
Igazi sporttörténeti esemény helyszíne

volt Tapolca március 29-én és 30-án.

A Magyar Olimpiai Akadémia 51.

vándorgyûlését Rejtõ Ildikó, Ágoston

Judit, Menczel Iván, Markovits Kál-

mán, Varga János, Hámori Jenõ, Zsitnik

Béla olimpikonok is megtisztelték

jelenlétükkel. A plenáris ülést dr.

Jakabházyné Mezõ Mária, a MOA

fõtitkára nyitotta meg, majd dr. Aján

Tamás, a MOA elnöke, Lasztovicza

Jenõ, a Vezsprém Megyei Közgyûlés

elnöke és Ács János polgármester

köszöntötte a résztvevõket a Tamási

Áron Mûvelõdési Központban.

/Írásunk a 3. oldalon Két nap, amely

a sportról szólt címmel./
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A nagy érdeklõdéssel várt hang-
versenysorozat elsõ elõadása április 4-
én volt a Járdányi Pál Zeneiskolában.

- Zenével telik meg a zeneiskola hang-
versenyterme - szólt bevezetõjében Péni
Béla igazgató a volt növendékek bemu-
tatkozása elõtt, akik kiröppenve a tapol-
cai „fészekbõl” a veszprémi zenei
középiskola követelményein csiszolód-
tak.

/Írásunk a 8. oldalon Nagyszerû zenei
élmény címmel./

Március 28-án a Tamási Áron Mûve-
lõdési Központban a Város Napjának
ünnepe volt.

- A II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretei
között, a regionális operatív prog-
ramokhoz benyújtandó pályázatainkkal,
vonzó befektetési, fejlesztési környezet
megteremtésével továbbra is azt kell te-

kinteni fõ célnak, hogy Tapolca jelen-
tõsen fejlõdõ kisrégiós központ legyen,
a település az új évezredben is a vá-

roslakók, a térség, az idelátogatók
minél igényesebb kiszolgálása érde-
kében mûködjön - mondta Ács János
polgármester ünnepi beszédében. - Meg
kell vizsgálni az erõsségeinket és
figyelembe venni hátrányainkat, Ehhez
nyújt majd segítséget az Integrált
Városfejlesztés Stratégia Program.

/Írásunk a 4. oldalon Közös akarattal,
odafigyeléssel minden elérhetõ címmel./

A múlt örökségére épül a jelen Olimpikonok találkozója

- Tapolca város pályázat-történetének
talán legnagyobb pályázat-elõkészítése
zajlik napjainkban - tudtuk meg
Parapatics Tamás önkormányzati fõta-
nácsadótól, a Polgármesteri Hivatal-
ban a közelmúltban létrehozott pályá-
zatkészítõ csoport koordinátorától.

- A közel egymilliárd forint összértékû

pályázat segítségével a Belváros érték-
megõrzõ rehabilitációjára kerülne sor.
Ennek fõtartalma a kulturális létesít-
mények - a Tamási Áron Mûvelõdési
Központ és a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum - felújítása, korszerûsítése.

/Riportunk a 2. oldalon Tovább épül,
szépül Tapolca címmel./

Pályázatok, fejlesztések

Zenei Napok
2008

Tizenhatodik alkalommal rendezték
meg a Szent György-hegyi Napokat
április 22-e és 27-e között.

Ezeken a napokon a szõlõt és bort ter-
melõt, valamint a hegy adta finom nedût
köszöntik a gazdag programsorozat
résztvevõi. Így nem maradhat el a
bortúra, de a borok versenye sem.

/Írásunk az 5. oldalon Szent György-
hegyi Napok címmel./

Borünnep
a hegyen

Látványterv a Wass Albert Könyvtár és Múzeum új homlokzatáról

A Képviselõ-testület a Tapolcai Testnevelés és Sport kitüntetést
adományozta Frang Lászlónak. Az elismerést Ács János adta át

Sportéletünk jelesei városunkban

A rendezvényt Császár László elnöki
fõtanácsadó nyitotta meg Pereg a dob...

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth
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hivatalos honlapja

„A magyarországi sokrétû, összetett
pályázati rendszer anyagi lehetõségei a
kívülállók számára a korlátlan lehetõségek
tárházának tûnhet, azonban a szereplõi, a
résztvevõi - különösen az önkormányzatok
- számára ez a sok munkával, hosszú elõ-
készítési folyamattal, nehezen elnyerhetõ
források közé tartozik” - idéztük a Kép-
viselõ-testület február 15-ei nyilvános
ülésére elõterjesztett, pályázatokról szóló
anyagból. A most következõ riportunkban
Parapatics Tamás önkormányzati fõtanács-
adóval a pályázatírás folyamatát járjuk
végig.

- A fejlesztésekhez külsõ forrást csak a
pályázati források jelenthetnek, ezért is tartot-
ta az önkormányzat szükségesnek egy olyan
munkacsoport létrehozását, amely a pályáza-
tok elõkészítésével, bonyolításával foglal-
kozik. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy
az itt készült pályázatokat eddig csak for-
ráshiány és nem formai hiba miatt utasították
vissza. Mindenkit köszönet illet a pályázatok
elkészítésében való részvételért, de ki kell
emelnem az Önkormányzati és Gazdálkodási
Iroda munkatársait Benczik Zsolt irodavezetõ
irányításával, valamint a Pénzügyi Iroda
vezetõjét, Schönherrné Pokó Ildikót és kol-
légáit. A munkacsoportban dolgozók közül
név szerint is szeretném megemlíteni Emõdi
Sándornét, Hársfalvi Józsefet, Farkas Dórát
és Török Edinát. Köszönet illeti a Képviselõ-
testületet, hiszen a soros és rendkívüli ülések
során tanúsított felelõsségteljes és rugalmas
hozzáállásuk nagymértékben elõsegíti egy-
egy pályázat gyors és sikeres célba érését.

- A pályázatkészítés „hajnalán”, tíz, tizenöt
évvel ezelõtt sokat lehetett hallani arról, hogy
sok támogatást igénylõ - köztük önkormányza-
tok - azért nem kapták meg a sokszor életmen-
tõ segítséget, mert rossz volt a pályázatuk. A
pályázatírásban rejlõ haszonszerzést sokan
felismerték, és erre szakosodtak.

- Valóban nem könnyû ma pályázatot írni.
Sokan azt hiszik még ma is, hogy csak le kell
írni, mit szeretnénk, és máris jön a pénz. Nos,
ez közel sincs így. Sokszor a célokat kell a
pályázati kiírás feltételeihez igazítani. Ma már
nagyon sok elvárásnak kell megfelelnie egy
befogadott pályázatnak. Több kötelezõ mel-
lékletet kell tartalmaznia, számtalan nyi-
latkozatot, kötelezettségvállalást. A pályázat-
készítés útját a város is megjárta, de rájöttünk
arra, hogy helyi emberekkel lehet helyi sikere-
ket elérni. Nagyon sok pályázatkészítõ cég
ajánlkozik ma is. Volt olyan pályázat, amely-
hez igénybe kellett venni tanácsadó segítségét,
de általában a fõbb adatokat, az összefüg-
géseket helyben kell szolgáltatni.

- A pályázatokhoz szükséges önrészt a si-
keres pályázat eredményhirdetéséig el kell
különíteni, vagy addig is „dolgozhat”?

- Nem kell elkülöníteni a pénzt, csak meg
kell hivatkozni azt a költségvetési fejezetet,
amelybõl biztosítani kívánja a város. Ezt
konkrétan viszont csak az adott évi költ-
ségvetésben lehet. Akövetkezõ évekre - hiszen
a megvalósítás több évig is eltarthat - elõzetes
kötelezettséget vállal a Képviselõ-testület.

- Ha jó és sikeres volt a pályázat, mennyi
idõ telik el addig, míg a tényleges beruházás,
felújítás megkezdõdhet, azaz mikorra érkezik

meg a támogatási összeg?
- Nemrég láttam egy televíziós mûsort,

amelyben egy pályázatíró cég vezetõje arról
szólt, hogy a pályázati kiírás mindenkire
vonatkozik, csak a pályázatot kiíróra nem.
Sajnos, ez sok esetben így is van. Néhány
példa. A Polgármesteri Hivatal akadály-
mentesítésére szeptemberben nyújtottuk be a
pályázatot, alig három hete kaptuk meg a
választ arra vonatkozóan, hogy sikeres lett
(12,5 millió forint). Most van folyamatban a
pályázati szerzõdés megírása. Szerencsés eset-
ben júniusban indulhat el a munka, ami azt
jelenti, hogy 1 év telik el a pályázat benyújtása
és a megvalósítás között. Ugyanez a helyzet a
Tapolca-Diszel közötti kerékpárút építésének
II. ütemére benyújtott pályázattal is. Novem-
berben volt a beadási határidõ, a sikeres
elbírálást követõen most tartunk ott, hogy
elküldhettük a támogatási szerzõdés meg-
kötéséhez a szükséges iratokat. Várjuk a
szerzõdést, csak azután írható ki a közbeszer-
zési pályázat az 50 milliós munkálatokra.

- Melyek azok a pályázatok, amelyek
elbírálása most van folyamatban?

- Az egyik a szennyvíztelep foszfát-
mentesítésével kapcsolatos. Ezt a kétfordulós
pályázatot a Közép-dunántúli Operatív
Program (KDOP) keretében írták ki. Az 580
millió forint összköltségû pályázat önrésze
20%. Most van folyamatban a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola energia-takarékos
felújítása, magastetõ létesítése, az oktatás
feltételeinek javítása címû pályázatunk
elbírálása is. Bízunk benne, hogy a 250 millió
forintos, felújításra benyújtott, szakmailag jó
színvonalú anyagunkat kedvezõen bírálják el.
Ehhez az önrész 10%. Ismételten benyújtjuk
pályázatunkat az Ipar utca fejlesztésére.

- 2004-ben Tapolca pályázatot nyújtott be a
Belváros rekonstrukciós terveinek megvaló-
sításához. Akkor a befogadott pályázatot - for-
ráshiányra hivatkozva - „parkolópályára” tet-
ték. Történt-e változás ezzel kapcsolatban?

- Azt is lehetne mondani, hogy annak a
pályázatnak mintegy a folytatásaként most egy
újabb kerül benyújtásra a KDOP-hez. Tapolca
pályázat-történetének talán legnagyobb
pályázat-elõkészítése zajlik jelen pillanatban.
A Belváros értékmegõrzõ rehabilitációját
megcélzó pályázat mintegy egymilliárd forint
értékû munkálatot generálna. Ennek fõ tartal-
ma a kulturális létesítményeink - a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ és a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum - energia-takarékos
felújítása, környezetbe illesztése, homlokzat
hõszigetelése, nyílászárók cseréje, valamint
kisebb belsõ felújítás lenne. Ennek a pályázat-
nak a támogatásával befejezõdhetne a
Köztársaság tér déli részének parkfejlesztése,
de említhetném a zeneiskola, az APEH-udvar,
a Balaton Üzletközpont, a Régi Postaudvar
területének és a Fõ tér 12. szám alatti épület
belsõ udvarának rendezését is. Ezek mind-
egyike olyan célt szolgálna, amely nemcsak a
lakók elismerését, de az idelátogatókét is
kivívná, hiszen a hangulatos belsõ udvarok,
terek pihenésre, kikapcsolódásra is lehetõséget
adnának. Az értékmegõrzõ rehabilitációhoz
700 millió forint támogatás elnyerésére számí-
tunk. A pályázat benyújtását konzorcium for-
mában magánszemélyekkel oldottuk meg, így
kerülhet sor a Tópresszó fejlesztésére is.
Szeretnénk megvalósítani a volt Bauxit
Irodaház jellegtelen homlokzatának a
környezetbe illesztését. Sajnos, a régi
Harangozó-házat „visszahozni” nem tudjuk,
de építészeti eszközökkel a környezettel job-
ban harmonizáló homlokzat kialakítására
lehetõség nyílna. Megújulhat a részben
magán-, részben önkormányzati tulajdonban

lévõ Fõ tér 24. alatti ház homlokzata ebbõl a
pályázati forrásból. A Tamási Áron Mûvelõ-
dési Központ rekonstrukciójának részét képez-
né a volt zsinagóga-homlokzat rendbetétele.

- A Fõ tér 21. számú ház belsõ udvarán
lomizásból származó használt bútorok és
egyéb „hulladékhegyek” állnak. Mit tehet az
önkormányzat ennek megszüntetése érdeké-
ben? Szörnyû a kontraszt a szépen rendezett
városkép és e között az udvar között.

- Sajnos, szerények a városvezetés eszközei
ezeknek a felszámolására. Olyan hatósági
intézkedésekkel, amilyenek korábban voltak,
most már nem lehet fellépni, de a tulajdonos-
társakkal együtt összefogva mindent elköve-
tünk azért, hogy ott is egy hangulatos, ren-
dezett belsõ udvar alakulhasson ki, hiszen egy
nagyon fontos átjáró útvonal lehetne az a
kórház felé, a Kertváros irányába.

- Április 22-én, a Föld Napján készül ez a
riport. Így óhatatlanul kínálkozik az a kérdés,
hogy a már meglévõ zöld felületek, virágos
terek, parkok, sétányok mellett szerepel-e újab-
bak létesítése a városban?

- Igen. Sõt, elkészült Tapolca zöld felület-
rendezési koncepcióterve, amelyben különös
jelentõséget kapnak a már említett belsõ
udvarok. De nagyon sok zöld területi köz-
lekedési fejlesztést szeretnénk megvalósítani
ezen kívül. Tervezzük a parkolóhelyek
bõvítését, a déli városkapunál lévõ, jelenleg
használtcikk piac helyét korszerûsíteni akar-
juk. Egy sétány kialakítása szerepel a tervek
között a Tapolca-patak mellett az Alsó-tóhoz,
illetve a Nagyköz utcai murvás parkolót
szilárd burkolattal látnánk el. Az Alsó-tó felet-
ti légvezetéknek a kiváltása megoldásra vár, de
a Vasudvar és a Deák Ferenc utca 7. belsõ
udvarán lévõ távhõvezeték föld alá helyezé-
sére is szükség lenne. Egyik sem szép látvány.
Különös gondot kívánunk fordítani az illegális
szemétlerakók felszámolására. Ez utóbbi
megoldásához a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumtól egymillió forintot nyertünk
pályázaton. Összefogtunk a Tapolca Város
Épített és Természeti Környezetért Közalapít-
vánnyal és a Tapolcai-medence Környezet-
védelmi Közhasznú Egyesületével, hogy a
Sümegi úttól a Veszprémi útig terjedõ területet
megtisztítjuk és megakadályozzuk, hogy
ezeken újjab illegális szemétlerakó képzõdjön.
Számítunk a rendõrség, a polgárõrség, de min-
den törvénytisztelõ, jó szándékú a környezetet
szeretõ állampolgár segítségére. Szeretnénk,
ha a környezetünk védelmében a Tapolcai-
medencében olyan összefogás jönne létre,
amelynek eredményeként a földtulajdonosok a
földalapú támogatás egy részét arra fordítanák,
hogy abból egy figyelõszolgálatot hozhatnánk
létre.

- A városban történõ fejlesztésekrõl, a
pályázatok eredményességérõl miként tájé-
kozódhatnak az állampolgárok?

- A közelmúltban fogadta el a Testület
Tapolca Integrált Városfejlesztési Stratégiáját.
Ebben szerepelnek azok a fejlesztési szük-
ségességek, amelyeket 2007-2013 közötti
idõszakban pályázati segítséggel szeretne
megoldani a város. De a 2007-2010 közötti
idõszak gazdálkodásának stratégiai prog-
ramjának különbözõ fejezetei - városfej-
lesztés, turizmus stb. - is tartalmazzák a ter-
veket. A programok Tapolca honlapján
keresztül elérhetõk. Kérünk mindenkit,
akinek lehetõsége van rá, tekintse át ezeket.
Ezek nem „kõbe vésett programok”, továbbra
is szívesen és köszönettel fogadjuk minden
gazdálkodó szerv, magánszemély olyan
észrevételét, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy
tovább épüljön, szépüljön Tapolca.

N. Horváth Erzsébet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tovább épül, szépül Tapolca
Közérdekû

Országgyûlési képviselõ: 
Lasztovicza Jenõ 

Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12
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: 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. (Belvárosi Irodaház) 18-as
szoba   Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: hétfõtõl csütörtökig 8.00-
16.00; pénteken 8.00-13.00
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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Tapolca kérésének eleget téve a Veszprém
Megyei Közgyûlés úgy döntött, hogy visz-
szaadja a városnak mûködtetésre a Szé-
chenyi István Szakképzõ Iskolát, amely a
megyével és Ajkával, illetve Balatonfüred-
del társulási formát hoz létre. A döntés
hátterérõl és a népszavazás után kialakult
parlamenti viszonyokról Lasztovicza Jenõt,
a térség országgyûlési képviselõjét, a
megyei közgyûlés elnökét kérdeztük.

- Ahhoz, hogy a jelenlegi döntést megin-
dokoljam, az elõzményekrõl is beszélnem
kell. Az elmúlt év nyarán az önkormányzatok
a középiskoláik egy részét megyei fenntartás-
ba adták át. Tették ezt azért, mert az állami
normatívák folyamatos csökkenése miatt
egyre több pénzt kellett fordítaniuk az iskolák
mûködtetésére, ezt pedig más területektõl
kellett elvonniuk. Ez a többletkiadás például
Tapolca esetében a SZISZI-t illetõen 34 mil-
lió forintot, Ajka esetében - a Bercsényi-
iskolát tekintve - 70-80 millió forintot jelen-
tett. Ma az összes átvett intézmény a
megyének 400 millió forintjába kerül. Tavaly
év végén jogszabályi változások miatt -, ame-
lyek arra irányultak, hogy ne legyenek az
egyes intézmények szakmai képzésében
átfedések, azaz ne képezzenek mindegyikben
szakácsot, bádogost, varrónõt stb. - térségi
integrált szakképzõ központok létrehozása
indult el országosan. Ebben van is logika, de
még nincs kész az infrastruktúrája, nem
megoldott a gyerekek utaztatása, kollégiumi
elhelyezése, azaz nem mindenütt adottak a
feltételek. Veszprém megye több településén
van szakirányú oktatás, így sokkal nehezebb
feladatot jelentett ezeknek a TISZK-eknek a
létrehozása, mint például Fejér megyében,
ahol két pólusú lett ez az oktatás, mégpedig
Székesfehérvár és Dunaújváros központtal.
Nálunk Veszprém és Pápa önállóan oldotta
meg a társulás kérdést, Várpalota, Zirc,

Pétfürdõ és Balatonfûzfõ egy társulásban
egyesült. A térségi integrált szakképzõ
központ létrehozásának egyik alapfeltétele az
volt, hogy legalább 1500 tanulója legyen az
intézményeknek, ezért Tapolca, Ajka és
Balatonfüred esetében nem társulást, hanem
csak egy integrált rendszert tudtunk létre-
hozni. Ez pedig azzal jár, hogy mindegyik
intézmény elveszti az öneállóságát, csak egy
igazgató van, a többiben pedig helyettesi
szintû vezetés mûködik. Elvesztik az intéz-
mények az OM azonosító számukat, amelyet
csak nagyon nehezen lehetne visszaszerezni,
ha másfajta oktatáspolitikai gondolkodás
valósulna meg a késõbbiekben Magyar-
országon. Ezt mérlegelték a települések pol-
gármesterei, és kérték, hogy a tavaly decem-
beri megyei közgyûlési döntést újra gondol-
juk át, és keressünk más lehetõségeket. Állás-
foglalást kértünk az önkormányzati és az
oktatási minisztériumtól is az újabb döntés
elõtt. A válasz az volt, hogy azt a megoldást
válasszuk, amely a legkevesebbe kerül,
ahogy a legjobban járunk. Ezért került vissza
a tapolcai SZISZI városi fenntartásba, és így
tudják a megyével együtt létrehozni a három
városban mûködõ iskolákból a társulást.
Inkorrektnek tartom Ajka város polgár-
mesterének azt a lépését, hogy bírósághoz
fordul a döntés miatt akkor, amikor úgy gon-
dolom, hogy ehelyett inkább meg kellett
volna köszönnie a megyei önkormányzatnak
- mint ahogy dr. Bóka István Balatonfüred
polgármestere tette -, hogy erre a kérdésre
visszatért, és az új döntés eredményeként
megmaradt az intézmények önállósága, így a
fejlõdés lehetõsége is biztosított.

- Március 9-én népszavazás volt Magyar-
országon. Ennek eredménye nagyon sok vál-
tozást hozott annak ellenére, hogy a minisz-
terelnök azt nyilatkozta, arra az újságírói kér-
désre válaszolva, hogy mi lesz március 9-e

után, hogy március 10-e. Öntõl, mint a térség
parlamenti képviselõjétõl elsõ kézbõl kaphat-
juk a választ a bekövetkezett változásokra.

- Abban teljesen igaza volt a miniszterel-
nöknek, hogy a naptár szerint 10-e követ-
kezett. Csak a népszavazás után egészen más
lett hazánkban a közhangulat, és a politikai
erõviszonyok is megváltoztak. Egyre többen
látják a valós helyzetet, azt, hogy a kormány
folyamatosan eltitkolja, hogy Magyarorszá-
gon komoly gazdasági és pénzügyi válság
van. Némely külföldi szakíró is azt írja, hogy
hasonlítani kezd a helyzet ahhoz, ami 4-5
évvel ezelõtt Argentínában volt. Az, amit a
médiumok sugallnak az állami vezetõk
részérõl, az teljes mértékben ellentétes az
emberek napi tapasztalataival, egyre többen
küszködnek megélhetési gondokkal. Már
nem tudják a FIDESZ-re hárítani a prob-
lémák okát. 6 évvel ezelõtt õk kaptak bizal-
mat az országtól, hogy az ország dolgait ren-
dezzék. Arra kérek mindenkit, hogy ne felejt-
se el, hogy Medgyessy Péter amikor átvette a
kormányzást, azt mondta, hogy a magyar
gazdaság erõs, a magyar gazdaság jó állapot-
ban van. Ezért is lehetett a 100 napos prog-
ramot kivitelezni. Büszkén mondta László
Csaba, az akkori pénzügyminiszter is, hogy
az unióhoz csatlakozni vágyó országok
között az elsõk vagyunk, és az Euró
bevezetése 2007-2008-ra megtörténik. Az
elmúlt hat év alatt az utolsók lettünk. Békesi
László volt pénzügyminiszter is azt nyi-
latkozta nemrég az egyik televíziós riport-
jában, hogy a FIDESZ a gazdaságot rendbe
hozta. Egy egészen más gazdaságpolitikával,
amelyet most folytat a kormány újra ered-
ményeket lehetne elérni, csak azokat a
pénzeket, amelyek a fejlõdéshez kellenek
valóban az adott helyre kellene eljuttatni. A
gazdasági lapok és az elemzõk is azt írják,
hogy a hazánkba érkezõ uniós források 80%-
a külföldi multicégeknél realizálódik, tehát
gyakorlatilag azok a pénzek, amelyeket az
unió majd ad a fejlesztésekre, azok külföldi
cégeknél „landolnak”, és nem a magyar kis-

és középvállalkozásokat fejlesztik. Ráadásul
olyan gyilkos adórendszer, mint amilyen
nálunk van, az uniós országokban sehol
nincs. Tönkremennek a vállalkozók a terhek
alatt, míg mások kiviszik a vállalkozásukat az
országból. Nagy a bizalmatlanság. A kiala-
kult helyzetért a kormánytagok a felelõsök,
mert õk hozzák meg azokat a döntéseket,
amelyeket a Parlament elé terjesztenek, és a
parlamenti többséggel a szocialisták el is
fogadtatnak. Már többször megfogalmaztam,
de most is megteszem: a rossz gazdasági dön-
tések mögött - véleményem szerint - nem
tévedés, hanem tudatosság van. S ha ez így
van, akkor ez a hazaárulással ér fel. Ezt raj-
tam kívül sokan mondják, s remélem az
emberek jelentõs része is így gondolja ma
már.

- A SZDSZ bejelentette, hogy kilép a koalí-
cióból, ez pedig elõre vetíti egy kisebbségi kor-
mányzás lehetõségét, de akár az elõrehozott
választásokét is. Mi errõl Önnek a véleménye?

- A Parlamentben is tapasztalni lehet, hogy
az SZDSZ most jobban támadja a szocialistá-
kat, mint bárki más, holott eddig nagy össze-
borulás volt. Vissza kell csak emlékezni arra,
hogy amikor Kókát kinevezték miniszternek,
Gyurcsány úgy ölelgette, mintha gyermekko-
ri barátok lennének, most meg a legdurvább
rágalmakat mondják egymás szemébe, a
másik felelõsségét hangoztatják. Annyi
hazugságot mondtak már az elmúlt években,
ha véletlenül igazat szeretnének mondani,
akkor azt ma már a lakosság 70%-a el sem
hinné. Arra a kérdésre válaszolva, hogy lesz-
e elõrehozott választás, azt nehéz megjósolni.
A magyar alkotmány sok mindent szigorúan
szabályoz. Akkor lehetne, ha Gyurcsány
lemondana, ha az SZDSZ tényleg kiszállna a
koalícióból. De õket ismerve, a pénzhez való
kötõdésük, a pénzéhségük miatt a leg-
fontosabb kérdésekben biztosan a szocia-
listák oldalára állnak majd. Így az adótörvény
és a költségvetéstörvény megszavazásában
õk biztosan partnerek lesznek.

N. Horváth Erzsébet

Visszakerült a városhoz a Széchenyi István Szakképzõ Iskola

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi
Tanács (KDRMT) április 1-jén Tapolcán
tartotta az ülését.

Az ülés résztvevõit Ács János pol-
gármester köszöntötte, majd szólt a város
munkaügyi helyzetérõl, hangsúlyozva azokat
a folyamatokat, amelyek károsan, illetve sze-
rencsésen befolyásolták a munkavállalás le-
hetõségeit. Negatívan hatott a munkaerõpiac-
ra a bauxitbánya központjának elköltözése, a
honvédség megszûnése, a vasúthálózat
leépítése. A kereskedelem, a szolgáltatás
fejlõdése csak részben tudta ellensúlyozni
ezeket. Ugyanakkor sikerként említette, hogy
a felépült 4 csillagos szálloda munkahelyeket
teremtett, és a megmentett kórházzal közel
300 ember munkahelye maradt meg. Majd
annak a reményének adott hangot a pol-
gármester, hogy a most elkészült városfej-
lesztési stratégia új távlatokat nyit meg a
munkavállalóknak, fõként a turizmus, a
gyógyturizmus területén.

Szencz Lajosné, a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulás elnöke a tár-
sulás 1995-tõl napjainkig tartó történetét
vázolva beszélt a térség munkahelyi és
oktatási kérdéseirõl.

Zimmermann József, a KDRMT fõigaz-
gatója adatokkal támasztotta alá, hogy a
munkaerõpiacon egyszerre hatnak jó és rossz
folyamatok. 9000-rel csökkent a térségben a
foglalkoztatottak száma, ez jobb az országos
átlagnál. A régióban 2008 márciusában 38100
a nyilvántartott álláskeresõ, ez 1000-rel keve-
sebb, mint tavaly. A csökkenésbõl 800 fõ
Veszprém megyei. E mögött a szezonális mun-
ka kezdetét jelölte meg okként a fõigazgató.

- Az álláskeresõk munkához jutását 3,5
milliárd forinttal segítette a Közép-dunántúli
Regionális Munkaügyi Tanács - tájékoztatta
a jelenlévõket Szmerha Béláné fõigazgató-

helyettes.
Az álláskeresési támogatások és a foglal-

koztatást elõsegítõ támogatások ellenõrzése
során szerzett tapasztalatokat Reiter Árpádné
dr. értékelte az ülésen.

A KDRMT ad hoc bizottságának elnöke,
Bernáth Ildikó a mikro-, kis- és középvál-
lalkozások mûködésérõl, a nehézségekrõl
szólva hangsúlyozta, hogy a járulékok
mérséklése, az adminisztrációs terhek
csökkentése segítené a munkahelyterem-
tést. - Meg kell teremteni az EU-s forrá-
sokhoz való arányos hozzájutást, és felül kell
vizsgálni a közbeszerzés kiírási feltételeit -
mondta a bizottság elnöke. NHE

Munkaerõpiaci helyzetkép

A Magyar Olimpiai Akadémia 51. vándor-
gyûlése megyefutással kezdõdött a Köztár-
saság téri Székelykapunál, majd a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ aulájában dr.
Nádori László professzor életmû kiállítását
Szalay Gyöngyi olimpikon nyitotta meg.

A plenáris ülést dr. Jakabházyné Mezõ
Mária, a MOA fõtitkára vezette. A részt-
vevõket Lasztovicza Jenõ, a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte, mint
hangsúlyozta, az egészséges, kiegyensú-
lyozott és tehetõs ország alapja a sport-
tevékenységek megfelelõ támogatása, mely
különösen érvényes a diáksportra. Magyar-
országon ez kívánni valót hagy maga után.

Ács János polgármester mint házigazda
kívánt jó és hasznos tanácskozást az ülésre a
határon túlról is érkezett résztvevõknek, majd
a város és a sportolók jó és harmonikus kap-
csolatát értékelve azokról a megvalósult ter-
vekrõl, elképzelésekrõl szólt, amelyek
meghatározzák a város sportjának fejlõdését.
- Tapolcát már sokan és sokféleképpen jelle-
mezték, nevezték a barlangok és vizek
városának, de lassan kiérdemli az olimpiko-
nok, a sportolók városa elnevezést is, hiszen
az olimpikonok, világ- és Európa-bajnokok
számát tekintve is kiemelkedõ a hasonló
nagyságú települések közül. Csermák József,
Mádl Ildikó, Szalay Gyöngyi, Domán Gábor,
Lukács Béla, Rédli András, Boczkó Gábor,
Kovács Márta - hogy csak néhányat említ-
sünk a nemzetközi elismerést is kivívó
sportolóink közül.

Az ülésen dr. Aján Tamás, a MOA elnöke
annak az örömének adott hangot, hogy a

város milyen nagyszerûen fogadta a 25
településrõl érkezett 160 résztvevõt, majd a
pekingi olimpia magyar esélyeirõl beszélt.

Dr. Nádori László a melbourne-i olimpiára
kiutazó magyar sportolókról, a sport és '56
kapcsolatáról szólt. Bognár Ferenc, a Magyar
Speciális Olimpiai Szövetség régiós igazgató-
ja a sport összekötõ szerepét hangsúlyozta a
fogyatékkal élõk és az egészségesek között.
Kovács Melinda N. Horváth Erzsébetet
kérdezte a Tapolca 100 éves sportját feldolgo-
zó könyvérõl, majd Rédli András felvételrõl,
Szalay Gyöngyi és Boczkó Gábor pedig
élõben beszélt a sportpályafutásáról.

A kétnapos tanácskozás elsõ napját kitün-
tetések, elismerések átadása zárta. Dr. Aján
Tamástól vehette át a köszönetet kifejezõ
diplomát Lasztovicza Jenõ és Ács János. Dr.
Nádori László áldozatos, 60 évnyi sporttevé-
kenységét is kitüntetéssel ismerte el a MOA.
Elismerésben részesült az olimpia eszmei-
ségének terjesztéséért Gerencsér Barbara, N.
Horváth Erzsébet, Bognár Ferenc, Mezõssy
Zoltán és Parapatics Tamás.

A vándorgyûlés második napján a régi
temetõben Csermák József sírján, majd a
Kistó partján lévõ Pantheon-falon, - dr. Papp
Pál és Csermák József emléktáblájánál - he-
lyeztek el koszorút a résztvevõk, majd meg-
tekintették a Városi Rendezvénycsarnokban
található Csermák-emlékkiállítást.

A vándorgyûlés programsorozatait szí-
nessé tették Simon Mihály dzsúdósai, az Acro
Dance táncosai, a Balaton Isover ifjú vívói és
a Bárdos-iskola tanulóinak zenés-táncos pro-
dukciója. Antal Edit

Két nap, amely a sportról szólt

Köszönet
Ács János Polgármester Úrnak

Tisztelt Polgármester Úr!
A Közép-dunántúli Regionális Mun-

kaügyi Tanács nevében köszönjük a
lehetõséget, hogy az ülésünket Önöknél
tarthattuk meg. Külön köszönjük szemé-
lyes részévtelét az ülésen.

Az Önök szép városában úgy gondol-
juk, egy eredményes tanácsülés zajlott
le, melyhez nagymértékben Önök is
hozzájárultak.

Külön köszönetemet fejezem ki a par-
kolási lehetõség biztosítására. Az igazat
megvallva, máshol ilyen gesztussal nem
találkoztunk.

Tisztelettel: Eisenberger Márton,
a KDRMT soros elnöke



A városnapi ünnepségen Ács János pol-
gármester Tapolca történelmi múltját
megidézve szólt a középkori várossá, a
jelentõs gazdasági központtá válás folya-
matáról, a XIX. századi fejlõdésrõl; az
ipar, a kereskedelem, a közoktatás alaku-
lásáról, valamint arról, hogy a kiépített
vasúti csomópont, majd az 1960-as évek-
ben a bauxitbányászat központjának
betelepülése milyen jelentõs változást
hozott a város életében.

- Az 1990-ben bekövetkezett rendszer-
változást követõen Tapolcán is új intéz-
ményrendszer alakult ki. A gazdasági áta-
lakulás folyamatában sok munkahely szûnt
meg a magánosítás során. Ugyanakkor a
város a lehetõségeihez képest próbált
fejleszteni. Elismerést érdemel az akkori új
körházi építkezés, amely részben biztosítot-
ta annak a lehetõségét, hogy az egészség-
ügy meggondolatlan átalakítása után aktív
kórház mûködhet a városunkban. Teljesen

átalakult, megújult, gyarapodott a városi
nevelési, oktatási, kulturális és sport
intézményrendszer. A legújabbkori város-
fejlesztés az ezredfordulón kapott új
lendületet - hangsúlyozta a polgármester. -
Megerõsödött a civil társadalom, s vele
együtt a lakosság lokálpatriotizmusa.
Felélénkült a turizmus, megépült a régóta
áhított gyógyszálló. Az értékmegõrzõ
felújítások és beruházások a legrangosabb
urbanisztikai elismerést, a Hild János Díj
elnyerését eredményezte 2004-ben. Tapolca
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban
már saját épületében tud színteret biztosí-
tani a város kulturális rendezvényeinek,
kiállításoknak, városi és civil programok-
nak, önkormányzati eseményeknek. A
Városi Rendezvénycsarnok létesítésével
egy olyan többfunkciós épülettel gyara-
podott Tapolca, amely elsõsorban a sport, a
kulturális élet kiteljesedéséhez is hoz-
zájárult. Megújult a Városi Sporttelep.

A külsõ források, pályázatok segítségé-
vel lakásépítések, csatornahálózat-építés,
útfelújítás, belvárosi környezet szépítés, a
Köztársaság tér felnyitása, a szennyvíztelep
korszerûsítése is megtörtént - tette hozzá
Ács János.

Majd arról szólt, hogy új próbatétel a
honvédségi ingatlanok hasznosítása, mert
mint mondta, ez lehet a város jövõbeni
kitörési pontja, amely további fejlõdést,
munkahelyteremtést jelent.

- Mihez kell a város lakosságának segít-
sége? - tette fel a kérdést ünnepi beszédében
a polgármester: - Kedves Barátaim! Min-
denhez. Közösen sokkal többet látunk,
sokkal többet tudunk tenni a rongálás, a
vandalizmus ellen. Ehhez kell megértés és
türelem. Sajnos, minden probléma nem
oldódik meg azonnal, de odafigyeléssel,
közös akarattal minden elérhetõ. Kérem,
továbbra is összefogva tegyünk meg min-
dent a településünk, városunk, Tapolca
fejlõdéséért. Nincs más választásunk, mert
ez a gyermekeink, utódaink és a mi jövõnk.

Az ünnepi beszédet követõen kitün-
tetések átadására került sor. Sporttevékeny-
ségéért Frang László kapott elismerést.
Évtizedek óta áldozatos munkát folytat a
tapolcai futballszakosztály fennmaradása és
fejlõdése érdekében.

Dr. Siposné Kiss Gizella a Tapolca és
Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesületében végzett munkájáért Tapolca

Városért elismerésben részesült. Szintén
Tapolca Városért kitüntetést vehetett át dr.
Scher József ezredes rendõrkapitány, aki
közel 20 éve teljesít szolgálatot váro-
sunkban.

Nagy sikerrel léptek színpadra a
Szivárvány Óvoda kicsinyei a városnapi
megemlékezésen.
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Közös akarattal, odafigyeléssel minden elérhetõ

A Magyar Olimpiai Akadémia Tapolcán
tartotta 51. vándorgyûlését. A kétnapos
programsorozat egyik kiemelkedõ ese-
ménye volt dr. Nádori László életmû kiál-
lításának megnyitója.

- Tapolca szerencsésnek mondhatja
magát, hogy 2002-ben a nemzetközi tekin-
télynek örvendõ sportszakember úgy dön-
tött, hogy otthagyja a nyüzsgõ, fõvárosi
életet, és Tapolcán telepszik le. Neve,
tevékenysége azóta elválaszthatatlan a
város sportjától - mondta megnyitójában
Szalay Gyöngyi, a város olimpikonja. -
Rálátásával, legendássá vált segítõkész-
ségével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az
iskolai testnevelés elõtt új távlatok nyíltak
meg, de a sporthagyományok õrzéséhez is
sok segítséget nyújt.

A megnyitó további részében a 85 éves
professzor 60 évnyi pályafutását kísérte
nyomon Szalay Gyöngyi, kitérve azokra az
állomásokra, amelyek valamilyen módon
Tapolcához is kötõdtek. Szólt Csermák
Józsefhez fûzõdõ barátságáról, arról, hogy

õt is „Hajrá, Tapolca!” felkiáltással buzdí-
totta az atlantai olimpián.

- Dr. Nádori László professzor ismeri a
világot és õt is ismeri a világ. De ha azt
kérdeznék tõle, hogy hol van otthon, tudom,

hogy akkor a képzeletbeli földgömb egy
kicsi, nem is jelzett pontjára mutatna. Ez
pedig Tapolca. - Most már megengedhetem
magamnak azt a luxust, hogy ott éljek, ahol
szeretek élni. A szó legszorosabb értelmében
itthon vagyok Tapolcán - nyilatkozta nemrég
az Új Tapolcai Újságnak. Köszönjük pro-
fesszor úr! Köszönjük Laci bácsi! - fejezte be
megnyitóját Szalay Gyöngyi.

A kiállítás gazdag anyagában az 1993-
ban a Sport Világtanács által odaítélt Philip
Noel Békedíj - ami a sportkategóriában a
Nobel-díjnak felel meg -, a Szent-Györgyi
Albert-díj, a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Középkeresztje, Tapolca Város kitün-
tetése éppúgy helyett kapott, mint a pro-
fesszor úr számtalan nyelvre lefordított
könyvei.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

Nekünk, akik Tapolcán élünk már
megszokottan szép és szemet gyönyör-
ködtetõ látvány a virágos közterület, a
rendezett park, az intézmények, lakó-
házak színpompás elõtere vagy erkélye.
Ezért is jó, ha az ideérkezõ vendégeink
újra és újra segítenek „felfedezni” mind-
azt, ami a miénk.

Ezt tette Áros Károly a sepsiszentgyörgyi
Háromszék újságírója is, aki a Magyar
Olimpiai Akadémia 51. vándorgyûlésén járt
városunkban. Tudósításából idézünk: „A

vasárnapi program a Csermák József-
emlékkiállítás megtekintésével kezdõdött,
aztán a régi temetõben helyeztük el az
emlékezés virágait az olimpiai bajnok sír-
jánál, majd a Pantheon-falnál koszorúz-
tunk. Nem maradhatott ki a csónakázás sem
a Tavasbarlang csendes vízén. Örökké
emlékezetes marad ez a két nap, melyet a
csodálatosan tiszta, rendezett Tapolcán, a
tavak és barlangok városában töltöttünk, a
vendégszeretõ, melegszívû tapolcaiak tár-
saságában. Köszönjük, nagyon köszönjük.”

Színpompa a Hõsök terén

A virágos, vendégszeretõ város

Tapolca szerencsésnek mondhatja magát

Dr. Jakabházyné Mezõ Mária és dr. Aján Tamás dr. Nádori László és felesége
társaságában a kiállítás megnyitója után

Tapolca Közszolgálatáért kitüntetést Szöllõsi Pál vehetett át. Közterület felü-
gyelõként féltõ gonddal ügyel belvárosunk tisztaságára, rendjére

Az ünnepi estet a Járdányi Pál Zene-
iskola tanárainak és növendékeinek
mûsora tette még emlékezetesebbé

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth



2008. április     5Új Tapolcai Újság

KRÓNIKA

Évfordulók
1977. április 01. 31 éve
Az Elnöki Tanács 4/1977. sz. határozatával
Diszel községet Tapolca városhoz csatolta.
1907. április 06. 101 éve
Szentesítést nyert az 1907. évi XX. törvénycikk,
amely a Balatonvidéki Vasút megépítésérõl szólt.
Végállomása Tapolca. A vonal 1909. július 9-én
nyílott meg.
1982. április 19. 26 éve
70 éves korában elhunyt György Lajos tapolcai
apátplébános, székesegyházi fõesperes.
1937. április 21. 71 éve
Megalakult a Magyar Bauxitbánya Rt.
1922. április 23. 86 éve
Harangszentelés Tapolcán.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Házasságot
kötöttek:

Budai Zsolt és Futácsi Katalin
Horváth István és Szõcze Szilvia

Inhoff Kálmán és Takács Mónika Andrea
Katona Péter és Ughy Beáta
Keszthelyi Tibor és Tóth Enid

Molnár Endre és Koczor Edit Ilona
Szõke József és Futácsi Erika

Gratulálunk!

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
ebben az évben is meghirdette a „Szakma
Kiváló Tanulója Versenyt” (SZKTV),
amelyet a Nemzeti Szakképzési és Felnõtt-
képzési Intézet szervezett.

Ezen a versenyen a Széchenyi István Szak-
képzõ Iskola tanulói is részt vettek. Az orszá-
gos döntõn, Miskolcon - az Eötvös József Épí-
tõipari-Mûvészeti Szakképzõ Iskolában - ápri-
lis 14-15-16-án a SZISZI gázvezeték- és ké-
szülékszerelõ három végzõs tanulója nagysze-
rû eremdményt ért el: Rajnai Gábor I., Kovács
Máté II., Czene Péter 12. lett.

A verseny összetett gyakorlati feladatok-
ból állt. Tartalmazta a legújabb tech-
nológiákat, legújabb gázkészülékek beépí-
tését, beüzemelését és hibaelhárítását. Tar-
talmazott villamos ív- és lánghegesztési

feladatokat is. A gyakorlati verseny közben a
vizsgabizottság - amely a gázos szakma elis-
mert szakértõibõl, mérnökeibõl állt - szóbeli
kérdésekkel gyõzõdött meg a tanulók
elméleti felkészültségérõl, amelyet pontoz-
tak. A kérdések a szakmai ismeretre, az
anyagismeretre, a vállalkozási és munka-
védelmi ismeretekre terjedtek ki (ÁFA-

törvény, csõdtörvény, vállalkozás indítása). A
munka elvégzéséhez a versenyzõknek teljes
szerszám-gépfelszereléssel kellett felvonul-
niok (hegesztõ-felszerelések, kéziszerszá-
mok, fúrógép, rézcsõhajlító).

Egyes vizsgarészekbõl pontlevonás nél-
küli maximumot értek el. A 650 pontból
Rajnai Gábor 600,5 pontot szerzett. Jutalma:
mentesítés a szakmai vizsga alól, jeles szak-
mai bizonyítvány, 50 ezer forint pénzjutalom
és a GEBERIT német gyártócég meghívása
szakmai továbbképzésre, valamint tárgyju-
talmak. A második helyezett Kovács Máté
összpontszáma 589; mentesül a szakvizsga
alól, jeles szakmai bizonyítvány, 45 ezer
forint pénzjutalom és tárgyi ajándékok.
Czene Péter 12. helyezett összpontszáma
536,5. Jutalma: mentesítés a szakmai gya-
korlati vizsga és a központi írásbeli vizsga
alól.

Nagyobb háttérbázissal rendelkezõ isko-
lák elõtt nyertek a tapolcaiak (Budapest,
Debrecen, Szolnok, Székesfehérvár, Nagyka-
nizsa). A pontozók megdicsérték a magabiz-
tosságot, egységes megjelenést, intelligens
viselkedést - külön is.

E nagy eredmény hátterében ott az emberi
tényezõ: a felkészítõ oktatók szakértelme,
embersége. Az elméleti felkészítésben
Balassa Lászlóné, Mészáros Pál vett részt -
Csizmadia László szakmai tanár munkáját
kiegészítve. A szakmai alapozó gyakorlatot
Nagy László szakoktató irányította és
Csizmadia László menedzselte - ugyancsak õ
kísérte el a versenyzõket Miskolcra.

G. Dr. Takáts Gizella

Tapolcaiak országos sikere

Mesterek és tanítványok

Érkezik - ha kicsit döcögõsen is - a min-
denki számára régóta várt tavasz. Többen
választunk ilyenkor kültéri programot,
engedelmeskedve a „csalogató” napsuga-
raknak, legyen az akár kerti munkával
kapcsolatos, vagy egy üdítõ jellegû séta
családunkkal a közeli erdõkbe, parkokba
esetleg horgászat a tavak környékén. 

Azonban ne gondoljuk úgy, hogy a már
sok bosszúságot okozó ismeretlen elkövetõk
is szintén - hasonló módon - pihenéssel töltik
ezt az idõszakot! Az utóbbi idõszak meg-
történt bûnalkalmai alapján elmondható,
hogy - sajnálatos módon - több jóhiszemû,
jóindulatú honfitársunkat károsították meg
illetéktelen személyek, kihasználva a sértet-
tek hiszékenységét, figyelmetlenségét. 

Számolhatatlan bûnesetet generálnak a
közterületen nagyrészt zárt állapotban hátra-
hagyott gépkocsik, melyek utasterében jól
látható módon ( mûszerfalon, ülésen, kalap-
tartóban, tárolórekeszekben ) ott „kiabálnak”
az értékeink, így: a táskák, pénztárcák,
övtáskák, lap-topok. A fenti események

megelõzhetõek lennének, ha a gépkocsi zárt-
ságáról annak elhagyása elõtt meggyõzõd-
nénk, vagy az ülésen és a kormánykeréken
kívül mást nem „hagynánk” elöl!  

A teljesség igénye nélkül még két - sajnos
megtörtént - eset példaként, akár gondo-
latébresztõként, melybõl azonnal kitûnik a
fent említett emberi tényezõk mindennapi
jelenléte.

Egy Balaton-parti településen - idõs
személynél - ismeretlenek a délelõtti órák-
ban jártak, akik magukat az E.ON áramszol-
gáltató Zrt. munkatársainak adták ki. Annak
érdekében, hogy hitelesebb képet fessenek
magukról, E.ON feliratú, narancssárga színû
baseball sapkát viseltek. Azzal a többször
más helyen már jól bevált történettel állítot-
tak be a gyanútlan személyhez - aki semmi-
lyen igazolványt nem kért -, hogy a
lakóépülethez tartozó árammérõt kell ki-
cserélniük szavatossági idõn túli mûködés
miatt. Ezzel az ürüggyel kerültek be akadály
nélkül a sértett lakásába, aki a „hamis” for-
manyomtatványok kitöltése közben -

figyelmét az illetéktelen elterelve - nem
kísérte a munkatárs lépteit, aki a lakóház
helyiségeibõl ékszereket, készpénzt tulaj-
donított el közel 400.000. Ft értékben. 

A másik eset során a visszaélést elkövetõ
„trükkös” tolvajok önkéntes segítséget fela-
jánló személynek adták ki magukat. Így
jelentek meg - a reggel óta megfigyelt - idõs
férfi lakásán kora délelõtt, hogy a piacon
vásároló feleségnek még 10.000. Ft összegre
lenne szüksége a portéka megvásárolására,
melynek a „beszerzésére” és kiszállítására
vállalkoztak. Az idõs személy „csak”
20.000. Ft-os bankjegyet tudott átadni a
„segítõknek”, azok pedig a bankjeggyel
szabadon távoztak, természetesen nem az
idõs hölgy piaci vásárlásainak fedezésére.   

Az idõsekben csak a vásárlást követõen, a
néni piacról történt hazaérkezésekor ébredt
gyanú, hogy átverték õket, ám az elkövetõk
addigra már kereket oldottak. 

Molnár András r.fhdgy. 
Tapolcai Rendõrkapitányság,

megelõzési elõadó

Alkalom szüli a tettest!

A megye polgárõrei április 12-én tartották
éves közgyûlésüket Veszprémben. Ezen az
évértékelõn a legfiatalabbnak számító
tapolcai egyesület is képviseltette magát
Vörös Béla elnök vezetésével.

Kovács Imre megyei elnök beszámo-
lójában szólt arról, hogy jelenleg százhúsz
egyesületben 4077-en tevékenykednek a
rendõrséggel karöltve. Dr. Bolcsik Zoltán
dandártábornok megyei rendõrfõkapitány
hozzászólásában köszönetet mondott a pol-
gárõrök önkéntes és áldozatos munkájáért.

A közgyûlésen dr. Túrós András, az orszá-
gos szövetség elnöke is részt vett, és annak a
reményének adott hangot, hogy az el-
következendõkben szeretnék, ha az állam
évente egymilliárd forinttal támogatná a 80
ezer polgárõr munkáját.

A közgyûlésen kitüntetések, elismerések
átadására is sor került.       NHE

A köz biztonságáért

Március 31-én kisszámú, de komoly
érdeklõdésû közönség kísérte figyelemmel
Nacsa Ferenc, a Tapolca és Környéke
Honvéd Bajtársi Egyesület elnökének
vetítéssel egybekötött elõadását a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ kistermében.

5 éves kutatás eredményeit ismertette az
elõadó: siralmas állapotú sír még ma is sok
van; korlátolt lehetõségeikhez mérten folya-
matosan felkutatják a Tapolca és környékérõl
elkerült, elesett ill. az itt elesett honvédek
sírhelyeit.

A film segítségével követhettük a zsold-
könyv-azonossági igazolvány „gazdáinak”
kimutatását; láttuk Tapolca temetési rajzát, a
frontvonal ingadozásait, a menekülõk útvo-
nalát, a tiszti veszteségek kimutatását.

A részletes térképek segítettek az alapos

eligazodásban. A Tanúhegyek Egyesülete
munkatársai hõsies erõfeszítéssel járnak az
adatok nyomában - külföldön is.

Sok síremlék alatt nem nyugszik valósá-
gos személy, csak az elhunyt, eltûnt nevét
örökítették meg.

Tapolca térségében 52 települést jártak
végig. A mai napig is sokan keresik a háború
idején elhunyt hozzátartozóikat.

Szó esett Tapolca bombázásáról. Elkészült
a „Béke poraikra” emlékkönyv. Szomorú,
hogy a zalahalápi nõ-áldozatok nevét „el kel-
lett hallgatni” - ismerve erõszakos haláluk
okát.

Az érdekes elõadást sok fiatalnak is
érdemes lett volna meghallgatni, ill. a sírgon-
dozók egyesületéhez csatlakozni.

G. Dr. Takáts Gizella

Világháborús magyar katonasírok
a Tapolcai-medencében

Fotó: Piller

A Tapolcát és Sümeget, a két testvérvárost
összekötõ erdei úton ebben az évben is
több százan birkóztak az emberi felelõt-
lenséggel, azaz az utak mellé kidobott
szeméttel a Föld Napján, április 22-én.

A tapolcaiak környezetvédõ csapatát
Sólyom Károly alpolgármester vezette, a
sümegiekkel pedig dr. Rédei Zsolt polgár-
mester szedte együtt egy ideig a szemetet.

Ugyanezen a napon a tapolcai Polgármes-
teri Hivatal munkatársai Tapolca-Zalahaláp
között tisztították meg az eldobott hulladék-
tól a területet.

Védõkesztyût, zsákokat és láthatósági
mellényt minden önkéntes számára bizto-
sítottak. Az összegyûjtott szemetet a
REMONDIS szálította el. NHE

Környezetünkért
a Föld napján

Tizenhatodik alkalommal indult útjára a
bort ünneplõ, 6 napos rendezvény-
sorozat, amelynek megnyitójára április
22-én a Raposka Kultúrházban került
sor.

A vendégeket Bolla Albert raposkai pol-
gármester köszöntötte, majd Császár
László, a Veszprém Megyei Közgyûlés
elnöki fõtanácsadója nyitotta meg az
ünnepi napokat. Mint mondta, ezen a
vidéken különös és fontos szerep jut a bor-
nak, amely sokak számára a megélhetés
egyik forrása is. - Ha a hegy levét dicsérjük,
akkor a szõlõsgazda áldozatos munkáját is
értékeljük - mondta.

A megnyitót követõen kezdõdött el a bor-
verseny. Kulka Gábor, az OBI fõfelügyelõ-
je arról számolt be, hogy 101 bor érkezett a
minõsítésre, a legjobbakat a három bíráló
bizottság fogja kiválasztani közülük.

A megnyitó résztvevõi nemcsak Zentai
Gábor Miska-kancsóiban gyönyörködhet-
tek, de a falu asszonyainak kézimunkáiból
készült kiállításban is.

/A lapzárta utáni rendezvényekrõl a kö-
vetkezõ számunkban adunk hírt./ NHE

Szent György-hegyi Napok
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KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Melyek a továbbtanulási terveid?

Jelenleg a tapolcai Batsányi János
Gimnázium végzõs tanulója vagyok.
Terveim közt szerepel, hogy a Pécsi
Tudományegyetem gazdaság-infor-
matika szakán folytathassam tanul-
mányaimat. Mivel régóta érdekel a
számítástechnika, ezért úgy éreztem,
ez a megfelelõ iskola a számomra.
Természetesen örülnék, ha már a
kezemben tarthatnám a sikeres
érettségi bizonyítványt.

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola
felnõttek szakközépiskolájának nap-
pali tagozatán tanulok. Bár csak a jövõ
tanév során érettségizem, mégis úgy
gondolom, már most fontos eltervez-
nem azt, hol tanulok tovább. Szívesen
folytatnám a tanulmányaimat Gyõr-
ben, építészmérnök szakon. A felszol-
gáló képesítést már megszereztem, így
elsõdleges célom az, hogy jövõre jeles
érettségi bizonyítványt szerezzek.

Tanulmányaimat jövõre Székes-
fehérváron a Nyugat-Magyarországi
Egyetem geo-informatika szakán
szeretném folytatni. Próbáltam olyan
területet választani, mely - vélemé-
nyem szerint - a jövõben stabil mun-
kalehetõséget jelenthet. A magas
felvételi ponthatárok megkövetelik
számomra, hogy biztos tudással
szerezzem meg az érettségi bizonyít-
ványt.

Réfi Csaba Mészáros Alexandra Tüske Dániel

MT

Fotó:  Major

Egy mozis emlékére
Kenyeres Tamásné (Adorján Gizella) mozi üzemvezetõ

(Sorkikisfalud, 1922. március 14. - Tapolca, 2008. április 22.)

Nehézsorsú, négygyermekes család legkisebb tagja volt.
Szombathelyen gyermekeskedett, itt járta ki alap- és szak-
iskoláit. 19 évesen férjhez ment, és állomáshelyeire követte
rendõr férjét. Közben három gyermeknek adott életet. 1951-
ben költöztek Tapolcára. Még ez évben a moziban pénztáros
lett. Pontos, körültekintõ, szorgalmas munkájára hamar
felfigyeltek. Egy év múlva elõléptették üzemvezetõnek. A

mozi üzemvezetõi vizsgát kiváló eredménnyel tette le. Közben folyamatosan képezte
magát. 1979-évi nyugdíjazásáig terjedõ idõszakra esett a tapolcai mozi egyik fénykora.
Abban az idõben óriási társadalmi igény mutatkozott a mozgókép és a fejlõdõ film-
mûvészet iránt. Generációk szerezték itt mûvészeti alapélményeiket. Gizi néni részese
volt e korosztály romantikus álmodozásainak, felnõtté válásának.

Nyugdíjazása után sem szakadt el a mozitól, ahol még 13 évig a pénztáros helyette-
seként dolgozott, segítette az új generáció munkáját.

Igazi közéleti ember volt. Családja, munkája mellett folyamatosan részt vállalt olyan
feladatokban, ahol segíteni tudott az embereken. Az akkori élet nyújtotta keretek között
sokat tevékenykedett, pl. a szülõi munkaközösségekben, a Városi Szakszervezeti
Bizottságban és a nyugdíjasok között. 86 éves korában csendesen ment el közülünk.
Sokan vagyunk, akiknek hiányozni fog jelenléte, akik szeretettel gondolnak vissza reá.

Kertész Károlyné

A szükségszerûség és a segíteni akarás
hívta életre a Lakóközösségek Egyesü-
letét a közelmúltban Tapolcán. Az
egyesület elnöke Kárpáti Imre, a titkári
teendõket Für Mihály látja el.

Aki nyitott szemmel jár, láthatja, hogy a
20-30 évvel ezelõtt épült lakótömbök
felújítása mára már elkerülhetetlenné vált
városunkban is. A tavaly elindított orszá-
gos panelprogram keretében eddig három
lakóközösség újíttathatta fel lakókörnye-
zetét.

Hogy a felújítások, a korszerûsítések

sora folytatódhasson, hogy a pályázati fel-
hívások eljussanak az érintettekhez és,
hogy ezek nyomán jó pályázatok is ké-
szülhessenek, ezt kívánja segíteni az
egyesület.

A Szent György Panzióban április 2-án
megtartott összejövetelükre nemcsak a
lakóközösségek képviselõit hívták meg,
de olyan elõadókat is, akik az energia-
megtakarításról, a fûtés-korszerûsítésrõl,
a pályázatok elkészítésérõl és a nyertes
pályázatok megvalósításának finanszíro-
zásáról is szóltak. NHE

Tapasztalatcsere, segítségnyújtás

A velünk élõ idõsek megbecsülése és sze-
retete a társadalom egyik nagyon fontos
értékmérõje. Példát és erõt adnak; a
gyökereink, az igazodási pontjaink õk.
Aki õket becsüli, a jövõt is építi.

Tapolca-Diszelben már sok éves hagyo-
mánya van az idõs, szépkorú polgárok
köszöntésének. A Csobánc Mûvelõdési
Házban március 29-én Bakos György, a
településrész önkormányzati képviselõje
köszöntötte a meghívást elfogadó közel 80
vendéget. Szólt arról, hogy nagy örömmel
szervezték ezt a találkozót, jó látni és
tapasztalni azt is, hogy szívesen vesznek
részt ezen a programon az idõsek is.

A hálás szavak után a legfiatalabb
korosztály, a Barackvirág Óvoda kicsinyei
- Gáspár Györgyné óvónõ irányításával -
énekkel, verssel, tánccal köszöntötték a
nagy- és dédszülõket. Szabó Emõke refor-
mátus lelkész arról szólt, hogy mekkora
áldás, ha a családban idõskorú van, akitõl
sok-sok szeretetet, törõdést és tapasztalatot
örökíthet át a következõ nemzedék. A
kellemes esten finom vacsora és a régi
emlékeket is felelevenítõ baráti beszélgetés
várta a kedves vendégeket.

A város nevében is köszöntötte Bakos
György a településrész legidõsebb polgárát,
a 93 éves Melkovics János bácsit.        NHE

Isten éltesse
Mindannyiukat! Felhívás

jótékony célra!
A Városért Egyesület ebben az évben
is jótékony célú segítségnyújtásra kéri
a város lakosságát.

Arra kérjük Önöket, ha otthon ren-
delkeznek még jó állapotú, de kinõtt,
megunt vagy netán Önnek már divat-
jamúlt ruhával, vagy cipõvel, amit az
arra rászoruló tapolcai idõsek vagy
nagycsaládosok még használni tudnak,
segítsenek. Kérjük, hogy ezen holmikat
a tapolcai Idõsek Klubjába - nyitva
tartási idõ alatt - adják le.

Cím: Szent István u. 12.
Határidõ nincs, egész évben várjuk

segítõ adományaikat.
Köszönettel:         Városért Egyesület

Köszönet az 1%-ért!
A Tapolcai Protestáns Templomért Alapít-
vány megköszöni a befizetéseket az adójuk
1%-át felajánlóknak. A befolyt összegek:
2006-ban: 50.824 Ft, 2007-ben: 83.629 Ft
A fenti összegeket a protestáns templom
felújítására fordítjuk.

Az alapítvány kurátora

Nyolcadik alkalommal hívták a jó tár-
saságot és a finom borokat kedvelõket a
Csobáncra és a Hajagosra a Gyepûtip-
rás elnevezésû program szervezõi: Ta-
polca Város Önkormányzata, a Hegy-
község és a Csobánc Mûvelõdési Ház.

- Ebben az évben több mint százan
„neveztek be” a kalandos bortúrára -
tudtuk meg Bognár Ferenctõl, a Csobánc
Mûvelõdési Ház igazgatójától. - Érkeztek
vendégek Budapestrõl, Szentesrõl és még
Makóról is. Az énekszóval és tangóhar-
monikával kísért lelkes és vidám csapatot

tizenegy nyitott pince várta. Bár ennél
több szõlõsgazda jelezte, hogy szívesen
áll a bortúra résztvevõinek rendelkezé-
sére, szívesen kínálja borát, de - sajnos -
az idõtartam meghatározta a napot. A
vendégek elsõ állomása Bakos György

önkormányzati képviselõ pincéje volt. Itt
köszöntõ szóval, finom borral, pogácsával
fogadták õket.

A végállomás ebben az évben is a
Simon-tanya volt, ahol a „megfáradt” tu-
risták gulyással olthatták éhségüket,
illetve borral szomjukat.                     NHE

Nyitott pincék, szíveslátás

Jövõre, újra, ugyanitt!
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Az emberek évezredek óta õrzik azt a
szokásukat, hogy verseket találnak ki; hall-
gatnak és mondanak; írnak és olvasnak.

Versek naponta születnek. De a leg-
különösebb az, hogy a 2000 évvel ezelõtt
született költemény éppoly friss és érdekes
lehet, mint az, amely tegnap íródott.

Hogyan is van ez?
Nem tudni egészen pontosan. Mert a vers

egyszerre közlékeny és zárkózott. Olyan
barát, aki ismeri és tisztázza a legbensõbb
gondolatainkat, érzéseinket. Sokszor jobban
ismer bennünket, mint mi önmagunkat, de a
saját titkait, keletkezésének, létezésének
különlegességeit eddig igazából még sen-
kinek sem árulta el. A szerencsénk az, hogy a
vers a titokzatosságában is adakozó, hall-
gatagságában is beszédes.

Lehet, hogy egészen különös titkai van-
nak, amelyeket megõriz magának, de miénk
a bizonyosság: eltalál szívünkhöz, értel-
münkhöz.

A Költészet Napján - József Attila
születésnapján - köszöntsük a versírókat, az
„égi antennásokat”!    N. Horváth Erzsébet

A vers titkai

Tapolcaiak az Egry-évfordulón

Április 10-én irodalmi mûsor keretében
emlékeztünk Nagy Gáspár Kossuth-
díjas költõre a Wass Albert Könyvtár-
ban - a Költészet Napja alkalmából.

A mûsornak „Szabadrabok” címet adtak
az elõadók: Ordasi Éva elõadómûvész Nagy
Gáspár verseibõl válogatott, Maczkó Mária
népdalénekes pedig az író és mûve hangu-
latához, mondanivalójához illõ, gazdag dal-
kincsébõl merített. Az „56” és „68” motívu-
mai-sebei állandó kimondó kényszert loptak a
költõ verseibe: „Égnek a szavak… a gyilko-
sokat néven nevezni… Fohász a temetetlen
holtakért és a jeltelen sírokban nyugvókért…
õk már kivárják… Isten a gyávákat bünteti…”

Maczkó Mária a pünkösdi lélek-aján-
dékok témakörével válaszol, a pünkösd-
ünnepi Sequentia-val: Teremtõ lélek, jöjj
közénk... Majd a gyönyörû pentaton dallamú
háladallal folytatja: Az Úr Istent magasz-
talom, Irgalmához folyamodom…

Nagy Gáspár híres hírhedt verse: „A fiú
naplójából” ma is hátborzongatóan hatásos,
sokaknak idõszerû: „Míg a szem él, látni
kell… élesednek a kések… jaj de szép, ki sza-
badon jár… szívemen, lábamon lakat… örök-

re ébren… képtelenek megbocsátani áldoza-
taiknak.” S mintegy rímel rá a dal: „Idegen
vagy, jövevény vagy, nincsen bölcsõd, ha
szegény vagy… Szabad vagyok már min-
denektõl… eljövök vigasztalni a vigaszta-
landókat…”

Maczkó Mária kegyelettel emlékezett
azokra a fellépésekre, amikor még Nagy
Gáspár is velük együtt szólt a közönséghez:
„Sokszor voltunk hármasban: Gazsi, Éva,
Mari… Most is hárman vagyunk; szelleme itt
él közöttünk.” G. Dr. Takáts Gizella

Szabadrabok - A Költészet Napján

Április 3-án magas színvonalú elõadást

tartott dr. Martos Levente Balázs atya, a

Gyõri Hittudományi Fõiskola docense

a római katolikus templomban.

Szentírástudományt tanít; így tudós-

hitelesen szólt a „Könyvek könyvérõl”.

- A Biblia nemcsak kultúrtörténeti érték,

meg nem kerülhetõ tudományos forrás -

amelyet a modern tudományok ered-

ményei is számtalanszor igazoltak -

hanem életformáló, erkölcsformáló erõ -

mondta.

Köztudott, hogy a Biblia nyelvezete

bõvelkedik szimbólumokban, gyakorlati

példázatokban, közérthetõ magyarázatok-

ban. Az elõadó azonban egy kicsit

igényesebb anyagot választott: János

apostol Jelenések könyvébõl egy rész-

letet, amelynek jelképeihez el is kélt a

magyarázat. A számtalan nyelvre lefordí-

tott mû bõ elmélyedést tud adni a laikus-

nak is, ha szakavatott vezetõ feltárja az

események történelmi alapjait, körül-

ményeit, egybevetve a különbözõ nyelvek

fordítási gyakorlatát.

Forrásanyagul, kiegészítõként javasol-

ta az elõadó Rózsa Huba: Az Ószövetség

története címû, nagyformátumú mûvét.

Pilinszkyt idézte: „Mire jók a szavak… a

beszéd adás és befogadás… tudjunk szól-

ni szeretettel… olvasva megszentelõd-

jenek szavaink.”

Az elõadáshoz hozzászóló gyermek

kérdése több, mint elgondolkodtató:

„Azért nincs hit (és erkölcs), mert nem

ismerik a Bibliát?”

Századunk a szó õrlõ százada: szegé-

nyedik és vulgarizálódik; nagy szükség

van igaz és tiszta szavakra.

G. Dr. Takáts Gizella

A Biblia éve 2008

Tisztelt Fõorvos Úr!
Köszönöm, hogy eljött a kiállítás-meg-

nyitómra, s azt is köszönöm, hogy igazi
vitriolos kritikát írt. Így legalább most
beszélhetek Önnel, mert tudnia kell, hogy
nekem nemcsak „ecsetem”, hanem „tol-
lam” is van. Hogy miért foglalkozott
annyit a süteményekkel, és hogy cuk-
rászdában érezte magát, nem is értem. De,
bátor képzettársítás! Talán a vendéglátás,
képekkel egy légtérben történõ lebo-
nyolítása adta az intuiciót? Pedig kellemes
környezet volt elég sok érdeklõdõvel.
Vagy Ön nem úgy látta?

Írja kissé ironikusan, hogy „elbájolták”
a képek, „mert ilyen édes mûvek csak nõi
kezek közül kerülhetnek ki”. Igaz! Nem-
csak Önnek, sokaknak szokatlanok a nõi
alkotók a festészetben. Nehezen fogadja
õket a világ. Lám, itt van a jelen eset is,
hogy mindjárt a nemi hovatartozást említi.
Egy nõ festményei! Nem mindig írom ki a
keresztnevem, s egy régi kiállítás alkalmá-
val véletlenül hallottam, hogy találgatták

az alkotó nevét: Mester… Kálmán,
….Kázmér.., Kamill, de nõi nevet egyet
sem ragasztottak a vezetéknév után.
Ugyanezen emberek elismeréssel szóltak a
képekrõl, és nem tudták, hogy jelen van az
alkotó. Jómagam pedig, mint az álruhás
Mátyás király, élveztem a véletlen hely-
zetet. Az elhangzottakat tárgyilagos véle-
ménynek fogtam fel, bár õk nem latolgat-
ták az általam „meghódítandó terület”
nagyságát. No meg õk „csak” afféle
mûvészetkedvelõ, egyszerû tárlatláto-
gatók voltak, nem „megmondó-emberek”,
a festészet avatott kritikusai.

Ha Ön engem a piktúra történetében
Henri Rousseauval, az autodidakta
„Vámos R”-rel hoz párhuzamba, akkor
büszke lehetek, hiszen õt jegyzi a festõiro-
dalom száz év után is, éppúgy, mint
Théodore Rousseaut, a barbizoni iskola
kiváló mesterét. Bár azt gondolom, hogy
én csak afféle helyi (kis)mester vagyok, s
maradok, de kenem a festéket továbbra is.
Jómagam iskoláim szerint, nemcsak a fes-

tésre, hanem a vizuális nevelés, rajzi ábrá-
zolás oktatására is képesítést kaptam fel-
sõoktatási szinten. Két évtizedig oktattam
is ezen a területen.

S nem azért írom e sorokat, mert meg
vagyok sértõdve sajátos kritikáján, mely
nélkülözte elemezni a kompozíciós kész-
séget éppúgy, mint a forma- és térérzéket,
a képek tematikáját, csak, mert beleragadt
a maga által felvert cukorszirupba.
Mindezen túl, oly magas lóról szól és
bagatellizál, ami nem illik egy igazi kri-
tikushoz, mert az inkább elõrevisz, és nem
porba lökve, lekicsinyell, kellemetlen
érzéseket kelt.

Jelzem Önnek, „a nagyobb tábla-
képeken” nem a festék felhordás vastag és
„zsíros”. Ily vastagon az olajfesték össze-
száradna, megráncosodna, berepedezne.
Nem tapasztalta még? Folyékony fával,
spaklival dolgozom, majd száradás után
jöhet a festés. Ez az én (titkos), új tech-
nikám. Örömmel gyakorlom nemcsak a
virágok, hanem fák és táj kialakításánál is.

Ha kérdezi, elmondtam volna. Köszönöm,
hogy felfigyelt a különleges felhõimre,
amit találóan „párhuzamos rétegfelhõnek”
nevez. Számomra a stabilitás, a kiszámít-
hatóság, a nyugalom szimbóluma e for-
gatagos világban. (sokszor használom e
megjelenítési módot)

Kedves Fõorvos Úr!
Nem vártam, hogy agyondicsérjen a kri-

tikájában, de bántó még a kedves olvasó-
nak is, ha megpróbálják földbe döngölni
az ártatlan, jószándékú kiállító „ama-
teurt”. Legyen az bárki. Kérem, másokkal
legyen szelídebb. Bízza a végsõ ítéletet a
tárlatlátogatókra. Bár én örülhetek, hiszen
azért eltaláltam a gusztusát, mert „elszór-
tan néhány igen kellemes kis képet” is fel-
lelt. „Boldogok a megelégedettek”, fejezi
be sorait, jómagam pedig úgy látom, hogy
náluk csak azok boldogabbak, akik
tökéletesnek hiszik magukat.  

Tisztelettel köszönti:
M. Mester Katalin

festõnõ

Nyílt levél Dr.Sáry Gyulának (válaszcikk az Édes rácsodálkozás c. kritikára)

Somogyország szelíd, szép lankái közt,
szomorúan fogyó lélekszáma ellenére,
Egry József  szülõfaluja, Zalaújlak mél-
tón megünnepelte a mûvész születésének
125. évfordulóját.

Tapolca, hasonlóan több, Egryvel valaha
kapcsolatban álló településhez, kis küldött-
séggel vett  részt az ünneplésben. Mûsort
adó iskolások, Egry-kör tagjai; kultúra
környékbeli felelõsei  vidám autóbuszos
kiránduláson keresték fel a rendezvényt,
ami szépen sikerült.

Egry mûvészete párját ritkítja, hiszen
„beszédes légkört” megfesteni csak néhány
európai mûvésznek sikerült. Egy-két imp-
resszionista; és fõleg Turner dicsekedhet
még e sikerrel.  Akik kezdetben szembe-
kerültek Egry mûvészetével, megdöbben-
hettek, hogy képfelületein  jóformán sem-
mi „megfogható” nincs. A néhány sze-
gényes staffázs figurán kívül; csak a  végte-
len kozmikus tér ember által belátható
kupolája érezhetõ. Ez az éteri közeg azon-

ban emberi sorsokat fog egybe, nézelõdõ,
gondolkodó, halászó, küszködõ embereket,
akik  nagyon egyedül vannak. Ez a már
szinte kozmikusra felnagyított magány, tra-
gikus esendõ alakjaival, mint Dante len-
gedezõ túlvilági figurái, az emberi sorsot
vetítik elénk. Ezért ilyen kevés kellékkel
bámulatosan sokat mond értõnek Egry.
Képeivel meséli el lelke mélységét.  A ha-
zafelé úton az ifjúság jókedve majd szét-
vetette az autóbuszt. Tehették, hisz kár is
volna a szép ifjúságukat morc öregurak
múlt életébõl leszûrt gondolatokkal beár-
nyékolni. Dr. Sáry Gyula

„Míg a szem él, látni kell...”

Hírvivõk
Nagy sikerrel lépett fel a veszprémi
Szent Mihály-székesegyházban a Tapol-
cai Kamarakórus a közelmúltban.

A Török Attiláné karnagy vezette
énekkar a Liszt Ferenc Kórustársaság
meghívottjaként mutatkozott be a megye-
székhely közönségének.



Szólj, síp, szólj ! . . .
„Légy hideg vagy meleg, de langyos ne

légy, mert kivetlek a számból” - a Biblia
intelmét még keményebb formában is
ismerjük.

„A társaságban született ember nem
önmagáé” - szól Kölcsey. Élvezi össze-
tartó erejét, de vállalja terheit is. És
olykor - közös dolgokban - dönteni kell.

Döntöttél? Igen vagy nem? Bármi lesz
a következménye, szavadért felelsz. A
döntés bizonyos nyíltság, elkötelezettség,
vállalás, tehát egyértelmû magatartás.

Vagy tartózkodsz, „semleges” vagy?
Tehát nem vállalsz felelõsséget? A dolog
így vagy úgy - eldõl. Élvezed vagy
elszenveded az eredményét. De ha
„tartózkodtál”, nem szolgáltad meg a jót,
nem kritizálhatod a rossz döntés ered-
ményét.

Szavatok legyen IGEN vagy NEM.
Dr. G. T. G.
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Felettünk a csillagok 11. rész
A legkisebb szuper-Föld

Spanyol csillagászok - minden való-
színûség szerint - felfedezték az eddigi
legkisebb Naprendszeren kívüli boly-
gót, vagyis exobolygót.

Az említett bolygót egy vörös törpecsil-
lag körül találták a kutatók, ami az egyik
„legkedveltebb” csillagtípus a Naprend-
szeren kívüli bolygókat keresõk számára.
Bár földméretû bolygókat még nem na-
gyon képesek találni a mai mûszerekkel,
úgynevezett szuper-Földeket - amiknek a
tömege 10 földtömeg alatti - már jónéhá-
nyat találtak. Ezeknek a bolygóknak a
Földéhez hasonló szilárd felszínük lehet,

bár ezen planéták többsége annyira közel
kering a napjához, hogy mai ismereteink
szerint az élet lehetõsége a felszínükön
gyakorlatilag nulla. A most felfedezett
bolygó kb. 5 földtömeg körüli, és 5,2 nap
alatt kerüli meg csillagát. A Naprendszer
legközelebbi bolygója, a Merkúr egy tel-
jes keringést - vagyis egy Merkúr-évet -
88 nap alatt tesz meg. Tehát ez az újonnan
felfedezett égitest igen forrónak nevez-
hetõ.

Ez a felfedezés is egy igen jelentõs
elõrelépés az egyre földszerûbb bolygók
felfedezése felé. Huszák László

Gyermekseregtõl volt hangos március 27-
én a Bárdos Lajos Általános Iskola
udvara, ahol a Veszprém Megyei Baleset-
megelõzési Bizottság által meghirdetett és
a Tapolcai Városi Baleset-megelõzési
Bizottság által szervezett Kerékpáros
Iskolai Kupa városi fordulóját tartották.

A versenyre a város 4 és a környék 2
általános iskolájából kerültek be nebulók a
nívós megmérettetésre, amely elméleti és
gyakorlati részbõl állt.

A versenyen a Bárdos Lajos Általános
Iskola tanulói teljesítettek a legjobban, mi-

szerint õk vitték el mind a három helyezést:
I. Illés Gábor 8/Z osztály (94 pont); II.

Szabó Csaba 7/Z osztály (90 pont); III.
Balázs Kolos 8/Z osztály (86 pont)

Ezúton is gratulálunk a helyezetteknek az
eredményhez!           MolnárAndrás r.fhdgy.

megelõzési elõadó,
Tapolcai Rendõrkapitányság

Kerékpáros Iskolai Kupa

- most is egy jégkorszakban élünk, csak

egy melegebb periódusában, mint õseink?

- a legutóbbi jégkorszaknál mindössze

5 fokkal volt alacsonyabb az átlag-

hõmérséklet a jelenleginél

- 50% az esély arra, hogy 2100-ra 5

fokkal emelkedik az átlaghõmérséklet a

földön

- már jelenleg is naponta 60-140 faj hal

ki, ez a természetes kihalási ráta ezer-

szerese 

- a kérdés nem az, hogy a Föld

megmenekül-e, hanem az, hogy az

emberiség túléli-e a klímaváltozást

Tudta-e, hogy...

Tanulók a színpadon

Az április 22-ei Föld Napja alkalmából
április 19-én már rendezvényt tekinthettek
meg a Fõ térre látogatók. A forgalomtól
elzárt parkoló és a hozzá tartozó
feltárósávban kerékpáros ügyességi ver-
seny, az ÖKO-Pannon road show-ja, külön-
bözõ környezetkímélõ tisztítószerek, Kör-
nyezetvédelmi teszt népszerûsítette a

környezetvédelem, ezen belül kiemelten a
szelektív hulladékgyûjtés fontosságát. A
rossz idõ többször is megtréfálta a szer-
vezõket a délelõtt folyamán, így programok
maradtak el, de ennek ellenére számos
óvodás, iskolás és szülõ vett részt a ren-
dezvényen és nyertek ajándékokat.

Juhász Ágnes

A Föld Napja

Április 10-én a Kazinczy-iskola adott
otthont a honvédelmi körzetet érintõ
ifjúsági katasztrófavédelmi versenynek.

A vetélkedõt a Veszprém megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság tapolcai Polgár-
védelmi Irodája rendezte az általános iskola
felsõ tagozatosai részére Horváth András
polgárvédelmi alezredes vezetésével.

A megmérettetésre benevezett 10, négyfõs
csapatnak nemcsak elméleti, de gyakorlati
tudásról is számot kellett adnia. A
tûzvédelem, a polgári védelem, az elsõse-
gélynyújtás, a baleset-megelõzés, a veszély-
helyzet megelõzésének és kikerülésének
lehetõségei is szerepeltek a verseny kérdései
között. A tanulók 12 állomás érintésével,
rejtjeles írás megfejtésével juthattak el a jó
megoldáshoz.

A gyakorlati feladatok kivitelezéséhez a
rendõrség, a tûzoltóság és a mentõszolgálat
is segítséget nyújtott.

A verseny I. helyezettje a 16 plusz, a II. a
Bombabox, a III. pedig a Vadsasok csapata
lett. NHE

Idõben és helyesen

Csak ügyesen

Nagyszerû zenei élmény
A Zenei Napok nyitó hangversenye a
volt növendékek bemutatkozása volt.

Évek óta írok róluk; hallom, látom
fejlõdésüket. Igényes a repertoárjuk, öntu-
datos hozzáállás, csiszoltabb a technika,
fényesebb a hang. Román Iván hegedû
hangfénye sima, a fiú szerényen ön-
tudatos, összeszedett. Két különbözõ
hangszeren próbálja ki magát Fazekas
Ádám: vibrafonon és kisdobon. Tuzson
Tamás brácsajátéka kiforrott, elragadó.
Vercz Dóra Chopin a-moll mazurkája
finom Chopin-milieut, hangulatot teremt;
Németh Tamás: Hummel Trombitaver-
senye szinte harcbahívóan aktív Liszt zon-
goramûve Piller Balázs ujjai nyomán kis
gyöngyszem. Mészáros Mátyás saját szer-
zeményét mutatta be zongorán „A nyereg”
címmel.

A trombita-duo kedves ráadás volt.
Április 7-én a Járdányi Pál Zeneiskola

tanárainak hangversenyén kimûvelt fõk és
kimûvelt ujjak produkciója volt az aján-
dék: a két furulya a csellóval finoman
összehangzó és külön-külön is gazdagon
hangzik. Az oboa sajátságos hangszínét
áhítattal kíséri a zongora. A kizengett har-
sonaszót finoman árnyalja a zongo-
rakíséret. Szférák zenéje ez a finom
összhang a két fuvola és a cselló trio-
jában.

Április 10-én Magyar kürt quartett
mutatkozott be a zeneiskola koncertter-
mében. Csupa nagyszerû név: Varga
Zoltán Liszt-díjas kürtmûvész, a Magyar
Rádió Szimfonikus Zenekarának szóló
kürtöse; Acsai Gábor kürtmûvész, Tekula
Endre kürtmûvész, Szûcs Attila kürt-
mûvész. Változatos mûsorunkon J.
Molter Szimfónia, Purcell-balett, B.
Weber kürt-quartett, Hidas Frigyes Mikro
fanfár szerepelt többek között. Varga
Zoltán bemutatkozó szavaiban jelezte,
hogy megtiszteltetés és öröm nekik
Tapolcán játszani. Hát még nekünk õket
hallani.

Április 11-én a Tamási Áron Mûvelõ-
dési Központban 4 város: Tapolca, Veszp-
rém, Zalaegerszeg, Csorna zeneiskoláinak
ütõ kamara koncertje hangzott el - telt ház
elõtt. Megtudtuk, hogy kb. háromezerféle
ütõhangszer ismert; hogy Tapolcán 1989
óta van ütõoktatás. Egzotikus, kevéssé
ismert, ismeretlen hangszerek fortélyait
sajátították el az ifjú zenészek, s mutattak
be afrikai, marokkói, ázsiai, spanyol
„zenét”, latin utcazenét. Tenyérrel,
tenyéréllel ütve a dob peremét, belsejét
varázsoltak hangszínkülönbségeket.

Hallottunk ún. állatterelõ zenét, „ház-
tartási zenét” - üres dobozokon kiütve a
ritmust. Takács Ferenc Erdõ, erdõ címû

mûvének õsbemutatóját hallottuk, vibra-
fonon szépdallamú, kétszólamú Teleman-
mûvet. Különdíjasok, országos versenyt
nyert fiatalok „megdolgozott” ered-
ményeiben gyönyörködtünk és ámultunk.

Minden korosztályt lekötött a dina-
mikus produkció - számtalan ötlettel, vál-
tozattal.

A Zenei Napok záró koncertjére április
14-n került sor: „A Járdányi Pál Zene-
iskola növendékeinek hangversenye” cí-
men.

A számos növendék gazdag repertoárral
mutatkozott be különbözõ hangszereken,
énekhangon. Egyenkénti méltatás helyett
annyit szólok, hogy ez a záró koncert a
zeneiskola tartalmas életébe engedett
bepillantást: szakszerû vezetéssel hogy
fejlõdik a gyermek a bizonytalan hang-
képzés kezdeteitõl az élvezhetõ hangokat
produkáló kis zenészig.

Mögöttük-mellettük a hangszer- és
emberkísérõ tanáraik hatalmas szakmai és
pedagógiai felkészültséggel.

Ez alkalommal kihirdették az olvasópá-
lyázat eredményeit is: a zenét az olvasás-
sal és a rajzolással összekötve feladatot
adtak a növendékeknek; a reneszánsz éve
jegyében szép munkák készültek. A
zeneiskola nagy kulturális küldetést tel-
jesít Tapolcán.          G. Dr. Takáts Gizella

Versenyrõl-versenyre
A Kazinczy Ferenc Általános Iskolában
április utolsó hetében tanulmányi verse-
nyek zajlanak.

A térség iskolásait vetélkedõre késztetõ
tantárgyak között ott van a matematika, a
magyar irodalom, a helyesírás és a szöveg-
értés, az angol, a német és a kémia is. A
Kazinczy-kupa sportversenyeire a Városi
Rendezvénycsarnokban kerül sor.

A Kazinczy-napok keretében megren-
dezendõ versenyeken több száz gyermek
méri össze tudását. NHE

A Batsányi János Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium április 8-án tar-
totta hagyományos kulturális bemu-
tatóját a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.

Mint eddig minden évben, most is a
sokszínûség jellemezte a gálát, amelyre
zsúfolásig megtelt a színházterem.

Varga Tiborné igazgató a meg-
nyitójában elismeréssel szólt azokról a
tanulókról, akik a szabadidejükben a
mûvészetek különbözõ ágaival foglalkoz-
nak.

A színpadon a néptáncosok, az éneke-
sek mellett a szavalók, a verset írók épp-
úgy helyet kaptak, mint a tréfás jele-
neteket bemutatók,. De természetesen az
intézmény tanulóiból álló zenei együtte-
sek fellépését is tapssal jutalmazta a hálás
közönség.

Fotó: Juhász
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SAKK-BLOKK
Március 30-án játszották a sakk nemzeti
csapatbajnokság 9. fordulóját.
NB I/B - Tapolca Rockwool VSE-HÜSI SC
Budapest 7,5:4,5. Pontszerzõk:gyõztek-
Párkányi, Pásztor, Kosztolánczi, Jurácsik,
Monda. Döntetleneztek: Bodó N., Szelényi,
dr. Lehmann, Nagy, Berta. Ezzel a
gyõzelemmel sikerül a dobogó harmadik
fokára fellépni, és reális esély van a helyezés
megõrzésére.
NB II. - Tapolca Szeremley SI-Gyõri
Komszol 6:6 Ez a döntetlen  a 2. helyezett
ellen jó eredménynek számít. Gyõztek:
Jónás, Horváth M., Lovász. Döntetlent értek
el: Gadácsi, Samu, Babócs, Adrián, Horváth
Á., Vajda
Megyei II. oszt. Csapatbajnokság: 1.
Tapolca Bárdos-iskola, 2. Balatonfüred, 3.
Gógánfa, 4. Tapolca Szeremley, 5. Tapolca
Kölcsey, 6. Gyulakeszi. A versenyen 15
csapat vett részt.
Megyei felnõtt csapatbajnokság: Tapolcai
Szeremley SI-HEMO Veszprém 5:7.  A
Veszprém ezzel a gyõzelemmel gyakorlati-
lag bajnok, a Tapolcának az ezüstös hely
megtartása a cél. A tapolcai csaptban 10
ifjúsági korú játékos szerepelt.
Országos csapat diákolimpiai döntõ -

Szombathely: A tapolcai csapatok közül
Kazinczy-iskola felsõs fiú csapata szerepelt
a legjobban, az elõkelõ 8. helyen végeztek.
Ez azért is nagy eredmény, mert a 4 fõs fiú
csapatban 2 leány (10 és 12 éves) is szere-
pelt. A csapat tagjai voltak: Bodó Bence,
Sági Máté, Szabó Dorina, Árvai Eszter.
A Batsányi gimnázium leány csapata a 9.
helyen zárt (Vizeli Mária, Soós Georgina,
Soós Renáta).
A többi csapat sajnos az elvárások alatt
szerepelt: Batsányi gimnázium fiúk: 16.
hely, Bárdos-iskola alsós fiúk 15. hely,
Bárdos-iskola felsõs lányok 18. hely (Itt
Peszleg Pálma az elérhetõ 8 pontból 6,5-öt
ért el, veretlenül)
Tapolcán rendezték a hagyományos 3+1
általános iskolás sakkcsapat-versenyt. 18
csapat résztvételével 75 fõ játszott a ren-
dezvényen. Végeredmény: 1. Szombathely
(Dési  isk.), 2. Tapolca (Kazinczy-iskola), 3.
Herendi iskola. A 2. helyezett csapat tagjai
voltak: Bodó Bence, Sági Máté, Szabó
Dorina, Kosztolánczi Gyula.

LABDARÚGÁS
NB III-as labdarúgó csapatunk, a TIAC
hazai találkozóján az NB I-be készülõ ETO
ellen becsülettel küzdött, de a jobb játékerõt

képviselõ kisalföldiek megérdemelten
nyertek 6:1 arányban. A következõ fordulók
eredményei: Répcelak-TIAC 0:2 (0:1),
TIAC- Sopron 2:2 (0:1), Bük- TIAC 3:2
(2:0).
Megyei IV. osztály: A 10. fordulóban
Zalaerdõd-Tapolca VSE 5:0, a 11. for-
dulóban Tapolca VSE- Csabrendek FC II.
2:0
Nõi bajnokságban: Káptalanfa- Tapolca
0:1, Tapolca-Somlóvásárhely 13:0, Bada-
csonytördemic-Tapolca 1:4, Tapolca-Nyirád
8:0.

KARATE
A Veszprém Megyei Harcmûvészetek Össz-
szövetsége Pápán bonyolította a nyugat-
magyarországi  kyokushin karate diák-
olimpiai területi döntõt, ahonnan Kiss
Dávid, Holczer Tamás, Bakonyi Alina az
országos döntõbe jutott. Ugyanitt Kizmus
Botond és Bakonyi Karina ezüstérmes nyert.

BALATON SZUPERMARATON
a Siófoktól Siófokig tartó távon egyéniben
Domán Gábor 3. helyezést ért el ( 17 óra 1
perc). A váltóban két tapolcai hölgy is
versenyzett- Hartmanné Tímea és Kárász
Erika-, a második helyen végeztek, 3 perccel
lemaradva a gyõztes tatai váltó mögött.

A Tomcsányi Ford-HSE futói sikerrel
kezdtek a 2008. évi elsõ országos ranglista-
versenyen, ahol négy nemzet 205 verseny-
zõje állt rajthoz Tapolcán és környékén.

Az elsõ napi prológ verseny Tapolca
belvárosában inkább hátrány volt a tapolca-
iaknak, mint elõny, ám a második napi
hosszútávfutó pályákon a Keszthelyi-hegy-
ségben több tapolcai versenyzõ futott fel a
dobogó valamelyik fokára. A fiú 14 C kor-
csoportban Székely Imre mindkét napot
nyerte. A felnõtt 21 C kategóriában csak
tapolcai állt dobogóra: Domán Rajmund,
Kovács János, Kárász Attila volt a sorrend. A
nõknél Kárász Erika végzett az élen. A
Zoboki-család tagjai közül az F 14/B
kategóriában Csanád második, Mihály az F
35-ben a 3. lett.

Megyei hosszútávfutó-bajnokságon a
Koloska-völgyben nem fogadta az idõjárás
kegyeibe a versenyzõket. A tapolcai verseny-
zõk sem remekeltek igazán. Mégis születtek
szép eredmények. Gyõzött Zoboki Mihály,
második helyen végzett Kárász Erika.
Bajnoki pontot szerzett még Zoboki Barna,
Hartmann Ákos és Kovács Tas.

Az oldalt készítette: Antal Edit

Remekül rajtoltak
tájfutóink

A „Tegyünk a Földünkért!” rendezvényso-
rozat nyitó száma az április 18-án megren-
dezett Földönfutók utcai futóverseny volt.

A városi rendezvénycsarnok parkolójában
több száz kis- és nagydiák várta izgatottan a
verseny kezdetét. A futók biztonságáról a
tapolcai rendõrök gondoskodtak.

Öt korcsoportban 401 indulóról szól a sta-
tisztika. Eredmények: I. korcsoport fiú - 1. Jákli
Kristóf (Batsányi-iskola), 2. Kovács Marcell
(Nemesgulács), 3. Balogh Kristóf (Batsányi-
iskola). Lány - 1. Farkas Eszter (Monostor-
apáti), 2. Szabolcsi Dorina (Batsányi-iskola), 3.
Czeiner Cintia (Batsányi-iskola). II. korcsoport
fiú - 1. Mészáros Dominik (Monostorapáti), 2.
Horváth Ádám (Kazinczy-iskola), 3. Tóth
Soma (Batsányi-iskola). Lány - 1. Rédei
Gabriella (Taliándörögd), 2. Lendvai Nikolett

(Taliándörögd), 3. Magyar Vanda (Zalahaláp).
III. korcsoport fiú - 1. Horváth Roland (Batsá-
nyi-iskola), 2. Monostori Vince (Batsányi-isko-
la), 3. Kolop Márton (Nemesgulács). Lány - 1.
Scheller Judit (Batsányi-iskola), 2. Nagy Dóra
(Batsányi-iskola), 3. Horváth Viktória (Batsá-
nyi-iskola). IV. korcsoport fiú - 1. Freisinger
Martin (Márdos-iskola), 2. Major Dávid
(Zalahaláp), 3. Galambos Milán (Nemesgu-
lács). Lány - 1. Czverencz Dóra (Monostor-
apáti), 2. Hegedûs Adrienn (Batsányi-iskola), 3.
Róth Georgina (Batsányi-iskola). V. korcsoport
fiú - 1. Magyar Attila (Batsányi gimnázium), 2.
Rádai Bence (Batsányi gimnázium), 3. Horváth
Gábor (Nemesgulács). Lány - 1. Parrag Klaudia
(Batsányi gimnázium), 2. Tihanyi Borbála
(Batsányi gimnázium), 3. Virág Ivett (Batsányi
gimnázium)

Földönfutók - városi futóverseny

Országos diákolimpiai bajnok a Batsányi János
Általános Iskola párbajtõr csapata

Az U-9-ben és az U-11-ben szép sikerek születtek
Utánpótlás labdarúgásban rendszeres tor-
nákon méretnek meg ifjú labdarúgóink. 

A 11 évesek versenyei és az eredmények:
A tapolcai kupán elsõ hely, itt Kálóczi  Dani

gólkirály lett. Ajkán szintén gyõzelem, Vers
Máté gólkirály. A következõ tapolcai tornán
második hely, a Keszthelyen rendezett tornán
bronzérem, és különdíj Szabó Leventének, aki

a legjobb védõ lett.
A 9 évesek versenyei és

eredményei: Badacsony-
tomajon tornagyõzelem,
Tapolcán 3. hely, a pápai
tornán ezüstérem és kü-
löndíj Kovács Donátónak,
a torna legjobb kapusá-
nak. A tapolcai tornán a 4.
hely jutott a kicsiknek, míg
a keszthelyi rendezvényen
második helyen zártak az
apróságok. Itt Cséri Soma
lett a gólkirály.

Nébald György szövetségi kapitány veze-
tésével  az öttagú magyar kardválogatott
(Nemcsik Zsolt, Szilágyi Áron, Decsi Tamás,
Lengyel Balázs, Lontai Balázs) Tapolcán
folytatta a felkészülést az olimpára.

Az olimpia elõtt még több verseny áll a
fiúk elõtt, melyek kvalifikációs versenyek.
Bangkokban, Madridban, Varsóban , Padová-
ban, Las Vegasban, Budapesten lépnek még
pástra. Júniusban még egy Európa-bajnokág
is vár rájuk. A keret augusztus 2-án utazik az
olimpia helyszínére, s 9-étõl már az olimpiai
helyezésekért küzdenek.

Tapolcán a magyar kardválogatott

Második hely röplabdában

Kézilabdás blokk

Befejezõdött a megyei mix röplabda-
bajnokság, ahol a tapolcai vegyes csapat az
elõkelõ 2. helyet szerezte meg

A záró fordulóban 5 meccset játszottak rö-
piseink, három gyõzelmet arattak, egy játék nél-
küli gyõzelmet, Sümegtõl vereség,  és a késõb-
bi gyõztes Noname (veszprémi) ellen arany-
ponttal kaptak ki. Amegyei mix bajnokság vég-
eredménye: 1. Noname 23 pont, 2. Tapolca 21
pont, 3. Sümeg 20 pont, 4. Ajka 18 pont, 5. VESC
14 pont, 6. Bakony 11 pont, 7. HCSKKTB 10
pont. A tapolcai csapat tagjai: Tóth Boglárka,
Magyar Judit, Vers Csilla, Szenczné, Gombkötõ
Richárd, Kovács András, Meilinger Zoltán.

Nõi kézilabdásainknál továbbra sem akar
jönni a gyõzelem, a férfiaknál vegyes a palet-
ta, serdülõink jól fejezték be a rájátszást, a
megyei diákolimpián tapolcai sikerek szület-
tek.

NB I/B-s felnõtt nõi csapatunk hosszú szünet
után lépett ismét pályára. Hazai közönség elõtt
fogadta a bajnokságra törõ Veszprém Beton
együttesét. A Kinizsi lányai sok hibával játszot-
tak, görcsösen, a játékosok keze rendre megre-
megett a döntõ szituációkban, így a vendég
Beton csapata félgõzzel is magabiztos 29:16
arányú gyõzelmet aratott. Csupán Antal Anett és
Kovács Ildikó (kapus) játéka volt elfogadható,
de két játékos nem tud mérkõzést nyerni, külö-
nösen, ha az ellenfél NB I-es terveket fontolgat.

A férfi NB II-ben a tapolcaiak a Várpalotai
Bányásztól szenvedtek nagyarányú vereséget
idehaza, 30:42 arányban. Igazolódott a mecs-
csen a papírforma. Afolytatásban Gyõrben ven-
dégeskedtek a mieink, ahonnan vereséggel tér-
tek haza 28:23). Amérkõzés folyamán többször
is felzárkózott a Tapolca egy gólra, de a hazai

pálya elõnyét élvezõ fiatal gyõri játékosok ellen
nem sikerült a fordítás. Az érdekesen értelme-
zett játékszabályok végig a Tapolcát sújtották,
így a végeredmény sem lehetett más. A 19 for-
dulóban a gyõri Szese volt az ellenfél. ATapolca
bár csak helyenként mutatta meg igazi tudását,
végig uralta a mérkõzést. Az utolsó 15 percben
az ellenfél nem tudott mit kezdeni a hazai gárda
gólerõs játékával. 38:33-ra gyõzött a Tapolca.

Az Országos serdülõ bajnokság alsóházi
rájátszásában jól szerepeltek a tapolcai serdülõ
lányok. Komárom ellen kettõs gyõzelem, a
Veszprém Beton ellen idegenben 3 gólos vereség,
idehaza 6 gólos gyõzelem, a Sárvár ellen itthoni
gyõzelem, idegenben vereség. Ezzel az alsóház
gyõztesei lettek, így összességében megszerezték
az 5. helyet a bajnokságban.

A megyei diákolimpia ajkai döntõjén a III. és
a IV. korcsoportban is tapolcai gyõzelem született.
Mindkét korcsoportban a Kazinczy-iskola lányai
szerezték meg a megyebajnoki címet. ABatsányi
kézilabdásai egy bronzéremmel és egy 5. hellyel
zárták a versenyt.

Szolnokon rendezték az országos diákolimpia I-IV. korcsoportos párbajtõr egyéni és csapat-
döntõit, ahol újra remekeltek a tapolcai vívók, most iskolájukat képviselve.

A legnagyobb sikert a IV. korcsoportos  a batsányis fiúk érték el, akik a hét induló csapat között
szereztek aranyat kiélezett küzdelmek után. Acsapat tagjai voltak: Csák Dániel, Csák Marcell, Sáfár
Cirill és Kranabet Regõ. A III. korcsoportban a Bárdos-iskola Havasi Marcell, Szabó Ádám,
Lasztovicza Máté összeállítású csapata ezüstérmes lett. Az I-II. korcsoportban ezüstöt nyert a
Kazinczy iskola csapata: Siklósi Gergely, Bartha Roland, Tátosi Márk, Bittmann Roland. Itt a
Batsányi fiúcsapata a 6. helyet szerezte meg (Dezsõ László, Kalácska Botond, Zámbó Gergõ,
Gelencsér Bence). Egyéni eredmények: I-II. korcsoport: Gyõztes, aranyérmes Siklósi Gergely
(Kazinczy); 8. hely Monostori Sára (Batsányi), Bartha Roland (Kazinczy); III. korcsoport: 2. hely
Csák Marcell (Batsányi); 3. hely Sáfár Cirill (Batsányi); 5. hely Felker Adrienn (Kazinczy); 6. hely
Havasi Marcell (Bárdos), Siklósi Enikõ (Kazinczy); IV. korcsoportban 3. helyet szerzett Kákonyi
Tibor, az ajkai Bródy gimnázium tanulója. Mindannyian a Balaton Isover Vívóklub versenyzõi,
edzõjük Szalay Gyöngyi. Grartulálunk!
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Több mint négyszáz gyermek - az
óvodástól a felsõ tagozatosig - gondol-
ta úgy, hogy a Wass Albert Könyvtár
és Múzeum Gyermekrészlege felhívá-
sának eleget téve részt vesz a „Tündér-
járta mesetájon” címû vers- és mese-
mondó versenyen.

Nemcsak a város általános iskoláiból
érkeztek gyerekek erre a szép megméret-
tetésre, de a kistérség majd minden
iskolájából.

A több napon át tartó verseny részt-
vevõi a maguk választotta mesén, versen
keresztül mutathatták be tudásukat.

Mindenkit emléklappal jutalmaztak, a
legjobbak pedig könyvet is kaptak tel-
jesítményükért.  NHE Tündérjárta mesetájon…

Mesélni jó!

Megnyitó Szõke Andrással

Április 19-én este nagyszabású kon-
certet adott a megalakulásuk óta
töretlen sikerrel menetelõ Republic
együttes, melynek helyszínéül a Városi
Rendezvénycsarnok szolgált.

A magas fokon izzó hangulat mega-
lapozásáért az Extázis zenekar felelt. A
koncertet teltházas, vegyes korosztályt
felvonultató rajongói tábor kísérte érdek-
lõdõ figyelemmel. 

A Republic mûfajilag sokrétû kate-
góriát megszólító zeneisége magában
foglal többek között rock, punk, softrock,
folk irányzatokat. Az új koncertmûsor

keretében a sajátos Republic-formák
megmaradtak, kibõvítve a színpalettát új
formai megoldásokkal. Az újra és újra
felhangzó hegedûszó mentén a népzenei
hatások tisztán érvényesülve az együttes
tagjainak népzenei múltját tükrözik.
Elmaradhatatlan elemei az elõadásnak a
már hagyományossá vált, gitárszólókkal
tûzdelt könnyed slágerek, melyek zenei-
ségükkel mindennapi gondolatainkat,
kérdéseinket hivatottak megvilágítani. A
közel kétórás este maradéktalanul kárpó-
tolt mindenkit az elmaradt koncertekért.

Major Tünde

150 kisóvodás nézhette meg a Tegyünk a Földünkért! rendezvénysorozat keretén
belül az ÖKO-Pannon Kht. Hajnal címû ismeretterjesztõ mesejátékát a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban.

A Maskara Társulat 4 hivatásos színésze a szelektív hulladékgyûjtést népszerûsítik a
legkisebbek körében. A darab fõszereplõi arra keresik a választ, hogy hogyan menthetõek
meg környezetünk értékei és hogyan óvható meg tisztasága. A színészek a szórakoztató
elõadás alatt nemcsak eljátszották szerepüket, de interaktív módon be is vonták a
gyerekeket a játékba. Juhász Ágnes

Nap, Hold, Csillagok

„Lángol a város, fényes az égbolt / Emlékezz arra, ami szép volt!”

Tegyünk a Földért!

Sokan és szívesen emlékeznek vissza a
Szent György Panzió és Étterem pince-
helyiségében mûködött Bambuszra.

A szórakozóhely tulajdonosai tíz év
szünet után döntöttek úgy, hogy ismét
megnyitják a kulturált szabadidõ eltöltést
kínáló szórakozóhelyet. Az új külsõhöz új
név is párosul: Szent György Panzió
Sörözõje.

A megnyitóra és az elsõ vendégek
fogadására április 18-án került sor. Pálffy
Géza és Gárdos Tamás tulajdonosok nem-
csak a felújítás, a korszerûsítés történetérõl
szóltak, de a tervekrõl is.

Az est házigazdája a taliándörögdi
„mindenes”, Szõke András volt. A színész,
a filmrendezõ, a gyógyító, a forgatókönyv-
író, zeneszerzõ, mókamester a gyerekko-
rára emlékezett vissza, és a család kandisz-
nójáról, Misirõl egy rémségesen „izgal-
mas” történetet mesélt. A sajátos, „Szõke
kapitányos” mondatfûzés, a váratlannál
váratlanabb fordulatok harsány nevetésre
késztették a jelenlévõket.

A humorhoz pedig nem más, mint a
„Variációk a csülökre” elnevezésû vacsora
társult. NHE

A humorban Szõke András sem
ismer tréfát

Az Életértékek Alapítvány szervezésében jótékonysági est volt április 18-án a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.

ATapolcai Musical Színpad énekeseinek, táncosainak fellépésével rendezett mûsor tel-
jes bevételét a szegény sorsú tapolcai gyermekek nyári üdültetésére fordítja az alapítvány.   

Nyújtsd a kezed!

Már az utánpótlás is a színpadon van

A környezettudatos gondolkodás és életforma megerõsítését korán kell kezdeni

Fotó: Major

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: Juhász


