemzeti Múzeum „A magyar
pipa története, a magyar történelem a
pipákon” címmel. A kiállítás anyaga a leg-
nagyobb hazai múzeumok és néhány
magángyûjtõ anyagából állt össze.

Mint mondtam, gyászolok, de azt nem
mondom, hogy vigasztalhatatlan vagyok, sõt
vigasztalni akarok. Nemrég még odavolt
borkultúránk is. Ha jól érzékelem, ma feltá-
madóban van hamvaiból. Persze türelmesnek
kell lennünk, és dolgoznunk kell. Itt
Diszelben, a Látványtár udvarán akarjuk
felépíteni a Nagy Pipamúzeumot. Az engedé-
lyezett  építési tervet - Mújdricza Péter
munkája - szintén láthatják a kiállításon. Ha
elkészül - bizonyosan tudom, egyik legel-
kötelezettebb és leghatékonyabb fóruma lesz
a kulturált dohányzásért tenni vágyóknak.

/Részlet Vörösváry Ákos megnyitó
beszédébõl, amely 2007. augusztus 11-én
hangzott el a Látványtár Kiállítóházában, a
„Nagy szenvedély II.” címû kiállításon./

Életöröm a Látványtárban

A zene és a szó csodálatos harmóniájának
lehettek részesei mindazok, akik szeptem-
ber 20-án részt vettek a Tapolcai
Páneurópa Unió összejövetelén. Dr. Sáry
Gyula Bécs klasszikus zenéjébõl adott
ízelítõt oly módon, hogy az élvezetes, nagy
zenei mûveltségrõl tanúskodó elõadását
kitûnõ zongorajátékkal kísérte.

Miután Bach és Rameau kidolgozták a
zenei összhangzattan szabályait, szárnyalni
kezdett az európai zene. A nagy zenész-

egyéniségek sora, - felhasználva a két újító
eredményeit, - soha nem hallott szépségû
mûveket kezdett komponálni. Közülük is a
legnagyobbak, az 1750-tõl kezdõdõ idõszak-
ban, 1800-as évek elsõ harmadáig, Bécsben
telepedtek le és munkájukkal Európa zenei
központjává varázsolták a császárvárost. Õk,
Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert, töb-
bük rövid életének dacára alkották meg
azokat a mûveket és alakították a zene
irányát, hogy hatásuk alól máig nem vonhat-
ja ki magát egyetlen zeneszerzõ sem.

Haydn, rohrau-i kádár gyermeke magyar
fõnemesi szolgálatból került a bécsi zeneélet
élére. Új zenei formák, valamint új hangszeres
zene megalkotója volt. Az osztrák népzenét
emelte be a klasszikus zene dallamvilágába,
sõt, remekmû oratóriumaiban a természet
már-már vallásos dicséretének is hangot talált.

Mozart közepes zenei tehetségû szülõktõl
csodagyerekké kényszerítve, csodálatos dal-
laminvenció birtokában a zene minden
területén remekmûvek sorát alkotta meg. A
zene máig legnagyobb géniusza. 

Beethoven, ez a bonni zenész család sarja,
zenéjében soha nem hallott erõvel adott han-
got az emberiség nagy elveinek, a szabadság-
nak, az emberi méltóságnak és a hûségnek.
Nem véletlen, utolsó szimfóniája az egyesült
nemzetek himnusza. Beethoven nélkül nem
lenne zenei etikai tartalom.

Schubert kis bécsi néptanító gyermeke,
akinek szinte napjainkban érkezett meg elis-
mertsége. Megírta Európa legszívhezszólóbb
zenéjét. Dallamokat írtam volna, de zenéje
több, mint dallamosság. Istenek szórakoz-
tatása. Dr. Sáry Gyula

A zene és a szó szép harmóniája

A kórustalálkozó énekeseit Zentai Gábor
igazgató köszöntötte, majd bemutatta G.
Dr. Takáts Gizella egykori Kodály-
tanítványt, aki néhány emlékidézõ mon-
datban szólt a Mesterrõl. 

Minden kórus mûsorában szerepeltek
Kodály-mûvek. Tapolca három „zenei
arcát” is bemutatta: a Török Attiláné vezette
kamarakórus igényes válogatással jeleske-
dett - Kodály mûvei mellett egyik tanítványa
alkotását is bemutatta. A Batsányi Kórus
dal-csokrában Kodály-Bartók-Bárdos-Er-
kel-mûvek képviselték a gazdag magyar
kóruséneklést. Füstös Mária hagyomány-
õrzõ kis csoportja népdalokat énekelt.

Szombathelyrõl egy jól összefogott fér-
fikórus lelkesítõ kórusmûveket énekelt nagy

átéléssel.
A felvidéki Nagymegyer énekesei

igényes színvonalon a Serkenj fel! Kodály-
mûvel idézték a Mestert: „Annyi áldás
szálljon Mesterünk fejére!”. Imponáló
igényességgel mutatkozott be Romániából a
Bodzafordulói Vegyeskar. Tatiana Teaca
karvezetõjük kedves gesztussal, román
szerzõk mûvei mellett Kodály Esti dal-t is
fölvette mûsorába. A kórus finom elõadás-
ban, kedves sajátos magyarsággal énekelte a
hangulatos Esti dalt. Megérdemelten kaptak
sok tapsot. 

A jól végzett munka után az énekesek
kellemes kikapcsolódást is találtak a festõi
Tópart vendéglõjében.

G. Dr. Takáts Gizella

Kórustalálkozó Kodály emlékére

Ismét Berecz András szórakoztatta a kö-
zönséget szeptember 7-én a diszeli
Látványtárban.

A házigazda, Szemadám György bemu-
tatta és méltatta a mesemondó pesti
„flasztergyerek” munkásságát. Berecz
András nemcsak néprajzgyûjtõ, jó színészi
képességgel és empátiával megáldott
ember, hanem a Magyar Mûvészeti

Akadémia tiszteletbeli tagja is. 
A közel fél órás késésért kárpótolta a

meseszeretõ hallgatókat a mûvész. 
Elõadásában a régi mesék új színt kap-

nak. Sajátos stílusa, humora, a nézõknek, a
nézõkhöz való kiszólásai olyan miliõt
teremtenek, amelyet nehezen felejt el az
ember, ha egyszer meghallgatta Berecz
Andrást.  VVO

A mesemondó „flasztergyerek”

Az elõadás zenei illusztrációi:
Haydn: Sonata F-dur Larghetto,
Mozart: Sonata Kv. 280, Adagio,
Beethoven: Sonata quasi una fant.
Schubert: Impromtu Gesz-dur

Kõkereszt a világ legszebb helyén
„A mi országunk a legszebb ország, s ez
a hely, ahol állunk, a világ leg-
gyönyörûbb vidéke. Ide építsetek nekem
lakóházat, s fölötte a bazalttornyok tete-
jére állítsatok egy óriási keresztet a mi
Üdvözítõnk emlékére” - idézte meg

Eötvös Károly az Utazás a Balaton
körül címû könyvében a Ranolder
János püspök által a Badacsonyon állít-
tatott kõkereszt létrejöttének törté-
netét.

A kereszt felszentelésére 1857.
szeptember 14-én került sor. A felszen-
telés 150. évfordulója alkalmára a bada-
csonyi kõkereszt megújult. Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, a Megyei
Közgyûlés elnöke a saját keretébõl
500.000 forinttal támogatta a restaurálási
munkálatokat.

Dr. Márfi Gyula veszprémi érseknek a
badacsonytördemici római katolikus temp-
lomban tartott szentmiséjét követõen
került sor a Ranolder-kereszt megáldására
a Badacsony-hegyen. Ünnepi köszöntõt
Vértesaljai András, jezsuita szerzetes
mondott, majd Petrás Mária nép-
dalénekes, Döbrentei Kornél költõ,
valamint a keszthelyi Ranolder-iskola
növendékei adtak rövid mûsort. A jeles
évforduló tiszteletére a Badacsonytör-
demici Önkormányzat Kalmár László
Badacsonyi Ranolder-kereszt címû kiad-
ványát jelenttette meg. NHE

A megújult kereszt sok hívõt, láto-
gatót vonzott a hegytetõre

Megemlékezések, ünnepek

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth



Szólj, síp, szólj ! . . .
Az eszmék sorsa hasonlít a hó életéhez: születésekor tiszta, reményt keltõ;

olvadásig szép, védõ takaró.
Idõvel az eszmék „olvadása” is bekövetkezik. Kikezdik az eszmék tisztaságát a

másképp értelmezõk, a hamisan használók, az „érdekvédõk”, a sértõdöttek, a mindent
ellenzõ nyughatatlan „okosok”.

Egyenlõségrõl beszél a gazul gyarapodott dúsgazdag, igazságról a zsarnok.
Igazmondást követel a hazudozó, az élet védelmérõl prédikál a gyilkos, haza-
szeretetrõl az áruló.

Ha a gyakorlat nem váltja valóra a nemes eszméket, hiteltelen a „szónok”, a tömeg
pedig becsapott lesz, félrevezetett.

Így ábrándul ki a nép az eszmékbõl - valójában hirdetõibõl - így lesz passzív, majd
a történelem törvénye szerint - akár véres áldozattal-ellenálló. Dr. G. T. G.
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Felettünk a csillagok 4. rész
Hidegebb egyenlítõ, melegebb sarkvidék

Egy nemzetközi csillagászcsoport elkészí-
tette a Naprendszer legtávolabbi ismert
bolygója, a Neptunusz déli féltekéjének
hõtérképét. Meglepõ dolgot fedeztek fel.

A képeken azt tapasztalták, hogy a nyol-
cadik bolygó déli sarkvidékén körülbelül
10 fokkal magasabb a hõmérséklet, mint a
bolygó többi - köztük az egyenlítõi -
területein. Igaz, hogy az átlaghõmérséklet
így is -200°C, mivel a Neptunusz nagyjából
30-szor messzebb van a Naptól, mint a
Föld, és ezáltal 900-ad annyi napfény jut a
felszínére, mint bolygónkéra. Ám ez a
kevés napfény is elég ahhoz, hogy jelentõs
változásokat okozzon.

A csillagászok megfigyelései alapján ez a
hõmérsékleti „rendellenesség” összefügg a
neptunuszi évszakok váltakozásaival. Ezen
a távoli bolygón egy év 165 földi évnek felel
meg, vagyis az évszakok is hasonlóan

hosszabbak. Jelenleg a déli féltekén közel
40 éve tart a nyár. A kutatók szerint, miután
az északi féltekén is elkezdõdik a nyár,
nagyjából 80 év múlva hasonló jelenség lesz
megfigyelhetõ az északi sarkvidéken is.

A sarki felmelegedés oka megegyezik a
földi sarkvidékek különlegességeinek kivál-
tó okaival, vagyis mivel a bolygó „dõlt hely-
zetben” kering a nap körül, mind a két sark-
vidék - félévente felváltva - közel fél eszten-
deig folyamatos napsütésnek van kitéve. Az
emiatt fellépõ óriási hõmérsékletkülönbsé-
gek eredménye többek között az, hogyha
odamennénk, akkor a Neptunuszon tapasztal-
hatnánk a Naprendszer legerõsebb viharait. A
bolygó légkörében tomboló szelek sebessége
meghaladja a 2000 km/h-t!

Úgy látszik, hogy saját bolygószomszé-
daink is még számtalan meglepetést tarto-
gatnak számunkra. Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Andrónyi Andor dr. állatorvos

(Börcs, 1907.szeptember 17. - Tapolca, 1994. március 19.)

Édesapja gazdatiszt volt a Gyõr megyei Börcsön. Tõle
örökölte vonzódását a mezõgazdasághoz. A gyõri bencés gim-
náziumban érettségizett, majd beiratkozott a Mosonma-
gyaróvári Gazdasági Akadémiára, ahol 1928-ban szerzett
oklevelet. Ugyanitt elvégezte a felsõbb tejgazdasági és tejipari
szaktanfolyamot. 1928-tól az Állatorvosi Fõiskola hallgatója
volt, ahol 1932-ben doktorált. Disszertációját a szarvasmarhák

és juhok vérében található tejsavtartalom vizsgálatairól írta. 1932-tõl 1946-ig Rajkán élt és
körállatorvosként dolgozott. 1946-tól 1949-ig Bõsárkányban teljesített szolgálatot. 1949-ben
kinevezték Komárom-Esztergom vármegye megyei fõállatorvosává, de errõl lemondott,
mivel családjának nem tudtak ott lakást biztosítani. 1950-ben Tapolcára helyezték körállat-
orvosnak és itt 1952-tõl megbízatást kapott a járási fõállatorvosi teendõk ellátására is. E
fontos posztot 1974. december 31-i nyugdíjba vonulásáig közmegelégedésre töltötte be.
Környezetének tisztelete és szeretete mellett különféle szakmai elismerésekben is részesült.
Megkapta az Agrártudományi Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem arany- ill.
gyémántdiplomáját. Széleskörû mûveltségével, bölcsességével, irodalmi érdeklõdésével
példát mutatott környezetének. Az irodalom iránti rajongását ritkaságszámba menõ
könyvtára, valamint a Weöres Sándor és Károlyi Amy költõházaspárral hosszan tartó barát-
sága bizonyítja. A tapolcai kórházban hunyt el. Hamvai Budapesten a Szentlélek templom
altemplomában nyugszanak. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok./

Szeptember 7-én délután egy nyugdíjas -
ám a mai napig aktívan tevékenykedõ -
tanítónõ, Reindl Erzsébet kedvéért telt meg
a Látványtár. Most megjelent Fel-
jegyzések a tapolcai és Tapolca környéki
malmokról c. könyvét mutatták be a kö-
zönségnek. A helyszínválasztás nem volt
véletlen, hiszen a Látványtár közel egy év-
századig Stankovics malomként mûködött.

Vörösváry Ákos köszöntõ szavai után a
Csobánc kórus múltidézõ dalai a mol-
nármesterséget elevenítették fel. Ezt követte
Hangodi László, a volt tanítvány méltatása a
szerzõrõl és a mûrõl. 

Reindl Erzsébet „szellemi gyermekét” jó
kézbe venni. A papír minõsége, a betûtípus,

az illusztrációk, ezek összhangja már elsõ
kézbevételkor igényességrõl árulkodnak. 

A 8 malom történetét tematikus és kronoló-
giai sorrendben ismerheti meg az olvasó. A
száraz adatokat olvasmányosabbá teszik a
szubjektív részek, a régi malomban élõ embe-
rek megszólaltatása, a néprajzi adalékok, nép-
dalok, régi ételreceptek, mondókák leírása. 

A könyvbemutató után a tanárnõ a témához
kapcsolódó gyermekkori élményeit idézte fel,
sokszor a megindultságtól remegõ hangon.
Végül köszönetét fejezte ki Tapolca város ön-
kormányzatának és Vörösváry Ákosnak, amiért
támogatták és segítették mûve kiadását. Az
estet Bakos György képviselõ szavai zárták.    

VVO

Látványtári könyvbemutató

A Tapolca VSE Természetjáró Szakosz-
tálya hétnapos kirándulást szervezett a
Bükkbe. Túránk elsõdleges célja az Or-
szágos Kéktúra Szarvaskõ és Aggtelek kö-
zötti 85 km-es szakaszának teljesítése volt.

Elsõ túranapunkon Szarvaskõrõl gyalo-
goltunk a Cserepeskõ-barlangig, majd onnan
szálláshelyünkre, Szilvásváradra. Bizony
nem volt könnyû a rekkenõ hõségben felka-
paszkodni a több mint 800m magas
fennsíkra. Mindenért kárpótolt azonban a
rengeteg szebbnél-szebb látnivaló.

Másnapi túránk sem volt könnyebb, hiszen
az ellenkezõoldalról „hódítottuk meg” a
hegyet: Dédestapolcsányból, Bánkúton

keresztül kapaszkodtunk fel a Bükki-
fennsíkra. Egy pihenõnap után, a gyalogtúrát
Dédestapolcsányból - a Lázbérci-víztároló
mentén, az országban egyedülálló szépségû
Upponyi-szoroson keresztül - Putnokig foly-
tattuk. Délután még teljesítettük a Putnok-
Kelemér közötti közel 11 km-t is.

A kiránduláson szakosztályunk 17 tagja
vett részt, akik a túrázás mellett - melynek
során összesen 98 km-t tettünk meg -, Eger
nevezetességeivel, Szilvásvárad, a Bükk ter-
mészeti értékeivel és a Szalajka-völgyi
pisztráng ízével is megismerkedhettek.

Für Ágnes

Csillagtúra a Bükk hegységben
Sok éves gyûjtõmunka eredményeképpen
ajánlom mindazoknak, akiket érdekel a
II. világháborúban elesett és eltemetett
magyar katonák sorsa, különösen a
Tapolcai-medence történetéhez kap-
csolódóan, a www.katonasirok.freeweb.hu
oldalt megtekintésre.

Dr. Bus János és Dr. Szabó Péter, „Béke

Poraikra II. kötet” címû könyvhöz gyûjtöt-

tem fotóanyagot az ország különbözõ

megyéinek településein, Magyarország

területén elesett és eltemetett magyar

katonákról.

A temetõket járva gondoltam arra, hogy

Tapolca és környéke temetõiben hány

katonasír maradt meg. Sorsuk hogy alakult,

állaguk - állapotuk miként maradt fenn. Van-

e történetük, kik hogyan emlékeznek rá.

Az adatok felvitele folyamatos, sok eset-

ben kiegészítésre vár, adathiány miatt.

Szívesen veszem mindazok segítõ és támo-

gató szándékát, akik e területen információ-

val rendelkeznek és a honlapon megjelölt e-

mail címen tájékoztatnak.          Nacsa Ferenc

Ajánló egy érdekes weboldalról

Október 3. 10 órától Babaolvashow: Csipike
és barátai - zenés, bábos miniszínház;
Október 3. 10 órától Babakönyvek átadása:
A Szalay Könyvkiadó ajánlata: baba-mama
könyvek, foglalkoztatók és gyermekköny-
vek. Könyvajánlás a könyvtár állományából.
Képességfejlesztõ játékok vására a Starcevics
Játékbolt kínálatából. A program alatt a ki-
csikre gondozónõk vigyáznak. Október 5. 10
órától Kölyökolvashow: Londoni mackók -
író-olvasó találkozó Tóth Krisztinával;
Október 10. Nagyiolvashow: Szabó Magda
születésnapjára - mûveltségi vetélkedõ

Szemünk fénye
Gyermekprogramok a könyvtárban

Filharmónia Hangversenybérlet 2007/2008
Tapolca, Tamási Áron Mûvelõdési Központ - 19 óra

November 06. GYÕRI FILHARMONIKUS ZENEKAR
Haydn: D-dúr szimfónia No. 104.; Mozart: G-dúr hegedûverseny, K. 216.; J. Hübner:

Versenymû négy kürtre; Beethoven: II. szimfónia op. 36.
Január 28. ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR

„Farsangi hangverseny”; J. Strauss: Keringõk és polkák
Április 21. RÁNKI DEZSÕ és KLUKON EDIT zongoraestje

J.S. Bach és Bartók Béla szóló, - négykezes és kétzongorás mûvei
Bérletek ára: 3.000 Ft. A mûsor- és szereplõváltoztatás jogát fenntartjuk!

1967. évben végzett tanulók a tapolcai
Batsányi János Gimnáziumban, ez áll az
érettségi tablón, így ebben az évben kerül-
hetett sor a 40 éves érettségi talál-
kozónkra. Négy osztály érettségizett akkor
121 fõvel. Mi voltunk a 4. C-sek 45-en, de
elsõben 52 fõs osztálylétszámmal indul-
tunk, szinte hihetetlen.

E kerek évforduló adta az ötletét annak,
hogy mind a négy osztály együtt legyen ott a
találkozón. 

Murai Antalné Mekler Valéria irányításá-
val, Ángyán Gyuláné, Török Eleonóra,
Németh Árpádné, Patkó Ilona ügyes
szervezõ munkájának köszönhetõen létre is

jött ez a nagy találkozó július 14-én, szom-
baton, melyen majd 90 fõ vett részt.

Elõször tisztelegtünk elhunyt tanáraink és
osztálytársaink elõtt koszorúzással és
gyertyagyújtással a nagyvázsonyi és a tapol-
cai temetõben. A nagyvázsonyi temetõben
Varga Antal, Tóni bácsi a 4. c osztály-
fõnökének sírjánál voltunk. Az emlékezés
után együtt mentünk el a mai gimnázium
épületébe, ahol örömmel találkoztunk
egymással és a megjelent tanárainkkal:
Szabó Gyulánéval, dr. Somogyi Józsefnével,
Rádóczy Kálmánnal, Horváth Józseffel,
Kenderesi Istvánnal. Farkasné H. Erzsébet 

a találkozó résztvevõinek nevében

40 éves érettségi évforduló

A gombamérgezés megelõzhetõ
Az õsszel és a kedvezõ esõs-napos
idõjárással elérkezett a gombák gyûjté-
sének szezonja.

A közeli erdõkben-mezõkön sok, eddig
nem jellemzõ gombafajta is megjelent. A
gombák gyûjtése után bátran keressük fel a
hivatásos gombaszakértõt, aki elérhetõ a
Városi Piac területén piaci napokon kedden
és pénteken 6-12-ig. A gombaszakértõ a

piacot üzemeltetõ Kft megbízásából dolgo-
zik, így  a lakosság számára ingyenes a
gombák átvizsgálása. A legveszélyesebb
gombafajta a gyilkos galóca, azonban sok
más fajta is mérgezési tüneteket okozhat.
Ezért is fontos, hogy minden természetked-
velõ, erdõt járó ember ismerje meg a
gyilkos galócát, és tudja, hogy a gomba-
szakértõ munkája életet menthet!             GB

Tamási Áron Színházbérlet
elõzetes 2007-2008

2007. november - Fogi Színháza:
Kölcsönlakás - bohózat; 2008. január -
Pannon Várszínház: A Kaktusz virága -
zenés vígjáték; 2008. február - A
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Társulat:
Yvonne, burgundi hercegnõ - tragi-groteszk
komédia; 2008. március - A Tapolcai
Musical Színpad elõadása: Grease - musi-
cal; 2008. április - Fogi Színháza: Elvámolt
nászéjszaka - zenés vígjáték; Bérletek
vásárolhatók 2007. szeptember 24-tõl a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Bérlet ár: 6500Ft. Információ: 87/411-323;
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!



Tapolcán
edzõtáboroztak

Egy héten át Tapolcán edzõtáborozott a
magyar férfi és nõi párbajtõr-válogatott
Kulcsár Gyõzõ szövetségi kapitány
vezetésével.

Olimpiai bajnokok, Európa-bajnokok,
világkupa gyõztesek. Csupa nagy név,
csupa sportpéldakép, köztük tapolcaiak is.
Felkészülésük egyik állomása volt a váro-
sunk kínálta edzõtábor. Komoly erõpróbák
elõtt állnak még a nehéz kvalifikációs
sorozatban. Azért küzdenek, hogy kijuthas-
sanak Pekingbe, az olimpiára.

Felpezsdülõ
röplabdaélet
városunkban

Strandröplabda-bajnoksággal avatták
fel a két nyári pályát a városi sport-
telepen

Az összefogás eredményeképpen újabb
sportlétesítménnyel lett gazdagabb váro-
sunk. Nyár végén Marton József alpol-
gármester adta át a játékosok és a
sportkedvelõk számára a pályákat.

Meilinger Zoltántól, a Tapolca VSE
röplabda szakosztályának vezetõjétõl
megtudhattuk, hogy komoly célokat
tûztek ki a röplabda sportág népsze-
rûsítését illetõen. Ennek egyik állomása
volt a nyári pályák létrehozása. A szak-
oszályvezetõ visszapillantott a 20-30
évvel ezelõtti idõkre, amikor még 100 iga-
zolt versenyzõ volt Tapolcán. A 80-as
években a tapolcai Bauxit röplabdásai

osztályozót játszottak az NB I-be jutásért,
ami azonban nem sikerült. A 90-es évektõl
szinte folyamatosan megszûnt a szak-
osztály, vele együtt az NB II-es tagság is.
1996-tól újra elindult valami, egymásra
találtak a régi röpisek, rendszeres
edzéseket tartottak, s elindultak néhány
versenyen. A figyelemreméltóbb munka
2006-ban kezdõdött, amikor a szakosztály-
vezetés az utánpótlás nevelést helyezte
elõtérbe. Beindult a sportág oktatása.

A legnagyobb áttörés abban jelent meg
a korábbi évekhez képest, hogy szinte
minden iskolában edzéslehetõséghez
jutottak a fiatal röplabdások. Az idei
évben már indulnak az utánpótlás
versenyeken két-három kategóriában 20-
30 fõvel. Indul a férfi felnõtt bajnokság is,
ahol a tavalyi évben sikeresen szerepeltek,
a 3. helyen végeztek. Ezenkívül a mix
versenyeken továbbra is szeretnék a várost
képviselni. Természetesen a Bogdán
Miklós emlékverseny - aminek már ha-
gyománya van - az idei évben is összehoz-
za a röplabdások nagy családját.
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SPORT

Fantasztikus közönsége elõtt gyõzelem-
mel mutatkozott be NB I/B-be jutott fel-
nõtt nõi kézilabda csapatunk, a Kinizsi
Bank Tapolca VSE. Az UKSE Szekszárd
együttesét gyõzték le 35:34 arányban.

Az elsõ fordulóban Siófokon
elszenvedett 26:19-es vereség elemzése
után már a Szekszárd elleni hazai
mérkõzésre hangoltak a lányok.
Mindannyiukat fûtötte a bizonyítási vágy,
hogy a szépszámú szurkolótábor
megfelelõ kiszolgálást kapjon. Talán ez az
izgalom is okozta, hogy az elsõ félidõben
több hiba csúszott be támadásban, de
fõként védekezésben. Az említett elsõ
játékrészben igazából azt a hatékony
védekezési formát nem találta meg a csa-
pat, ami a folytatásban a  hatos fallal ered-
ményt hozott. A félidei négygólos
vendégvezetést a nagy akarattal és
elszántsággal küzdõ lányok le tudták dol-
gozni, s a meccs utolsó másodperceiben a
maguk javára tudták fordítani a találkozót.
Oroszlánrészt többen is vállaltak a

küzdelembõl ezen a napon. A hetest fogó
Gál Natasa, a hatalmas mezõnymunkát
végzõ és gólerõs Antal Anett, dr. Bak
Veronika, Imrefalvi Lilla és Kecskésné
Horváth Henrietta.

De szólni kell a 8. játékosról, a közön-
ségrõl is. Csak a köszönet és elismerés
hangján lehet mindezt megtenni.
Hangulatot varázsoltak a csarnokba,
együtt égtek a  pályán küzdõ lányokkal.
Tudták, mikor kell nagyon a buzdítás, a
biztató szók, de azt is, hogy mikor kell
csendben maradni.

Lányok, ez férfimunka volt!

A tapolcai párbajtõrözõ palánta ered-
ményeire felfigyeltek a szakemberek,
nyáron a magyar korosztályos párbaj-
tõr-válogatott tagja lett.

A 13 éves Lizát iskolájában, a
Batsányiban kerestem meg, hogy gratulál-
jak eredményeihez, s ahhoz a nagyszerû
tényhez, hogy a magyar válogatott tag-
jaként komoly sportjövõ elé nézhet.

Ismerkedése a párbajtõrrel 2003-ban
kezdõdött. Horváthné Szalay Gyöngyi
vezette be a „szakma” rejtelmeibe, s azóta
is az õ keze alatt nevelõdik.

Háromszoros országos bajnok. Az idei
évben az olimpici versenysorozatban több-
ször ért el második és harmadik
helyezéseket. Nevére, eredménylistájára
felfigyeltek a szakemberek. Nyáron levél-
ben értesítették, hogy a magyar válogatott
tagja lett, s ugyanez a levél egy meghívót is
tartalmazott tatai edzõtáborozásra..

Liza elmesélte, hogy az egyhetes
edzõtáborban nagyon komoly alapozó
munka folyt, sokat erõsödött. Több edzõ
foglalkozott velük, ki a futást, ki az
erõsítést, ki a vívást vezette Hasznosnak
ítélte az ott eltöltött idõt.

Beszélgetésünk végén arra a kérdésemre,
hogy hogyan tudja egyeztetni a vívást a
tanulással, Liza azt válaszolta, hogy
fontosnak tartja, hogy a tanulásban is élen
járjon.

A most hetedikes sportoló lány a 6.
osztályt kitûnõre teljesítette

Büszkék vagyunk rád, Liza Alapfokú
sakkoktatás

A Tapolca VSE Sakkszakosztálya
alapfokú sakkoktatást indít

2007 októberétõl
Az oktatás 2008. június 15-ig tart.

Az oktatásra jelentkezhetnek Tapolca
Város és Körzetének 1-2. osztályos

leány és fiú általános iskolás tanulói.
Az oktatás hetente két nap:

szerda: 16.00-17.30-ig
szombat: 08.30-10.00-ig tart.
Részvételi díj: 2000 Ft/hó/fõ.

Az oktatás helyszíne:
Városi Rendezvénycsarnok
Tapolca, Alkotmány u. 7.

Elsõ oktatási nap:
2007. október 03-án (szerda) 16.00 óra

Jelentkezni lehet:
Paréj József

Tel.: 412-563, de: 9-11.30
510-851, du: 15.30-17.30
Mobil: 06-70/227-3077

LABDARÚGÁS:
Az NB III Bakony csoportjában szerep-
lõ TIAC-Honvéd VSE a 6. fordulóban
elvesztette veretlenségét. Jelenleg a
bajnoki tabella 10. helyén tanyáznak lab-
darúgóink 7 ponttal. Eredményeik: 3. for-
duló: TIAC-Csesztreg 0:0, 4. forduló:
Gyõri ETO II.-TIAC 1:1, 5. forduló:
TIAC-Répcelak 0:0, 6. forduló: Soproni
VSE-TIAC 3:2
KÉZILABDA:
Szeptember 16-án indult el a pontvadászat
a kézilabda NB II-ben. Férfi felnõtt és
ifjúsági csapataink Komáromban kezdtek.
A felnõttek 32:30 arányban maradtak alul
a közönségszórakoztató, sportszerû
mérkõzésen. A végig nyílt küzdelemben a
fegyelmezett, jó játékot produkáló
Tapolca nem érdemelt vereséget. Kiváló
teljesítményt nyújtott Béres (11) és Bíró

(7). Az ifjúságiak összecsapásán már az
elsõ félidõben imponáló elõnyre tettek
szert a tapolcaiak, így lehetõség nyílt az
újonnan igazolt játékosok bevetésére.
Kimagasló kapusteljesítményt nyújtott
Nóvé János, Sipos Áron pedig gólerõs
játékával rukkolt ki. A Tapolca
összességében esélyt sem adott a
vendéglátóknak ( 24:34)
Az országos serdülõ bajnokságban
(OSB) szereplõ kézilabdás  lányaink ered-
ményei: Komárom-Kinizsi Bank Tapolca
VSE 22:28; Gyõri Audi ETO-Kinizsi
Bank Tapolca VSE 32: 13
NB I/B ifjúsági lányok eredményei: 
Siófok VSE-Kinizsi Bank Tapolca VSE
23:23; Szekszárd VSE-Kinizsi Bank
Tapolca VSE 35:30
TENISZ:
Az Augusztus 20. Kupa elnevezésû férfi

páros teniszversenyen hat páros mérte
össze tudását. Végeredmény: 1. Marton
József-Németh Tibor, 2. Ságvári Péter-
Kardos Tibor, 3. Nyírõ Balázs-Sikos
Balázs és Mátyás Endre-Deák Vilmos.
SAKK:
Bjelovár Open 2007 nyílt egyéni
sakkversenyen  négy tapolcai versenyzõ
ült asztalhoz. A 32 fõs mezõnyben 4.
Nagy Zoltán, 7. Monda László, 9.
Heiligermann Gábor, 10. Pásztor Ferenc.
Zánkán rendezték a XXXVI. Balaton
Kupa nemzetközi sakk csapatversenyt,
ahol három ország 18 csapata vett részt.,
köztük a Tapolca Rockwool VSE. A tapol-
caiak mindössze fél ponttal maradtak le a
dobogó legfelsõ fokáról. A gyõzelmet
Veszprém vegyes csapata szerezte meg. 
Az 52 résztvevõs villámversenyen Nagy
Zoltán a 4. helyen végzett.

Rövid sporthírek, eredmények

Az oldalt készítette: Antal Edit
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Akövetkezõ lapzárta idõpontja: 2007. október 19.

A Tapolca VSE
Természetjáró
Szakosztály

októberi túraterve
6-án: Uzsa-Tátika-Zalaszántó
13-án: „Bakonyi Barangolás” teljesít-
ménytúra -Zirc-Bakonybél
20-21-én: Szárliget-Várgesztes-Gánt
27-én: Sümeg-Csabrendek-Sümeg

Für Ágnes

A Nemzetközi Rendõrszervezet (IPA)
szeptember 13-án Balatonalmádiban
tartotta küldöttgyûlését. A konferen-
ciára több mint hatvan országból
érkeztek a küldöttek.

A hivatalos programot követõen a
résztvevõk látogatást tettek városunkban

is. A vendégeket Sólyom Károly alpol-
gármester és Horváth Zsolt, az IPA helyi
elnöke köszöntötte, majd rövid sétát tettek
a Tóparton, megtekintették a Tavas-barlan-
got és a Köztársaság téren felállított
Trianon Emlékhelyet, de egy rövid borkós-
tolásra is lehetõség nyílt. NHE

Miért?!

Autómentes Nap
Tapolca Város Önkormányzata ez évben
is csatlakozott az Európai Autómentes
Nap elnevezésû kezde-ményezéshez.

A programot a Városi Rendezvény-
csarnok parkolójában 2007. szeptember
21-én pénteken kezdték az óvodás korúak
kerékpáros-roller ügyességi versenyével és
rajzolós feladatlapok kitöltésével. A
kerékpárút ünnepélyes átadását követõen
délután az iskolásoknak szerveztek
ügyességi és elméleti feladatokat.

Az aszfaltrajzverseny meghirdetésével a
legkisebbeknek, a kerékpáros akadály-
pálya felállításával és a lézerpisztoly
lövészettel a fiataloknak és felnõtteknek, a

lakossági szûréssel az idõsebbeknek ked-
veztek. Látványos extrémsport bemutató-
val szerepeltek a helyi gördeszkás-görkoris
és kerékpáros sportolók, akik ügyes-
ségükrõl és vakmerõségükrõl tettek ismét
tanúbizonyságot. A Fõ tér aszfalt-
szürkeségét az intézmények által küldött
pályamunkákból készített rajzkiállítás
képei színesítették. A programok lebo-
nyolításához és a biztonságos közlekedés
megteremtéséhez segítséget nyújtottak:
Városi Rendõrkapitányság, Városi Baleset-
megelõzési Bizottság, ÁNTSZ dolgozói, a
Tapolcai Városõrség Polgárõr Egyesület
tagjai.  Gerencsér Barbara

Barátsággal szolgálni

A vendégek elismerõen szóltak a fogadtatásról és a hangulatos
kisvárosról

Fotó: Dézsi

Énekes madár

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ
Amatõr Színjátszó Köre a névadó
születésének 110. évfordulójára emlé-
kezve mûsorra tûzte az író Énekes
madár címû, fergeteges humorú 3 fel-
vonásos székely népi játékát.

Röviden a tartalomból: a két öregedõ
Gondos lánynak megkéri a kezét két vén
legény. Eszterét a tréfás nyelvû Lukács,
Regináét Máté. A harmadik leányt, kicsi
Magdót egy Móka nevû kedves fiú kerül-
geti. A bonyodalom abból adódik, hogy
Eszter és Regina Mókát, Lukács és Máté
inkább Magdót szeretné…

Szereplõk: Kovács Melinda, Major
Tünde, Németh József, Marton N. Enikõ,
Nóvé János, Sándor József, Szabó József,
Szalay Gyöngyi, Szalai Róbert. Rendezõ:
N. Horváth Erzsébet.

A színházi elõadás helyszíne: Tamási
Áron Mûvelõdési Központ, Tapolca,
Kisfaludy u. 2-6. Idõpont: 2007. október
15. (hétfõ) 19 óra. Jegyár: 500 Ft.
Jegyvétel: Tamási Áron Mûvelõdési
Központ, október 1-jétõl.

A fiatalok tiszta szerelmét senki sem tudja legyõzni
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A Belvárosi Irodaház elõtt az elmúlt
napokban lezárt útszakasz, feltört út-
burkolat és munkagépek fogadták a
járókelõket és az autóval közleke-
dõket. A munkálatoknál Éri László, a
DRV Tapolca-Sümeg Üzemvezetõség
üzemvezetõje tájékoztatta lapunkat.

- Tapolcán on-line méréseket végez-
tünk, mindenféle modern eszközök
bevetésével - infrakamerával, akusztikai
vizsgálattal, jelszintméréssel -, és ezek
jelezték, hogy az utóbbi hónapokban
erõsen megnövekedett a vízveszteség.
Ennek eredményeként sikerült kimutatni,
hogy a Belvárosi Irodaház elõtt húzódó
150-es vezetéken van egy nagyon nagy
csõtörés, ahol óránként 20m3 víz folyik
el. A probléma elhárítása a mai napon,
azaz szeptember 24-én délutánra már
meg is történik, így nemcsak a víz-
vesztést tudjuk megakadályozni, de az a
környezõ házakban, a talajban sem tehet
már további kárt. Minden tapolcai

lakostól, az önkormányzattól türelmet
kérünk, a meghibásodás kijavítása a
közös érdekünk.

Hétvégére már az úthelyreállítás,
az aszfaltozás is megtörténik

Csõtörés a városközpontban

A Fõ tér egy részét részlegesen lezárták, megidézve a majdani sétálóutca
hangulatát

Fotó: László

Milyen lelkületû ember lehet az,
aki ilyenre képes?

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth


