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A teljesség az ünnepek kiváltsága

A templomdombi ünnepségen az új kenyeret Ács János polgármester
szegte meg

Augusztus 17-én már kora reggel nagy
volt a sürgés-forgás a Köztársaság
téren.

A tíz évvel ezelõtt elindított, közösség-
formáló pörköltfõzõverseny résztvevõi
már korán megkezdték az elõkészüle-
teket: volt, aki fát aprított, a tûz, a bogrács
helyét jelölte ki, míg más a könnyfakasztó

hagymavágást vállalta magára. A rekord-
számú 22 csapat fõzéstudományát a
délelõtt folyamán hatalmas tömeg kísérte

érdeklõdéssel. Teltek az órák, aztán a
Halász János mesterszakács által vezetett
„szigorú” zsûri értékelt.

/Tudósításunk az 5. oldalon Pörköltek
és szakácsok címmel./

X. Tapolcai Pörköltfõzõverseny

Még ma sem lehet pontosan tudni,
mennyi cigányt öltek meg a fasiszták. Az
igazságot a holtakkal együtt eltemették.
Becslések szerint kb. 500 ezerre tehetõ
az áldozatok száma.

1944. augusztus 3-án Auschwitzban
2897 cigány embert gázosítottak el
egyetlen éjszaka. Ez a nap lett a Cigány

Holokauszt napja.
A Tapolca és környéke cigány áldo-

zatainak emlékére Tapolca Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata a régi teme-
tõben emlékkövet állíttatott. Az emlékkõ
avatására augusztus 2-án került sor.

/Írásunk a 3. oldalon Cigány Holokauszt
címmel./

Csonkig ég az emlékezés

Az áldozatoknak emelt emlékkövet Csere Sándor kanonok szentelte meg

Testvérvárosi üdvözletek

Versenyre fel!

A legeredményesebb
magyar vívó

Bár Boczkó Gábor a pekingi olimpiai szerep-
lését követõen csalódottnak mondta magát,
tény: õ volt a XXIX. nyári világjáték legered-
ményesebb magyar vívója.

Az egyéni párbajtõr versenyben elért 4. és a
csapatban megszerzett 5. helyének története
Tapolca sporttörténetének is jelentõs fejezete lesz,
hiszen a vívást, a sport szeretetét szülõvárosából
vitte magával.

/Írásaink a 9. oldalon Gratulálunk! és Az édes-
apa szemével címekkel./

Csak egy pillanaton múlott
a dobogós hely

Több éves hagyomány, hogy Tapolca
testvérvárosaiból is érkezik küldöttség
a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhétre.
Így volt ez ebben az évben is.

Együtt ünnepeltek a település pol-
gáraival az olaszországi Estébõl, a hor-

vátországi Umagból, a kárpátaljai
Aknaszlatinából, a szlovákiai Pozsony-
Ruzinovból és Marcelházáról érkezett
vendégek.

/Írásunk a 2. oldalon Sok ember szere-
tetét, barátságát visszük haza címmel./

Vendégek és vendéglátók: Keszegh Béla, Lasztovicza Jenõ, Puliszka Éva,
Ing. Slavomir Drozd és Ács János

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

- Az ünnepi alkalmak arra köteleznek
bennünket, hogy sohasem a töredékre,
a részletekre, hanem mindig az
egészre tekintsünk, mert a részletek a
hétköznapokra tartoznak, az egész, a
teljesség az ünnepek kiváltsága -
hangsúlyozta Ács János polgármester
augusztus 20-ai megemlékezésében

a Malomtónál megtartott ünnepségen. 
- Vajon eszünkben tartjuk-e még,

értjük-e még és követjük-e még Szent
István tanításait, örökségét és intelmeit?
Tudjuk-e még, hogy legtöbb intelme ma
is idõszerû? - tette fel a kérdést.

/Ünnepi összeállításunk a 4. oldalon
Nekünk, magyaroknak... címmel./



Tapolca testvérvárosainak küldöttei együtt
ünnepeltek a település polgáraival,
összemérték „erejüket” a sportban és nem
utolsó sorban a pörköltfõzõverseny otthon
is hasznosítható „titkaiba” is betekinthet-
tek.

- Harmadszor vagyok Tapolcán - mondja
Ing. Slavomir Drozd, Ruzinov polgármestere.
- Nagyon vendégszeretõk a tapolcaiak, sok
barátra találtunk itt. Csodálatosan szép, virá-
gos a város. Az itt tapasztaltakat szeretnénk
mi is megvalósítani otthon. Nagyszerû
élmény számunkra a pörköltfõzõverseny, bár
idén csak a kóstolásból vettük ki részünket,
nem versenyeztünk. Otthon nem fõzök, de a
tapolcai minta alapján már nálunk is ren-
deztünk fõzõversenyt, amelyen a feleségem-
mel együtt halászlét és gulyást készítettünk.
A következõ megmérettetésre õsszel kerül
sor. Szeretnénk, ha Ács János polgármester
úr és a város küldöttsége részt venne azon.

- A mi kapcsolatunk is rendszeres a
várossal - veszi át a szót Keszegh Béla,
Marcelháza polgármestere. - Nagy az
örömünk, hogy a településünk öregfiú fut-

ballcsapata a második helyezést érte el az idei
tapolcai találkozón. Felejthetetlen élmények-
kel megyünk haza, nagyszerûek voltak a ren-
dezvények, nagyon sok és jó barátunk van
már Tapolcán. Jövõre újra jövünk, de mi is
szeretettel várjuk a tapolcaiakat hozzánk.

- Amikor megérkeztem Tapolcára, úgy
éreztem, hogy hazajövök - válaszolja
kérdésünkre Puliszka Éva, az aknaszlatinai
magyar óvoda vezetõje. - Nem is tudtam,
hogy Tapolcának ennyi testvértelepülése van.
Most, hogy megismerkedtem a küldötteikkel,
örülök, hogy én is részese lehetek ennek a
barátságnak. Nagyon jól érzem magam
Tapolcán. Öröm látni és megtapasztalni,
hogy Ács János polgármester úr mindenkit
nagy szeretettel és odafigyeléssel fogad. Nem
elõször vagyok itt, és amikor otthon elmesél-
tem az itteni élményeimet, már akkor
elhatározta az egyetlen országos magyar
napilap, a Kárpáti Igaz Szó mûvelõdési
rovatának vezetõje, hogy a következõ alka-
lommal eljön velem Tapolcára, hogy megis-
merje a várost és az általam oly sokat
emlegetett polgármestert.

- És most itt is vagyok - teszi hozzá Fedák
Anita. - Rengeteget hallottam már Ács
Jánosról, aki az Év polgármestereként
Ezüstlánc-díjat kapott Gödöllõn. Egy vacsora
keretében arról is értesültem, hogy szeretné
megmenteni Sütõ András szülõházát Erdély-
ben. - Ha egy magyarországi kisváros pol-
gármestere ilyen terveket szõ, akkor õt meg
kell ismerni - mondtam magamban. A való-
ság felülmúlta az elképzeléseimet: minden

tiszteletem az övé, szerintem nemcsak
ezüstláncot érdemel, de gyémántot is kellene
neki adni.

- Maximálisan egyetértek Anitával - veszi
vissza a szót az óvodavezetõ. - Fantasztikus
élmény volt megtapasztalni azt is, hogy
milyen egyszerû eszközökkel, természetesen
barátkozik mindenkivel. Soha nem fogom
elfelejteni, hogy biciklivel érkezett a
testvérvárosok tiszteletére rendezett va-
csorára. Sokat köszönhet az óvodánk
Tapolcának és a polgármester úrnak. Mivel
az állam továbbra sem támogat bennünket,
így a jószándékú emberek adományaiból
tudjuk biztosítani a plébánia épületében
helyet kapó magyar óvodánk 48 gyer-
mekének az oktatást, nevelést. Tehát tiszta
szívvel és hálás köszönettel mondhatom azt,
hogy életmentõ számunkra az, amit a
testvérváros Tapolca nekünk nyújt. Öten
érkeztünk most Tapolcára; az újságíró, egy
képviselõ, a felesége, a kislánya és jó-
magam, de sok ember szeretetét, barátságát
visszük haza. NHE

AKTUÁLIS

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Köszönetnyilvánítás
Tapolca Város Önkormányzata kö-
szönetét fejezi ki a Tapolcai Ünnepi
Napok és Borhét megrendezéséért vala-
mennyi közremûködõnek, támogatónak
és fellépõ mûvésznek.

Ács János
Tapolca Város polgármestere
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Sok ember szeretetét, barátságát visszük haza 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./fax: 87/510-245, 
87/510-246; Mobil: 30/613-3357
Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00,
Kedd: 8.00-12.00, Péntek: 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

A sport helyzete 7-8 év múlva még siralmasabb lesz
Lasztovicza Jenõvel, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnökével a megyei fenntartás-
ban lévõ iskolákról, a nyári idegenforgalmi
helyzetrõl és az olimpiáról beszélgettünk.

- A Parlament tavaly elfogadott egy olyan
törvényt, amely a szakképzõ iskolák centrali-
zálásáról szól. Ennek értelmében a tapolcai
Széchenyi-iskola, a balatonfüredi és az ajkai
Bercsényi- és Bánki-iskola is integrált társulást
hoztak létre. Errõl tavaly decemberben döntött
a megyei közgyûlés. A döntést követõen azt
kérték az adott települések polgármesterei,
hogy alakítsuk át ezt az integrált társulást tár-
sasággá. Ennek az volt az alapvetõ feltétele,
hogy az egyik iskolát vissza kell adni önkor-
mányzati mûködésbe. Egy kétfordulós, pol-
gármesteri megállapodás alapján abban ma-
radtunk, hogy Tapolca kapja vissza mûköd-
tetésre a Széchenyi-iskolát, mert ehhez kell a
legkevesebb önkormányzati pénzt adni. Ezt
elfogadták a polgármesterek is, de utána Ajka
polgármestere ragaszkodni kezdett az átadott
iskoláihoz. A közgyûlés viszont úgy határozott,
hogy a kialakult helyzeten már nem változtat.
Ebbe õ nem nyugodott bele, bírósági feljelen-
téssel fenyeget engem és a megyei közgyûlést.
Két beadványa is volt, ebbõl egyet már elutasí-
tott a bíróság. Szomorú ebben az ügyben, hogy
a nyár közepén zsarolni és fenyegetni kezdték
a szülõket és gyerekeket azzal, hogy iratkoz-
zanak át egy másik, a Fekete-Vörösmarty-
iskolába, mert a megyei fenntartásúakban nem
kapják meg azokat a szolgáltatásokat, azt a
színvonalat, mint abban, amely Ajkánál ma-
radt. Kértünk az Oktatási Minisztériumtól egy
állásfoglalást. A szakállamtitkár több pontban
is kifejtette azon véleményét, hogy az ajkai
döntés szabálytalan és törvénysértõ. A Köz-
igazgatási Hivatal is megkapta az államtitkári
levelet. Hogy mi lesz az eljárás eredménye,
nem tudjuk. Az biztos, Ajka polgármestere

nem fog belenyugodni, ha neki nem kedvezõ
döntés születik, mert be akarja bizonyítani az
ajkaiknak, hogy õk jó és helyes úton járnak. 

- Ön, mint a Parlament Idegenforgalmi
Bizottságának volt elnöke miként ítéli meg a
megyei turizmus jelenlegi helyzetét?

- Vegyes a megítélés, attól függõen, hogy ki
milyen szemüvegen keresztül vizsgálja. Én azt
mondom, jó dolog, hogy sok magyar nyaral itt,
a Balaton-parton is. De igazából az lenne jó az
országnak, az lenne nagy nyereség, ha több
külföldi jönne hozzánk, és az otthon meg-
szerzett jövedelmét nálunk költené el, ezáltal
bennünket gazdagítana. Nem vagyok elégedett
a magyar idegenforgalom teljesítésével. Az
okok között az állam óriási kivonását kell
keresni, amit adó formájában hajt végre, így
fejlesztésre nem jut. A szocialista politikusok
azt mondják folyamatosan, hogy milyen jó az
idegenforgalmi szezon, de meg kell kérdezni a
Balaton-parti szolgáltatókat, lakáskiadókat is.
Biztos vagyok benne, hogy a többségüknek
nem ez a véleménye.

- Az elmúlt hetekben zajlott a világ eddigi
legnagyobb olimpiája, a pekingi olimpia.
Ezen - a korábbi eredményekkel összehason-
lítva - a magyar sportolók kevésbé jól tel-
jesítettek, így elveszítettük az évtizedekig tar-
tott „sportnagyhatalom” címünket is. Ön
szerint -, aki maga is igazolt sportoló volt - mi
a gyenge szereplés oka?

- Elõször ezúton is hadd gratuláljak a pár-
bajtõrözõ Boczkó Gábornak, aki az olimpián
4. helyezést ért el. Ez óriási siker Tapolcának
is, és kívánom, hogy a következõ olimpián
már a dobogón állhasson. Visszatérve a
kérdéshez: összetett ez a jelenség. Igazat adok
Schmitt Pálnak, a MOB elnökének, aki Baló
Györgynek már Pekingben nyilatkozott a
magyar versenysport, élsport helyzetérõl.
Ismerve a lehetõségeket én azt mondom, hogy

örüljünk annak, hogy ennyi érmünk is lett,
mert ha megnézzük, hogy mekkora a merítési
lehetõség nálunk és mekkora a több tízmilliós
vagy akár milliárdos országból, akkor nem
kell szégyenkeznünk. Ha megvizsgáljuk az
elmúlt éveket, akkor azt látjuk, hogy vissza-
szorították az iskolai testnevelést. Megszûn-
tek a diáksportkörök, siralmas az amatõr
egyesületek támogatása. Ha a szülõk mégis
sportoltatni szeretnék a gyermekeiket, akkor
nagyon-nagyon a zsebükbe kell nyúlniuk, és
ezt csak kevesen engedhetik meg maguknak.
Az a támogatás, amit élvez a sport - itt nem-
csak a versenysportra gondolok, de az amatõr-
sportra, a diáksportra, a fiatalok sportolására -
egyenlõ a nullával. A helyzet 7-8 év múlva
még siralmasabb lesz. A fejlett országokban
rengeteg pénzt költenek sportkutatásra, és ha
kell, akkor az orvostudomány is a sport szol-
gálatába áll. Nagyon le vagyunk maradva
mindenben. Ha a sportvezetõk, az oktatás-
vezetõk nem állnak össze, és nem hoznak jó
törvényeket, és nem adnak eszközöket a test-
nevelõk kezébe, akkor a következõ olimpián
még gyengébben fogunk szerepelni. Nevet-
ségesen kevés nálunk az olimpikonok támo-
gatása, alig haladja meg a 3 milliárd forintot,
Angliában egy atlétára ennél többet „költe-
nek”. A sportban nem a politikáról szól a
dolog, de az szinte minõsíthetetlen, hogy az
olimpikonjaink egy része több hónapig nem
kapott fizetést. Miért gondolják egyesek,
hogy a sportoló lelkiállapota különbözik az
utcán járókelõ milliókétól? Az övé is olyan,
mint a nemzet egészéé: bizonytalanságban
van, pesszimista és kisebbségi komplexusok-
kal küzd. Ez látszott az olimpián versenyzõ-
kön is. Az utolsó pillanatban nem tudták hoz-
záadni a teljesítményükhöz azt a pluszt, ami
akár a dobogó legfelsõ fokára is segíthette
volna õket. N. Horváth Erzsébet



A tapolcai kórház igazgatói feladatait
néhány hét óta a kórházat mûködtetõ
Medisyst Kft. ügyvezetõ igazgatója, dr.
Németh Attila látja el. Arra kértük, szóljon
néhány szót önmagáról, és vázolja fel a
kórház jövõképét.

- Szombathelyen születtem, a közép-
iskoláimat is ott végeztem. Az orvosi
egyetem után általános sebész, majd azt
követõen baleseti sebész lettem. Két szak-
vizsgám van, a szakmámat a mai napig
gyakorlom. Elõször Körmenden voltam
orvos, majd hosszú ideig dolgoztam
külföldön - Bécsben és Németországban -
majd a szombathelyi Markusovszky-kór-
házban lettem orvosigazgató. Három évvel
ezelõtt, amikor a kórházmûködtetési projekt
elkezdõdött, tértem vissza Körmendre.
Jelenleg ott is és a hasonló keretek között
mûködõ tapolcai kórházban is ellátom az
igazgatói feladatokat. Hangsúlyozni szeret-
ném: a mûködtetés alaptétele, hogy itt priva-
tizációról szó sincs, minden az önkormányzat
tulajdonában van, a Medisyst Kft. a tör-
vények és az alkotmány által szabályozott
egészségügyi feladatok ellátását vállalta
magára. Ez ugyanaz a mûködtetési forma,
amelyben a háziorvosok és a gyógyszerészek
egyrésze dolgozik. Amikor a kórházat
pályázat útján mûködtetésre átvettük, 60 mil-

lió forintos kifizetetlen számlatartozása volt.
Attól kezdve a mûködtetõt terheli az
esetleges új tartozás keletkezésének felelõs-
sége és a számlák kifizetésének kényszere.

- A nyertes pályázat része volt, hogy a
járóbeteg szakrendelést beköltöztetik a
kórház területére. Ez teljes egészében meg-
történt-e, elkészült-e a beteghívó, a klíma-
berendezés? Többen panaszkodnak, hogy
kevés az útbaigazító információs tábla, jó
lenne, ha a rendelõ udvarán nem állva, ha-
nem padokon ülve várakozhatnának a bete-
geket kísérõk.

- A kisebb-nagyobb hibáktól eltekintve,
amelyek egyrészt az adott szerkezeti keretek-
bõl és az új beruházásokból adódóan ered-
nek, elkészült a közel 400 millió forintos
beruházás. Mûködik a klíma, és próbaüzemel
a beteghívó is. Megvizsgáljuk, hogy szük-
séges-e újabb útbaigazítási táblák elhe-
lyezése, és ha igen, megoldjuk ezt a prob-
lémát. A várakozóknak pedig - jogos a fel-
vetés - igyekszünk padokat kihelyezni, illetve
parkosítással, fákkal komfortosabbá tenni
rendelõ elõtti területet.

- Az a hír terjedt el, hogy megszûnhet a
tapolcai kórház aktív ágyas léte. Fenyeget-e
ennek a veszélye?

- A kérdésre egy szóval tudok válaszolni:
nem. Ezt azzal tudom alátámasztani, hogy a

tulajdonos, aki a Medisyst céget - amelynek
én vagyok az ügyvezetõ igazgatója -
mûködteti, engem nevezett ki Tapolcára is.
Ebbõl világos az a szándék, hogy a tapolcai
kórházat nem fogjuk veszni hagyni semmi-
lyen körülmények között. Egyszerûen arról
van szó, hogy súlyosbodott az országban a
helyzet kórházfronton, és ezért a tulajdonos a
saját kezébe vette a dolgokat. Sõt, úgy aka-
runk elmenni a fejlesztések irányába, hogy a
tapolcai kórház egy-két év múlva a térség
versenyképes, meghatározó kórháza legyen.

- A fejlesztés részét képezi a bar-
langterápia és a gyógyturizmus is?

- Igen. Amikor a pályázatunkat beadtuk,
arra is építettünk, hogy a tapolcai barlang
Európában szinte egyedülálló adottságát,
amellyel a légzõszervi megbetegedéseket
lehet gyógyítani, kiaknázzuk. Ezért is java-
soltuk, hogy jöjjön létre Tapolca városa, a
Medisyst és a Hotel Pelion között egy olyan
társulás, amely alkalmas arra, hogy a
fejlesztésre kiírandó uniós pályázatokat
lehívja. Sajnos, ilyenek még nincsenek, de
várjuk azokat, hiszen a barlang fejlesztésébõl
az itt élõk is profitálhatnak, és egy új Tapolca-
kép alakulhat ki a gyógyturizmus segítségé-
vel.

- Milyen a kórházat mûködtetõ Kft. humán-
politikája: elegendõ-e a szakorvos, a szak-

ápoló?
- Már említettem, hogy gyakorló orvos

vagyok 23 éve, így ismerem akár az orvosok,
akár a szakápolók problémáit, és kijelent-
hetem, nagyon érzékeny vagyok rájuk, mert a
saját bõrömön tapasztalom azokat. Sajnálatos
módon Tapolcáról elég sok jó szakember
ment el az elmúlt idõszakban. Õket minden
körülmények között pótolni kell. Le a kalap-
pal azok elõtt, akik itt dolgoznak, mert mond-
hatom, erejük felett teljesítenek. Vannak
olyan szakterületek, ahol létszámhiány van,
ezért a legfõbb célunk az erõsítés.

- A tapolcaiak érzelmileg - és úgy gondo-
lom, érthetõen - a mai napig nem tudnak
megbékélni azzal, hogy megszûnt a városban
a szülészet, és attól kezdve egyetlen egy
újszülött kis tapolcai polgárnak sem kerülhet
be az anyakönyvébe, hogy született Tapolcán.
Lehet arra esély, hogy újra legyen szülészete
a kórháznak?

- Az érzelembõl fakadó indulatokat meg
tudom érteni, de azt kell mondanom, hogy
amikor mûködtetésre átvettük a kórházat,
Veszprém megyében a miniszteri intézkedés
kapcsán olyan helyzet alakult ki, hogy a
szülészetért már küzdeni sem lehetett. Annak
valószínûségét és realitását, hogy legyen
Tapolcán egy alulfinanszírozott szülészet,
jelen pillanatban nem látom. 

Hosszan tartó, átgondolt mérlegelés után
úgy döntött Tapolca Képviselõ-testülete,
hogy Tapolcai Általános Iskola néven tag-
intézményi rendszerben mûködteti tovább
a város általános iskoláit. Az új intézmény
igazgatói posztjára - pályázati úton -
Bajner Imre került. A kihívásokról, az új
feladatokról õt kérdeztük.

- Nagy kihívás ez, hiszen ehhez fogható
Tapolcán még nem volt. Nincsen minta,
nekünk kell kialakítani azt a struktúrát, amely
hatékonyan fogja mûködtetni ezt a régi-új
intézményt. A gazdasági és demográfiai okok
miatt hozott fenntartói döntés hangsúlyozta,
hogy ez az intézkedés kényszerintézkedés,
amelynek végrehajtásakor sem a tanulók,
sem a szülõk nem szenvedhetnek semmiféle
hátrányt. Nekünk ezt figyelembe véve kellett
kialakítanunk a stratégiánk. Azonban, ha csak
minimum szinten teljesítenénk, azzal nem
lennék elégedett, néhány év múlva már azt is
szeretnénk bizonyítani, hogy mekkora elõnyt
is jelent ez az összevonás. Az már most is
egyértelmû, hogy az iskola tanulói létszáma
olyan pályázatok benyújtására is lehetõséget

ad, amelyre eddig egy intézménynek sem
volt.

- Melyek az igazgatói programjának a
meghatározó pontjai?

- A programomban az összevonás pozitív
oldalaira világítottam rá. Ez a változás
bizonyos elõnyökkel jár a pedagógusok
számára is, nagyobb lesz a mozgásterük,
lehetõségük. Gondoljunk csak a prémium
évekre! Volt olyan pedagógus, akinek járt
volna, de az adott iskolai keretek ezt nem tet-
ték lehetõvé. A Tapolcai Általános Iskola
rendszerében pedig ez is adhatóvá válik. Bár
minimális szinten szeretnénk tartani, de
mûködni fog az áttanítás rendszere. Az
órarend kialakításánál ügyelünk arra, hogy az
áttanító pedagógus munkáját úgy szervezzük,
hogy mondjuk a hét 2 napját az egyik tagin-
tézményben, a többi hármat pedig a másik-
ban töltse.

- Kik vezetik a tagintézményeket, hol lesz
az iskolaközpont?

- A Bárdos Lajos-iskola vezetõje Gál
Attila, a Kazinczyé Udvariné Horváth Anna,
a Batsányié dr. Komjáthyné Nyakó Györgyi.

Az általános igazgatóhelyettes: Baksa Júlia.
A fenntartó az iskolaközpontot praktikus
okok miatt a városközpontban lévõ Bárdos-
iskolában alakította ki.

- Milyen munkaközösségek alakultak?
- Három munkaközösség alakult. A

humán-idegen nyelvi, mûvészeti munka-
közösség vezetõje Horváthné Dér Erzsébet, a
reálé Somogyiné Nemes Ilona, a testnevelésé
pedig Hanczmann László. Újdonság, hogy a
2008/2009-es tanévtõl alapfokú mûvészeti
oktatás is indul a Tapolcai Általános
Iskolában.

- Augusztus 31-én a Városi Rendezvény-
csarnokban tartják az összevont, ünnepélyes
tanévnyitót. Ez azt is jelenti, hogy az ünnepek,
megemlékezések ezentúl közösek lesznek?

- Lesznek olyanok, amelyek igen, és
olyanok, amelyek nem. Mivel az iskolák
önálló arculatának megtartása volt az egyik
legfontosabb elvárás, ezért természetesen
azok az ünnepek, megemlékezések, amelyek
az adott tagintézmények hagyományõrzését
erõsítik, tagintézményi szinten megmarad-
nak. Gondolok itt a Bárdos- vagy a

Kazinczy-, Batsányi-napokra, de a nemzeti
ünnepeinkre való felkészülés és maga az
ünnep már közös lesz, így összeadódhat az a
sok tanári ötlet, elképzelés, amely eddig
külön-külön munkált az intézményi mûsorok
sikerének érdekében.

- Hány elsõ osztállyal indul a tanév?
- Hattal. A Kazinczyban 3 osztályban, a

Bárdos-iskolában 2-ben, a Batsányiban pedig
1 osztályban kezdik meg tanulmányaikat a
kis elsõsök.

- Az újság elõbb megjelenik, mint amikor a
tanévnyitó lesz. Egy kis elõzetes: milyen
segítséget, hozzáállást kér majd ott a szülõk-
tõl?

- Elsõsorban türelmet. Lehet, hogy nem
lesz zökkenõmentes a tanévkezdés, de abban
biztos vagyok, hogy minden kolléga a leg-
nagyobb odaadással végzi majd a munkáját.
Kérem, adjanak lehetõséget arra, hogy
bizonyíthassuk, jó úton haladunk, és a város
eddig is jól teljesítõ intézményeibõl létrejött
Tapolcai Általános Iskola eredményei is
kiválók lesznek.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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A Cigány Holokauszt Emlékkõ avatásán
Csere Sándor kanonok-plébános az áldo-
zat szó más és más tartalmat adó jelen-
tésének megidézésével áldotta és szentelte
meg az emlékhelyet, hangsúlyozva, hogy
az ellentéteket csak a szeretet, a meg-
békélés és a megbocsátás hidalhatja át.

- Áldozatot hoz az, aki segít másokon, így
cselekedete szép tetté válik, ugyanakkor
áldozat az az ember is, aki nem önként vállal-
ja a megpróbáltatásokat, az üldöztetést -
mondta.

Hangodi László történész arról szólt, hogy
1944 nyarán és õszén - a zsidóság get-
tósításához és deportálásához hasonlóan -
megkezdõdött a cigányság elleni erõszakos
fellépés is. Volt, akinek a kényszer-tartóz-
kodási helyét jelölték ki, míg másokat
kitelepítettek, deportáltak, vagy hadimunkára
köteleztek. Tapolcán a célkeresztbe állított
cigány származású férfiakat - 16-66 éves
korig - a volt Fehér Hajó-szálló udvarán (ma
Polgármesteri Hivatal) gyûjtötték össze 1944
szilveszter napján, hogy azután a vasútál-
lomásról a nem cigány származásúakkal

együtt Németországba vigyék. Az elmúlt
másfél évtized jelentõsége abból is áll, hogy
adósságot törleszt: emléket állít a XX. század
áldozatainak. Az emlékhelyek azt is hirdetik,
hogy soha többé ne fordulhasson elõ olyan
helyzet, hogy valakit vallása vagy szár-
mazása miatt megfoszthatnak legdrágább
kincsétõl, az életétõl.

Az emlékezés koszorúit a Tapolca Városi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat részérõl
Bartha Józsefné és Tóth István helyezték el
az emlékkövön. A kistérségi társulás nevében
Szencz Lajosné elnök, Tapolca város nevében
Ács János polgármester tett virágot az
emlékhelyre, és hajtott fõt az áldozatok elõtt.
A helyi MSZP koszorúját dr. Csonka László
és Presits Ferenc, a Veszprém Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzatét Kozák
János elnök, a Sümegi Cigány Kisebbségi
Önkormányzatét Orbán István, a Tapolcai
Zsidó Hitközségét pedig Vidosa Károlyné
helyezte el az emlékkövön.

A megemlékezés méltóságát emelte a
Kozák János elõadásában, gitárkísérettel fel-
hangzó Nemzetközi Cigány Himnusz.

Cigány Holokauszt
Közel 520 kisgyerek jár a Tapolcai
Óvoda 3 tagintézményébe - tudtuk meg
Frang Lászlónétól, az összevont óvodák
intézményvezetõjétõl.

- A három óvoda 4 épületben
helyezkedik el. A Kertvárosi Óvoda a
Darányi utcában, a Barackvirág Óvoda a
Kazinczy téren, a Szivárvány Óvoda pedig
a Dobó téren, illetve az Alkotmány
utcában. Ezek az intézmények a fenntartó
döntése alapján gazdasági okok, valamint
az irányítás, a szervezés egyszerûsítése
miatt kerültek egy vezetés alá, de sem a
nevüket, sem az önálló arculatukat nem
veszítették el, mindegyik óvoda az elfo-
gadott, saját programja szerint dolgozik
tovább.

- Kik vezetik a tagintézményeket?
- A Barackvirág Óvodát Gáspár

Györgyné, a kertvárosit Horváth Zoltánné,
a Szivárvány Óvodát Páhyné Hegedûs
Katalin, az Alkotmány utcaiban pedig
helyettesként is tevékenykedik Nagy Judit.

- Mekkora az alkalmazotti létszám?
Csökkent-e az átszervezéssel?

- Nem változott az alkalmazotti létszám.
Jelenleg 70-en vagyunk. Csak két óvoda-
vezetõ ment nyugdíjba.

- Milyen jövõképet rajzoltál pályázatod-
ban, vezetõi programodban a Tapolcai
Óvodának?

- Többféle célt és feladatot is meg-
határoztam benne. A legfontosabb az volt,
hogy a vezetõi és irányítói munkámat úgy
kívánom megvalósítani, hogy a leg-
fontosabb partnereink - a gyerekek, a
szülõk, az alkalmazotti közösség, a fenn-
tartó - elégedett legyen a tevékenysé-
günkkel. Elsõdleges feladatom pedig az,
hogy a tagintézmények feladatait koordi-
náljam, hogy közös perspektívát adó prog-
ramok készüljenek, a jó közérzet, a reális
értékelés mellett a szakmai fejlõdés is biz-
tosítva legyen.

- Hol van a központi irodája az intéz-
ménynek?

- Jelenleg a Dobó téren, de a fenntartó-
nak az a szándéka, hogy az Alkotmány
utcában megüresedett szolgálati lakást át-
alakítsa erre a célra.

Egyszerûsödik az irányítás, a szervezés

A tapolcai kórház egy-két év múlva a térség meghatározó kórháza lesz

Új szervezeti forma, új kihívások, új feladatok



A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
színes, tartalmas programjaival augusz-
tus 15-én nyitotta meg kapuit a
nagyközönség elõtt.

A népmûvészeti vásárral egybekötött
ünnepi mûsor a Tapolcai Ifjúsági Fúvós-
zenekar, a Batsányi Táncegyüttes, a Kinizsi
Táncegyüttes, a borlovagok, illetve a ha-
gyományõrzõ lovasok felvonulásával vette
kezdetét. A rendezvény népes számban
megjelent érdeklõdõit a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke, Lasztovicza Jenõ
köszöntötte. Beszédében a Tapolcai Ünnepi
Napok és Borhét fontosságára helyezte a
hangsúlyt, mely jelentõs látogatottságával
fontos közösségformáló szerepet tölt be a
térség kulturális életében.

Majd folytatva gondolatmenetét, el-
mondta, igény van az összetartozást erõsítõ,
kulturált szórakozásra, melyet alátámaszt
az évrõl évre növekvõ idelátogatók száma
is. Emellett kiemelt fontossággal bír, hogy
Magyarország egyik legszebb borvidékén,
a Szent György-hegy tövében, Tapolcán
kerül megszervezésre a már hagyománnyá
nõtt ünnepi rendezvénysorozat. Ennek
keretében kötelességünk a környék bor-
kultúrájának, valamint hagyományainak
méltó megõrzése és ápolása. 

A borverseny eredményhirdetését kö-
vetõen a Kinizsi Táncegyüttes és a
Tökvirágok-gyermekcsoport összeállításait
láthattuk a rendezvénysátorban. Az est az
elismert és neves mûvésznõ, Zséda kon-
certjével zárult. A Tamási Áron Mûvelõdési
Központ szervezõi minden korosztály
igényét figyelembe véve igyekeztek kiala-
kítani a programokat, így a legkisebbeket is
sok érdekes és szórakoztató elfoglaltság
várta: korongozás, szõnyegszövés, bõrözés,
papírhajtogatás, íjászbemutató, arcfestés.
Ezzel egybekötve az Aranyló Színház társu-
latának segítségével Lúdas Matyi története
elevenedett fel. Ezt követõen a már három
éve mûködõ, egyre nagyobb népszerû-
ségnek örvendõ Acro Dance SE csapata
mutatta be összeállítását.

A Tapolcai Ünnepi Napok legjelentõsebb
eseménye augusztus 20. kettõs ünnepe - az
új kenyér megáldása és megszegése,
valamint államalapító István király tetteire
való emlékezés - volt. A díszbe öltözött
várost a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
ébresztette.

A Csere Sándor kanonok-plébános által
celebrált szentmisét követõen a Templom-
dombon, Szent István szobra elõtt gyüle-
keztek az ünneplõk, majd a Batsányi Tánc-
együttes tagjai tették a nemzeti színû szalag-
gal átkötött új kenyeret az ünnepi asztalra.

Szabó Emõke református lelkész áldást
kért az Úrtól az új kenyérre és a búzát ter-
melõ, a kenyeret sütõ emberre. - Augusztus
20-a kettõs, drága ünnep minden magyar
ember számára. Egyrész államalapító nagy
királyunk emlékét idézi, az õ nagysága elõtt
tiszteleg, aki mindössze 42 esztendõs földi

szolgálatáért csillaggá lehetett magyar
egünkön. Olyan csillaggá, amely ma is utat
mutat nekünk. Másrészt az új búza, az új
kenyér ünnepe, amikor hálát adunk
Istennek, mert a jövõ új ígérete felõl biz-
tosított bennünket.

Csere Sándor Szent István király tet-
teirõl, máig ható üzeneteirõl és az Isten adta
új kenyérrõl szólva szentelte meg a búza-
szembõl sarjadó életet, a mindennapi ke-
nyerünket.

- Azt kívánom, hogy a mi kis váro-
sunkban továbbra is úgy legyen, hogy a
mindenható Isten által táplálékul adott min-
dennapi kenyeret türelemben, békességben
és szeretetben tudjuk fogadni - mondta Ács
János polgármester, majd az általa
megszegett új kenyérbõl kínálta az
ünneplõket.

Az esti, közös ünneplésre megtelt a
Tópart. Ács János polgármester Szent
Istvánra emlékezõ beszédében a Kárpát-
medencébe érkezõ magyarok életének haj-
nalát is megidézte. - Mi magyarok úgy
érkeztünk a Kárpát-medencébe, hogy

egyetlen rokon népet sem találtunk itt, a mi
nyelvünket és szokásainkat, következés-
képpen lelkünket senki sem ismerte, és
ennél fogva saját magunkon kívül senkire
sem számíthattunk. 

István király nemcsak nemzetben, de
hazában gondolkodott. Õ nemcsak a ma-
gyar népnek, hanem a Kárpát-medence
lakóinak is hazát akart teremteni. Egy olyan
emberi közösséget akart megvalósítani -
ezen Isten által kirajzolt határon belül -
melynek minden lakója otthon érzi magát. 

Tisztelt Ünneplõk!
Szent Istvánt ma divat félremagyarázni, a

legnagyobb ferdítés az állammal kapcso-
latos. Szent István mindenekelõtt államot
alkotott, magyar államot. Megkoronázása
után több évtizedes szívós munkával dunai
hatalommá, a korabeli Európa megkerül-
hetetlen államává szervezte hazáját. Ma jó
volna hinni, hogy az amit létrehozott, a
keresztény európai állam bizalmat, bizton-
ságot, becsületet, erkölcsöt és állandóságot
jelent. Arra való, hogy polgárai a közjóból
megkülönböztetés nélkül, hasonló eséllyel
részesüljenek. Ezért nem jó, ha egy
nemzetet leigáznak. Az igánál csak egy
rosszabb, ha az ország, a nép, a nemzet fejet
hajt a leigázó elõtt, megbékél, együtt-
mûködik, kiegyezik és együtt ünnepel vele.

Baj, ha a nemzetnek nincsenek hõsei. A
jogállam nem más, mint hasonló szokású,
nyelvû és hagyományú emberek védett
közössége. Azt is jelenti, hogy a hasonló
emberek szeretik és becsülik egymást.
Minden emberi jóviszony alapja a méltá-
nyosság. Az, amit Szent István megalkotott,
méltányosságot is jelent minden állampol-
gár számára. Ettõl fosztották meg nem-
zetünket történelmünk során annyiszor. 

Ki gyakoroljon méltányosságot? A
vesztes fél talán, vagy az, aki nyert, s a
gyõzelem utáni vágyában megtanulta
kimondani Szent István nevét, aki tanulni
látszik elviselni a Szent Jobbot és a Szent
Koronát? Ne osszanak igazságot, ne duz-
zadjanak a gõgtõl, s elméjüket, szak-
értelmüket, amire annyira büszkék, hasz-
nálják úgy, hogy szolgálják a magyar állam
és nemzet ügyét. Figyeljenek Szent István
intelmére: semmi sem emel fel, csakis az
alázat, semmi sem taszít le, csak a gõg és a
gyûlölség. Nem szabad hagynunk, hogy
diplomáciai formulák, az államközi kapcso-
latokban szokásos udvarias fordulatok, az

európai közös valuta, a távolodó euró és a
hazai fizetõeszközünk jelenlegi kapcsolata
megszédítsenek bennünket. 

Nekünk, magyaroknak igen drágán
mérték a történelmet az elmúlt századok-
ban. Évekkel ezelõtt azonban sikerült kihar-
colnunk, hogy szabadok legyünk, hogy
mások helyett ismét mi adhassunk vála-
szokat saját életünk kérdéseire. Ám ezzel a
jövendõt még nem váltottuk meg. Ne felejt-
sük: az, hogy ennyiszer kilábaltunk a
bajból, hogy mélységes mély gödrökbõl
húztuk ki magunkat, még nem teszi tükör-
simává az elõttünk álló utat. 

A szabadság és a felemelkedés nem
egyszeri adomány, melyet páncél-
szekrénybe lehet tenni, kulcsra zárni, és
megnyugodva azt mondani: megvan.
Harcolni kell érte! Az ország mindenkori
vezetõinek tudniuk kell: a döntés joga nem
csak a döntés lehetõségét, de a döntés
felelõsségét is jelenti. A lehetõség
felelõsség nélkül a társát veszített emberhez
hasonlít, akivel a rossz könnyebben
megtörténhet. Csak úgy lehetünk a nagy
lehetõségek országa, ha közben a világos
felelõsségek országa is vagyunk.

Tisztelt Ünneplõk! 
A mai rövid, ünnepi számvetésbõl is

kitûnik, a magyarságot ma az a veszély
fenyegeti, hogy elkanyarodunk Szent István
nemzeti önérdeket középpontba állító örök-
ségétõl. Az a veszély fenyeget, hogy
letérünk a Szent István-i útról. Arról az
útról, amely ezer esztendõn át a magyar
nemzet megmaradást biztosító, igaz útjának
bizonyult. Ha szellemmel és cselekedettel,
kormányoktól függetlenül nem bizonyítjuk
mi újra és újra, hogy a magunk lábán
megállni képes nemzet vagyunk,
elveszítjük önmagunkat, és felolvadunk a
világ kohójában. 

Ehhez a szellemhez és cselekedethez ad-
jon a jó Isten sok erõt és egészséget mind-
annyiunknak. 

Kedves Barátaim, köszönöm, hogy meg-
hallgattak. 

Isten óvja Tapolca polgárait és vendégeit!
Isten éltesse Tapolcát!

Az ünnepi beszédet követõen Dörner
György, Huzella Péter és Horváth
Zsuzsanna színmûvészek nemzeti létünk
sorskérdéseit felvetõ és azokra választ
keresõ irodalmi alkotásokból összeállított
énekes, zenés mûsorral köszöntötték
nemzetünk ünnepét.

Az est és egyben a Tapolcai Ünnepi
Napok és Borhét rendezvénysorozata szín-
pompás tûzijátékkal ért véget.
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Nekünk, magyaroknak igen drágán mérték a történelmet

A Szent Korona másolatánál a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület tagjai
álltak díszõrséget

A Batsányi Táncegyüttes díszes felvonulása

A délelõtti, templomdombi ünnepség
záróakkordjaként Lasztovicza Jenõ, a
megyei közgyûlés elnöke és Ács
János polgármester koszorút helye-
zett el a Szent István-szobor talapza-
tán

Fotó: Major

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Összeállította:
Major Tünde - N. Horváth Erzsébet



Augusztus 18-án a Tapolcai Ünnepi Napok
és Borhét részeként nemzetiségi mûsor tán-
cos-zenés-énekes darabjai kerültek sorra.

A német kisebbségi mûsor elõtt Molnár
Attila képviselõ megjegyezte, hogy 10. alka-
lommal lépnek színre mûsorukkal. Dr. Albert
Vendel, a Megyei Német Önkormányzat
nevében szólt. - Emlékezzünk a 60 éve
kitelepítettekre. Szerencsére ebben Tapolca
nem érintett. Míg nyelvünk, kultúránk él, a
kisebbség is él. Marton József alpolgármester
a tapolcai önkormányzat nevében köszöntötte
a szereplõket és a közönséget, s tartalmas,
vidám idõtöltést kívánt.

Elsõnek a Kinizsi Táncegyüttes ropta a tán-
cot tiszavidéki mûsorával. A Tarjányi-házas-
pár nemcsak a jelennek, hanem a jövõnek is
nevel táncosokat - gyermekcsoportjukkal. A4
pár nemcsak jól érthetõ énekléssel is bírja, a
finom széptevés dísze tüzes mozdulataiknak.

Tótvázsony zenészei: 2 fiú, 1 lány - a
veszprémi Lovassy-gimnázium tanulói.
Tangóharmonikán játsszák német dalaikat.
Átélt játékuk szöveges dallamát dúdolja a
mellettem ülõ vezetõ; titkos óhajomra a 3
fiatal zenész felállva énekel - zárásul.

Herendrõl a Vergiss mein nicht-csoport
2000-ben alakult. Sokfelé szerepeltek már:
Zircen, Hárskúton, Gyõrben, sõt Bajor-
országban. Mûvészeti vezetõjük Heiligné
Hauk Veronika. Gazdag mûsorukat jól beosz-
tott erõvel, friss, kimért, szép mozdulattal
lejtik - de nem oly tüzesen, mint a magyar;
németül - jól érthetõen - énekelnek.
Különösen a keringõjük (Walzer) szép. Das
hat mir gefallen: tetszett.

A cigány kisebbségi mûsort Barta
Józsefné, a Tapolca Város Cigány Kisebbségi

Önkormányzatának elnöke nyitotta meg.
Ismertette a csoportokat, és mindenkinek jó
szórakozást kívánt.

Sümegrõl Szerencsi Károlyné mûvészeti
vezetõ gazdag mûsorcsokorral érkezett. 6-14
éves korig szerepeltek táncosai. 13 külön-
bözõ tánc, mozdulatmûvészet, pantomim,
gimnasztika váltogatta egymást fantázia-
gazdag öltözékben. Anyagok-színek-fazonok
tobzódtak, és emelték a jól begyakorolt moz-
dulatok hatását. Az elsõ csoportot talán zász-
lóforgatónak nevezhetném; a picik a
„Macskák” témájára fület, farkat viselve
bájosan mozognak. A matrózblúzos társaság
cigánykerékkel zárja mûsorát. A kalapos
fiúk-lányok páros tenyér-ütögetõs, dobbantós
ugrálása dinamikus. Kiránduló kicsik tarka
szerelése, hátizsákja, dala, lépése együtt
aranyos. A piros lamé ruhás lányok fekete
övében legyezõ - új szín - tudatosak szép
mozdulataik. Helyesek a sárgasapkás
ugrálók, 6-7 évesek. Új hangulatú, nem
igényes, de mutatós mozdulatúak a mály-
vaszínbe öltözöttek. A mezítlábas csoport
tánca érdekes: az egész test hajlékonyságát
kihasználva hajlong.

A Cantus-énekkar szólóját és kettõsét
Dobos Ella és Pintér Zoltán énekli musical-
darabokból: Vámpírok bálja, Anna Karenina,
Mozart, Aida. Elõadásuk tudatos, tanult,
erõteljes.

A Fláre Beás cigány együttes tagjai vidám,
jótorkú énekesek. Gitáron, kannán, kanállal
adják a kíséretet. A Devecserbõl, környékérõl
jött fiúk sikerének titka a mosolygós
közvetlenség, a beszólások, de zenélni is
tudnak, s megénekeltetik, megmozgatják a
hallgatóságot.              G. Dr. Takáts Gizella

Szeptember elsõ napjaiban ünnepli a hazai
bányásztársadalom a bányásznapot. Az
58. Bányásznap külsõ megnyilvánulásá-
ban - a közelmúltiakhoz hasonlóan - visz-
szafogottabb, szerényebb keretek között
zajlik.

A külsõség azonban nem jelentheti azt,
hogy a bányászok - aktívak és nyugdíjasok -
az ünnepségek meghittebb részében ne gon-
doljanak, emlékezzenek nehéz és felelõsség-
teljes munkájukra. 

Felelõsségteljes, mert a társadalomnak
továbbra is szüksége van a nyersanyagokra, a
föld méhének kincseire, de a kiaknázásnak,
termelésnek figyelembe kell vennie a kör-
nyezet, az emberi lét alapvetõ feltételeinek a
megtartását is. A látszólagos ellentmondás -
szükséglet és természeti környezetbe történõ
beavatkozás - tudományos, szakszerû bánya-
mûveléssel, rekultivációval feloldható. Egyes
bányamûvelési módszerek, tevékenységek,
volt bányaterületek más célra is haszno-
síthatók, alkalmassá tehetõk. Mindezekre
szûkebb tájunkon is van példa.

Az 58. Bányásznap arra is ad alkalmat,
hogy megemlékezzünk a területünkön meg-
lévõ és a környezõ települések fejlõdését
jelentõsen elõsegítõ, természeti erõforrások, a
kõ- és ásvány-elõfordulásokról. Hasznos-
ságukról utak, vasutak, épületeink tanúskod-
nak. Településeink anyagiakban közvetlenül
és közvetve gazdagodtak.

A Bányásznapon számotvetünk arról, hogy
az elmúlt, mintegy 60 évben mit jelentett a
„malomárokban” a 100 évvel ezelõtt, 1908-
ban megtalált bauxit-elõfordulás.

/Ennek történetét az újság 8. oldalán
olvashatják Tapolcai Életrajzok - Zalatnay
Stürmer József címmel. - a szerkesztõ/

A szaktudás hiánya, az üzleti érdekek, a
konkurencia késleltette hazánk legjelen-
tõsebb bauxit-elõfordulásának kiaknázását. A

földtani kutatások után a termelés csak több
mint 3 évtized elmúltával indult meg. Az
innen termelt érc mára meghaladta a 30 mil-
lió tonnát, ez a hazai termelés közel 30%-át
jelenti.

Még egy évfordulót is ünnepelhetünk az
idei bányásznapon. 1938-ban, 70 éve indult
meg a nagyüzemi termelés a nyirádi bauxit-
területen. Ércvagyonát, termelését tekintve a
közel 24 millió tonna, 24%-os hazai arányá-
val elmarad a halimbaitól, de minõsége miatt
meghatározó volt a hazai timföldgyárak el-
látásában.

A hazai bauxitvagyon, annak kiaknázása
tette lehetõvé a magyar alumíniumipari ver-
tikum kialakítását. Létrehozott - elsõsorban
Dunántúlon - timföldgyárakat, alumínium
kohókat, országunk távolabbi területein is fel-
dolgozó üzemeket, és adott több ezer munka-
helyet és sok családnak biztos megélhetést.
Környékünk települései, azok lakosai az anya-
giakon túl jelentõs infrastrukturális fejlesztést
is köszönhetnek a bauxitbányászatnak.

Jelenleg vélt és nem teljesen bizonyítottan
valós, gazdasági és környezeti okokra hivat-
kozva a bányászat, így a bauxitbányászat is
visszafejlesztett állapotban van. Ezért nem
tudja az ország a meglévõ természeti erõfor-
rásait a társadalom javára hasznosítani. Tete-
mes behozatalra szorulunk energiából, nyers-
anyagokból, a még meglévõ hazai termelés
mellett bauxitból is, gazdagítva importõreinket.

Az ünnep meghittebb perceiben megem-
lékezünk azokról a bányászokról, akik már
nem lehetnek közöttünk, de társaink emléke
mindvégig velünk marad. A bányászünnepen
újólag felidézzük és megfogadjuk nagy
költõnk, József Attila rólunk írt verssorait.
„Ha beomlanak a bányát // vázazó oszlopok
// a kincset azért a tárnák // õrzik, és az lobog.
// És mindig újra nyitnák // a bányászok az
aknát, // amíg szívük dobog.” Orbán Tibor

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Molnár Zsolt és Frantal Adrienn gyermekük: Nilla
Gratulálunk!
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Évfordulók
1913. augusztus 3. 95 éve
Felhõszakadás, árvíz Tapolcán.
1958. augusztus 8. 50 éve
A Fõvárosi Tanács Segesdy György Batsányi
szobrát Tapolcának ajándékozta.
1928. augusztus 10. 80 éve
Megkezdték a tapolcai vízmû építését.
1948. augusztus 10. 60 éve
Tapolcán megalakult a Cipész KTSZ.
1973. augusztus 10. 35 éve
Gyermekorvosi rendelõ nyílt a Batsányi utcában.
1778. augusztus 12. 230 éve
E napon kelt Canonica Visitatio megemlíti, hogy
az akkor egy tanerõs iskola tanítója Csutor Péter
„poeta absolutus” végzettségû iskolamester volt.
Fent említett végzettség a gimnázium VI. osztá-
lyának végzettségével volt egyenlõ.
1988. augusztus 14. 20 éve
Elhunyt Borsányi Gábor, az önálló tapolcai
zeneiskola megszervezõje. A város szolgálatában
töltött több évtizedes oktató-nevelõ és karvezetõ
munkájáért a „Tapolca városért” posthumus
kitüntetést kapta.
1973. augusztus 17. 35 éve
Átadták a melegvízû strandfürdõt Tapolcán.
1948. augusztus 25. 60 éve
A délutáni órákban leszakadt a tapolcai
városháza emelete.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Házasságot
kötöttek:

Bárány Péter és Sólyom Katalin
Bódis István és Sötét Nikolett

Decsi László Gábor és Nagy Zsuzsanna
Marcin László és Horváth Marietta
Mayer Szabolcs és Verasztó Renáta
Paulovics Péter és Horváth Katalin

Pintér György és Mészáros Annamária
Réberger József és

Farkas Alexandra Donatella
Steiner Zsolt és Tóth Kinga

Gratulálunk!

- Eljárás indult ismeretlen tettes ellen lopás
bûntettének megalapozott gyanúja miatt, aki
a Móricz Zsigmond utcában lévõ garázsba
ajtókifeszítés módszerével behatolt, és onnan
mûszaki tárgyakat tulajdonított el. A bûncse-
lekménnyel okozott kár: 232.000 Ft,
rongálással: 10.000 Ft. 
- Lopás bûntette miatt indult eljárás
ismeretlen ellen, aki a Fenyves utcában lévõ
lakóházba besurranásos lopás módszerével
behatolt, és onnan ezüst és arany ékszereket
tulajdonított el. Lopási kár: 440.000 Ft.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Velünk élõ nemzetiségek A legjobbak között

Jó szerencsét!

Névváltozás
Július 1-jétõl a Szász Márton-iskola neve így módosult: Szász Márton Általános
Iskola, Szakiskola, Speciális Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény. Arról, hogy erre miért volt szükség, Bognár Ferencet, az intézmény igaz-
gatóját kérdeztük.

- Mint az új nevünkben is benne van, a fogyatékkal élõk oktatásának, nevelésének még
szélesebb körû segítséget kívánunk nyújtani az elkövetkezendõkben. De még ez a név és
tartalom sem végleges, ugyanis szeretnénk a Nevelési Tanácsadót is az iskolánk keretein
belül tudni, így még hatékonyabbá válhatna az együttmûködésünk a kistérséggel is.

A Badacsonyi Borvidék Hegyközségi
Tanács által szervezett 18. Borvidéki
Borverseny eredményhirdetésére a Tapol-
cai Ünnepi Napok és Borhét megnyitóján
került sor. A versenyre 21 borász 88 tétel
borral nevezett be.

Az okleveleket és díjakat Tóth János
Zoltán alelnök adta át a verseny értékelését
követve, melynek során 4 oklevél, 20 bronz,
46 ezüst, 15 arany, illetve 3 nagyarany
minõsítés talált gazdára. A Kéknyelûek

körében a Varga Kft. 2007. évi bora, az
Olaszrizlingek közül az Ylvasand Kft. 2007-
es, valamint a Szürkebarátok indulói közül
Nyári Ödön 2007-es bora kapta a legma-
gasabb pontszámot. A Németh Pince két
Nagyarany-díjjal is büszkélkedhet, melyet
két késõi szüretelésû boráért ítéltek oda. A
fenti borászok a Hegyközségi Tanács külön-
díjában is részesültek. A városi önkormány-
zat különdíját Borbély Gyula vehette át Ács
János polgármestertõl.            Major Tünde

A Champion-díjat a Borbély Családi Pincészet nyerte el a 2006-os, kései
szüretelésû olaszrizlingjéért

Fotó: Major



- Soha nem méricskéltük, hogy valaki
három almával, vagy több tízezer forint-
tal támogatta a Böjte Csaba szerzetes
által létrehozott erdélyi kisiratosi gyer-
mekotthon 12 árva, félárva lakójának a
tapolcai nyaralását - mondja Kiss
Katalin, az Életértékek Alapítvány elnöke,
a tapolcai Déva Vár Kör lelke, motorja.

- Az volt számunkra a szívmelengetõ,
hogy láttuk, mindenkiben van jóság, hogy
akárhová mentünk, a gyerekek min-
denkibõl elõcsalogatták a szeretetet, az
adakozás örömét. Lehet, hogy patetikusan
hangzik, de úgy éreztem azokban a hetek-
ben, hogy a szívek találkoztak. Már az
Életértékek Alapítványt is azzal a céllal
hoztuk létre, hogy a rászoruló tapolcai és
környéki, valamint az erdélyi gyerekeket
segítsük, de hála Istennek, a segítség-
nyújtás túlnõtt az alapítványi kereteken. A
tapolcai Déva Vár Kör ma már közel két-
száz jószándékú embert számlál. A kisira-
tosi adománygyûjtés gondolata a gim-
nazisták körében született. A televízióban
és az újságban közzétett felhívásra nagyon
sokan jelentkeztek. Az adományok
átadásáról egy diáklány filmet készített.
Ezt nemcsak a televízióban vetítették le, de
a katolikus iskolában is bemutattuk az

adomány útjának szívszorító történetét.
Ennek a filmnek az élménye újabb és
újabb felajánlásokat hozott. A Tapolcán
nyaraltatott gyerekek a nehezen, sok utá-
najárással megszerzett útlevéllel valójában
egy ötéves, Magyarországra való vissza-
térési lehetõséget is kaptak. A Református
Közösségi Ház adott otthont számukra a
nyaralás idején. Szó szerint otthont, mert a

gondoskodás az élet olyan területeire is
kiterjedt, amiben talán soha nem volt
részük. Az egyik kisfiú, amikor a strandon
az egyik segítõ leterítette elé a törülközõt,
örömmel kiáltott fel: azt hiszem, itten ben-
nünket nagyon elkényeztetnek. A gyerekek
megnyilvánulásaiból, hálás simogatásaiból
éreztük, hogy felejthetetlen marad szá-
mukra az itt eltöltött idõ. Ismerkedtek

Tapolcával, megnézték a sümegi várat,
fürödtek a Balatonban, kirándultak és nem
utolsó sorban sok-sok szeretettel és jóság-
gal találkoztak.

A jövõre vonatkozó tervekrõl szólva
Kiss Katalin elmondta, hogy továbbra is
szeretnék támogatni az erdélyi gyerekeket,
- úgy, mint eddig is tette az Életértékek
Alapítvány -, de a Tapolca és környéki rá-
szoruló gyermekek megsegítésének újabb
módján is gondolkodnak. Így nemcsak a
pénzadomány jut majd el hozzájuk, de az
esélyegyenlõségüket az élethez - akár a
tanulásban való támogatással, vagy éppen
balatoni táboroztatással - szeretnék a
maguk szerény, de szívbõl jövõ eszközei-
vel növelni. NHE

Tíz évvel ezelõtt született meg a pörkölt-
fõzõverseny ötlete azzal a céllal, hogy ezen a
megmérettetésen bárki részt vehessen, meg-
mutathassa szakácstudományát, ugyan-
akkor közösségformáló ereje is legyen.

Az idei versenyre 22 csapat nevezett be.
Nem volt könnyû dolga a Halász János
mesterszakács vezette zsûrinek, hiszen a
sertés-, a marha- és a vadpörkölt mellett
helyet kértek maguknak a kecskébõl és a
harcsából készített finom étkek is.

A verseny helyszíne - a Köztársaság tér -
már kora reggel benépesült. Volt, aki a
tûzrakó helyet alakította ki, míg mások a
hagymát, a húst vágták apróra. Ahogy telt az
idõ, nemcsak illattal telt meg a tér, de sok-sok
kíváncsiskodóval, kóstolásra kész érdek-
lõdõvel. A vidám hangulatú délelõttön míg a
versenyre szánt pörköltek elkészültek, addig
sem maradt étel és ital nélkül senki. Elõ-
kerültek a finom borok, az asszonykézt di-
csérõ pogácsák, a házi füstölt kolbász, sonka
és a vadsült is.

A nótaszó kísérte fõzés eredményhirdetése
elõtt Bognár Ferenc a szervezõk nevében
oklevelet nyújtott át Ács János pol-

gármesternek, megköszönve a város hozzáál-
lását ehhez a szinte mozgalommá nõtt
versenyhez.

Eredmények: sertéskategória: I. SPAR
csapata; vadkategória: I. Önkormányzat
csapata; egyébkategória: I. Balaton-felvidé-
ki Radeczky Huszáregyesület csapata, II.
MÁV Állomás Tapolca 2. csapata; marha-
kategória: I. Balaton-felvidéki KTS, Polgár-
mesteri Hivatal csapata, II. FIDESZ csapata,
Vállalkozók Egyesülete, III. Tesók csapata,
Somló Volán csapata, IV. Boszorkánykonyha,
Cupa. A szervezõk két különdíjat osztottak ki
nem szakmai szempontok alapján: TÖFC
(Tapolcai Öregfiúk focicsapata), Sördögök
csapata. A vándorfazekat ebben az évben a
Balaton-felvidéki KTS vihette haza.

- Nagyon jól éreztem magam ezen a
versenyen - mondja Szabó Károly, aki
Nagykanizsáról érkezett hozzánk. - Nálunk is
van valami hasonló, de a hangulata meg sem
közelíti a tapolcait. Ez nagyon emberi volt.
Óriási szükségünk is van arra, hogy barátkoz-
zunk, hogy megfogjuk egymás kezét.
Köszönet mindenkinek a felejthetetlen
élményért. NHE
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Köszönet az imádságért, a  simogató kezekért, a jó szavakért, a  mosolyért, az ölelésért,az esti meséért, a szállásért , a finom süteményekért, a gyümölcsökért, a hûsító fagylaltokért. az ízletes
ebédekért, és vacsorákért, a  szállításért, a  foglalkozásokért, az ingyenes és kedvezményes strandolásokért, a belépõjegyekért, a vízi játékokért, az idegenvezetésért,a lovaglásért, a szakszerû orvosi
ellátásért, a mosásért, a takarításért, a könyvekért, a tanszerekért, a ruhákért, cipõkért, a pénzadományokért, az orvosságokért, az ajándékokért:

Ács János, Ács Jánosné, Dr. Áldozó Tamás, Ángyán Lajosné, A tapolcai bölcsõde dolgozói, Balassa Dániel, Bárkáné Mátrai Judit, Bolla Róbert, Bruckner Máté, Bús Jánosné, Buvári Beatrix, Csere Sándor,
Csontos Péterné, Czapári Róbert, Életértékek Alapítvány, Fecser Enikõ, Fecser Jánosné, Fecser Zsolt, Dr. Fehér Károlyné, Fekete Gáborné, Fekete Lajos, Fricz Ádám, Gál Lajosné, Dr. G.Takáts Gizella, Gyenge
Imre, Györei Marina, Halápiné Kálmán Katalin, Hanczmann Károlyné, Hardi Péter, Hárominé Antal Ágnes, Hatvani István, Holczbauer Erzsébet, Horvátné Kovács Margit, Hunyadi Anna, Juhász Anna, Juhász
Márta, Juhászné Skriba Erzsébet, Dr. Kazári László, Kelemenné Finta Julianna, Kiss Gergely, Kollárné Szollár Zsuzsa, Koncz Krisztina, Kondrák Sándor, Kovács Antal, Kovács Lajos, Kovács Melinda, Krisztin
N. László, Kulka Gáborné, Lájer István, Lájerné Tóth Éva, Lantosné Tóth Valéria, Lasztovicza Jenõ, Lasztovicza Jenõné, Marton Csilla, Mayer Józsefné, Mezõssy Tamás, Mezõssy Zoltán, Minorics Tamás,
Mitterstiller Józsefné, Mondok Katalin, Nádasdy Alajosné, Nemes László, Németh István Péter, Németh Paszkál, Németh József, N. Horváth Erzsébet, Nyirõ László, Oltárczy Gyuláné, Pál Katalin, Pál Ottóné,
Ifj. Papp Imre, Pék Lászlóné, Péringer Anita, Rácz Vivien, Reindl Erzsébet, Remete József, Riba Erzsébet, Róth Sándorné, Dr. Rövid Klára, Skriba László és családja, Sötét Béla, Sötét Béláné, Stark Ervin és
Ervinné, Dr. Stenszky Gyula, Szabó Emõke, Szabó György, Dr. Szabó József, Szabó Péterné, Szabó Tiborné, Szeghalmi Béláné, Szele Gézáné, Szencz Lajosné, Szeremley Huba, Szilágyi Ernõné, Tarjányi
Bendegúz, Tarjányi Sándor és Csilla, Tihanyi Borbála, Török Attila, Török Attiláné, Tüske Lászlóné, Varga Béláné, Varga Istvánné, Varga Tiborné, Végh Jenõné, Vinczéné Varga Mária, Vitainé Vágó Katalin,
Vitai Titanilla, Vörös Béla, Winkler Józsefné és a névtelen jótevõk. A dévai hálózat kisiratosi Szent Pió gyermekotthonának lakói

Köszönetnyilvánítás a dévai hálózat kisiratosi gyermekeinek tapolcai nyaralásáért

Kedves Katalin!
Nagy szeretettel köszönöm jóságoto-

kat. Biztos vagyok benne, hogy a gye-
rekeknek nagyon nagy örömet, élményt
jelentett a ti jóságos szeretetetek. Kérlek,
hogy minden támogatónkat szeretettel
köszöntsed és öleld át az én és a gye-
rekek nevében.

Szeretettel: Csaba testvér

A hála hangjai

A város virágdíszes utcái, terei, kertjei,
erkélyei mutatják, hogy a meghirdetett
„Virágos Tapolcáért" programot a
tapolcaiak gyönyörködtetõ valóságra
váltották.

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület - a
csatlakozó egyesületekkel együtt - már
májusban meghirdette a mozgalomhoz való
felhívást. Augusztus 17-én pedig az ünnepi
napok keretében hirdették ki az eredményt.

Ács János polgármester örömét fejezte
ki, hogy a város szépítéséért tenni akarók
évrõl évre csatlakoznak a mozgalomhoz, s
ez évben  is szép eredményeket értek el.

A Városszépítõ Egyesület elnöke, dr.
Zsiray Ferenc ismertette a verseny-
kategóriákat s az eredményeket, ame-
lyekre méltán büszke lehetett minden, a
versenyben résztvevõ, szervezõ, munka-
társ. A szakmai zsûri által értékelt ered-
mények:

Családi- és kertes ház: I. Hosszú
Istvánné, II. Tóth Jánosné, III. Molnár
József és felesége, különdíjak: Horváthné
Hosszú Erika, Müller Lászlóné.

Erkély: I. Tóth Gyõzõ, II. Szatmári
Jánosné, III. Póka Lajosné, különdíjak:
Sólymosi Anikó, Stenzinger Elemér, Kása
Árpád, Horváth Gáborné, Csizmadiaq
Zoltánné, Billig Ferencné.

Közterület, középület: I. Társasház
(8300 Tapolca, Fõtér 1.), II. Társasház
(8300 Tapolca, Lesence u. 9.), III.
Protestáns templom (8300 Tapolca,
Darányi u. 1.).

A kedves és célszerû ajándékok mint-
egy a virágok továbbéléséhez illenek:
virágpalánta, dísznövény, virágföld vásár-
lására fordítható utalványok. Szép em-
lékek a feliratos virágvázák is, melyeket
az elsõ helyezettek kaptak.

G. Dr. Takáts Gizella

Kása Árpádné Tóth Tibortól vette át
a díjat

Fotó: N. Horváth

Szépítsük együtt tovább városunkat! Pörköltek és szakácsok

Mindenkiben van jóság

Az Életlehetõség Kht. fiataljai második alkalommal vettek részt azon a nemzetközi
és országos fesztiválon, amelyet a sérült és fogyatékkal élõk számára rendeznek.

A zenei fesztiválnak Tatabánya adott otthont. A kistérség fiataljai ebben az évben is
nagyon szép helyezést értek el, bekerültek az elsõ tíz legjobb közé a zenés, táncos pro-
dukciójukkal.

Tudásukat, tehetségüket a „hazai" közönség elõtt is megmutatták: hálásan tapsoltak
nekik a Zalahalápi Falunap résztvevõi, de szívesen mennek fellépni bárhová, ha hívják
õket. NHE

Szép sikerek a zenei fesztiválon

Az erdélyi gyerekek nagyon élvezték a kézmûves foglalkozásokat

Fotó: Rácz
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Augusztus 15-én a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Templomban Fassang
László orgonahangversenyén töltekezhet-
tünk a zene kincseivel.

A templombúcsú napjához kapcsolódó
ünnepi hangverseny évrõl évre már hagyo-
mánnyá vált, s egyben a Tapolcai Ünnepi
Napok egyik nyitó programja is lett. A temp-
lomot megtöltõ közönség (gyermekek, fia-
talok is!) nagy érdeklõdéssel várta a ritka
zenei élménynek ígérkezõ koncertet. A szer-
vezõ Boldog Özséb Alapítvány nevében a

mûvészt köszöntõ Szabó Csaba bevezetõje
kulcsként, hangulatfokozóként is szolgált a
mûvek élvezéséhez. - Fassang László hazai
tanulmányai után Párizsban szerzi meg or-
gona-elõadómûvészi, orgona-improvizáció
és zongora-improvizáció diplomáját. Kon-
certjei fölcsendülnek Európán kívül Japán-
ban, USA-ban; tanít idegenben (ez év
szeptembertõl Budapesten is). Több hazai és
külföldi verseny gyõztese - többek között
Grand Prix de Chartre Nemzetközi Verseny
Nagydíja és Közönség-díja, Liszt Ferenc-díj
és Príma-díj. Orgonaépítõ; e minõségében
hívták meg a budapesti Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem orgonájának építéséhez.

Mûsorán Bach-, Mozart-, Händel-mûvek
csendültek fel. E mûveken belüli külön-
legesség az orgonán 3 hangszerre írt darab:
bal kéz-jobb kéz, pedál 1-1 különbözõ
hangszer megszólaltatója. Haydn „Zenélõ
óra darabok” órában rejtve hangzottak el
hajdan - minden órában más darab. E zene-
mûvek ill. szerzõik 1-1 jeles zenei központ-
hoz, városhoz kötõdnek: Párizs-Bécs-
Lipcse.

Fassang László kedves utalással jelezte: a
negyedik város Tapolca, ahová kötõdik a
helyszínen alkotott mûve: IMPROVI-
ZÁCIÓK, a régi magyar himnusz, a Bol-
dogasszony anyánk dallamához.

E mûvet tehát Tapolcának ajánlotta, sõt, az
ujjongó közönségnek 2 ráadást is impro-
vizált!                         G. Dr. Takáts Gizella

Improvizációk Tapolcának
Augusztus 18-án a Gyulakesziben élõ
Dózsa Mariann festõnõ kiállítását dr. Sáry
Gyula nyitotta meg a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ aulájában.

Dózsa Mariann képein kedélyvidító virá-
gok pompáznak, hegyes-dombos tájak - az
uralkodó zöld színnel, víz és vízpart, 1-2
városi részlet s állatok néhány képen.

Míg egyfelõl - különösen a virágok meg-
formálásában - az aprólékos megfigyelõ
alkot, addig kevésbé sikeres az állatalakokon
az arány ill. dinamizmus.

A „Mezei virágcsokor” elrendezett egy-
sége dalrafakasztó; mellette az „Õszirózsa-

csokor” sziromcsodái és sikeres bimbója tet-
szetõs. A „Téli út” zúzmara-virágos fái valós
élményt adnak: a tél is lehet szép, hangulatos.
„Csobánc Keszibõl” zöld színei napot,

árnyékot, víztáplálta életet sugároznak. A
„Legelõn” teheneinek téres hely jut, s a szem-
lélõ is „levegõhöz jut”.

G. Dr. Takáts Gizella

Dózsa Mariann képei elõtt

Mérlegen a tapolcai nyár

Az amatõr, a dilettáns és a naiv

- Összeségében nagyon jók a tapaszta-
lataink, szerencsére az idõjárás sem
húzta keresztül a számításunkat - vála-
szolja kérdésünkre Tóth Boglárka mûve-
lõdésszervezõ, a Tapolcai Ünnepi Napok
és Borhét, valamint a nyári víziszínpadi
mûsorokat szervezõ, Bognár Ferenc igaz-
gató vezette Tamási Áron Mûvelõdési
Központ munkatársa.

- Már az ünnepi napokat megnyitó
felvonuláson öröm volt látni, hogy nemcsak
a fúvószenekar, a Kinizsi Együttes, a
Batsányi Táncegyüttes, a város part-
nertelepüléseinek küldöttei és a borlovag-
rend tagjai vettek részt, de õket követte a
lakosság is. A Kisfaludy utca ezeken a
napokon megtelt élettel. Nagy volt az
érdeklõdés a gyermekprogramok és a
kézmûves vásár iránt. Szerencsére sikerült
a kínálat palettáját szélesíteni annak
ellenére, hogy a mi rendezvényünkkel egy
idõben zajlott a Budai Vásár. A borukat
kínáló termelõk sora - Borbély Családi
Pincészet, Szent Antal Bormúzeum, Szent
György Pince, Horváth Pince, Varga

Pincészet - is bõvült ebben az évben a
Boksay Borházzal.

- Óriási tömegeket vonzottak az élõ kon-
certek: Zséda, a Neoton és a víziszínpadon
Delhusa Gjon, a Groovehouse koncertje.
Mikor kell ezeknek a szervezését elkezdeni?

- Már február, márciusban megkezdjük a
tárgyalásokat, áprilisban pedig már a
megállapodás is megtörténik. Majd ezekhez
csatlakoztatjuk a többi fellépést, köztük a
tapolcaiak bemutatkozását.

- Ha már a tapolcaiaknál tartunk. A
megyei napilap SMS-vonalában az egyik
telefonáló hiányolta Tóth Verát és Postás
Józsit az idei programokból.

- Elõször is köszönjük az észrevételt, de
el kell mondanom, hogy õk is állandó sze-
replõi a rendezvényeinknek. Tóth Vera a
Városi Rendezvénycsarnok 5 éves évfor-
dulóján lépett fel néhány hónappal ezelõtt,
élõ koncertje volt tavaly a víziszínpadon,
fellépett a nyugdíjasoknál. Ugyanez a
helyzet Postás Józsival is. Örülünk, hogy
elfogadják a meghívásunkat, de rajtuk kívül
még nagyon sok tapolcai fellépõ van,

akinek eddig is és ezután is igyekszünk biz-
tosítani teret. Nagy sikere volt Váczi Eszter
és a tapolcai Kalimutu Band jazz kon-
certjének. A mûvésznõ elismeréssel szólt a
tapolcai zenészekrõl. Tízedik alkalommal
mérették meg magukat a pörköltfõzõver-
seny résztvevõi. Ebben az évben 22 csapat
versenyzett már, de az érdeklõdõk tömege
is óriási volt a Köztársaság téren. A
víziszínpadon is egymást váltották a külön-
bözõ mûfajú zenés programok. Már hagyo-
mány, hogy a víziszínpadi programokat a
Tapolcai Musical Színpad nyitja meg. Bár
napjaink szélsõséges idõjárása miatt készült
„B-terv”, de szerencsére erre nemigen volt
szükség. A Tapolcai Ünnepi Napok és
Borhét és a Tapolcai Nyár rendezvényei
már lezárultak, az elszámolás, az összegzés
napjai következnek. A jövõ évben is kama-
toztatható tapasztalataink egyik leg-
fontosabbja az, hogy a jól megválasztott
mûsorral, a neves elõadókkal, az élõ kon-
certekkel és a helyi fellépõkkel tarkított
programsorozat hatalmas tömegeket vonz.
Így volt ez 2008 nyarán is.    NHE

A képzõmûvészek felsõfokú oktatásban
nyerik el címüket. A képzõmûvészeti
akadémiákon a végzéshez négy év tanulás
szükséges. Ha az úgynevezett post-
graduális képzést is igénylik, ami a
mûvészeknél két év mûvészképzõt jelent,
használhatják a mûvész címet. Tehát ez
államilag igazolt foglalkozás. De nem
errõl akarok írni.

Sokan kedvelik a mûvészeteket, és
többen is gyakorolják magukat valami-
lyen mûvészeti tevékenységben. A leg-
gyakoribb a festészet. Az iskolai rajzórák
általában indítékot adnak e kedvteléshez.
De ez csak mûkedvelés, azonban fontos

szellemnevelõ gyakorlat.
Aki tanulási célból múzeumokat, tárla-

tokat, bemutatókat keres fel, idõvel amatõr-
ré, mûvészetszeretõ festõvé válik. Igen, ha
hasznosítja a látottakat. Sajnos, képeibõl
mindig hiányozni fog egy oktató javítgatása,
amit elfogad, ha éppen ilyennel találkozik.

A másik festegetõ a dilettáns. Önfeje után
megy, tanácsot, javítgatást nem fogad el,
ezért képein a szakmai hibák tucatjait véti.
Míg az amatõrök közül sok elfogadható
szintre küzdi fel magát, õ lemarad állandó
képzetlennek. Azonban meggyõzõdése,
hogy zseni. Ez baj!

A naiv, rendszerint még iskolai szinten

sem képzett, a népbõl, néprétegbõl, zárvány
népességbõl indul. Népcsoportjának ízlését,
életérzését képviseli, kötõdve annak folklór-
jához. Tiszta formájában a roma festõk
között bukkan fel néha. Külföldön külön
csoport.

Régóta vártam, hogy a sok-sok „önjelölt”
mûvész között csak találkozom egy szerény,
de tehetséges alkotóval, és e találkozás
jóvoltából néhány szóval elmondhattam
okulásaimat. Dózsa Mariann az az értékes
mûkedvelõ, aki festményeivel képes bemu-
tatni a mûvészet vigasztaló, egyben felemelõ
hatását. És távol áll tõle az eredményeivel
való kérkedés. Dr. Sáry Gyula

Fényfestés

Láng Tibor
aranydiplomás fotómûvész

kiállítása
szeptember 2-án 18 órakor lesz a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban (Tapolca,

Kisfaludy u. 2-6.). A kiállítást Tóth Mária
oktatási referens nyitja meg.

A képek alkotója - érzõdik témáin - nemcsak hozzáértéssel, érdeklõdéssel,
hanem szeretettel ábrázolja környezetét. Köszönjük a szülõföld-ihlette szépséget

A MÁS-KOR KÖNYVEK sorozatának
13. kötete Németh István Péter 100
szerelmes versét tartalmazza.

A szépséget és tisztaságot, az örömet és a
csalódásokat, a születõ és elmúló vonzalmakat
megszólaltató versek a szerelem élmény ösz-
szetettségét hirdetik oly módon, hogy közben
képet kapunk magáról a szerelmes férfiról is.

100 vers a szerelemrõl

Fotó: N. Horváth



Szólj, síp, szólj ! . . .
Erõt, egészséget! Egészségére! …csak egészség legyen… Számtalan jókívánságunk

állandó része az EGÉSZSÉG. Ha kaptuk is készen (?), óvnunk, ápolnunk kell.
Megfontolt gondolkodás, meggondolt szó, kimért lépés, okos, céltudatos edzés-terhelés
testi erõnket, egészségünket óvja, ámde az azt irányító szellem, a lélek is nemesedik,
erõsödik általa. Az „Ép testben ép lélek” mondást ma inkább fordítva hangsúlyozom:
Ép lélekben ép test.

A civilizáció - hajsza, a pénzimádat a lelket ölte/öli meg elõbb, ezért gyenge, renyhe
a test. Vétkezik az egyén és minden közösség vezetõje, ha mind a lélek, mind a test
egészségét kockáztatja, rombolja, nem óvja, tehát pusztítja.

Az egészség szolgálata lelkiismereti parancs. A többi: adminisztráció, pénz, politika,
tudomány csak eszköz. - A lélek békessége a test egészségének záloga.         Dr. G. T. G.
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Felettünk a csillagok 15. rész
Titokzatos zöld objektum

Egy holland tanár egy különös zöld felhõt
fedezett fel nemrég, a Galaxy Zoo képeit
nézegetve.

A Galaxy Zoo egy 2007-ben indított
kutatóprogram, melynek lényege, hogy
hétköznapi emberek is besegíthessenek több
millió galaxis osztályozásába. Hanny van
Arkel tanár éppen az IC 2497 elnevezésû
galaxis képét nézte, mikor felfedezte a
felvételen a különös zöld objektumot, melyet
Hanny's Voorwerp-nek neveztek el (hollan-
dul „Hanny objektumát” jelent).

A késõbbi kutatások kimutatták, hogy az
IC 2497 galaxis látszó méretét megközelítõ
nagyságú zöld folt távolsága megegyezik e

galaxiséval. A kutatócsoport vezetõje szerint
a Hanny's Voorwerp példa nélkül álló, eddig
még nem látott típusú objektum. A felhõ
hatalmas mennyiségû fényt bocsát ki, ami
még mindig komoly fejtörést okoz a kutatók-
nak. Jelenleg úgy vélik, hogy a felhõ egy
olyan kis méretû galaxis maradványa, amely
egy kb. 100 ezer évvel ezelõtt kialudt kvazár
fényét veri vissza.

A különös zöld objektum pontos ter-
mészete még nem ismert, de várhatóan jövõ
év elején bevonják a kutatásba a Hubble-
teleszkópot is. Reméljük, hogy jövõre újabb
érdekes dolgokat tudhatunk meg errõl az
érdekes felhõrõl. Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Zalatnay Stürmer József ezredes

(? - ?)

A Tapolca-környéki bauxittelepek megtalálójának ifjúkorát
homály borítja. Tapolcai lakos volt 1908-ban, amikor nevére írat-
ták azt a Taliándörögd határában található 41. kat. hold erdõpar-
cellát, ahol elõször tûnt fel neki a talaj vörös színe. A Halimba
irányába tartó Malomárok egyik pontján érckibúvást talált vas-
ércgumókkal. A vasérc jelenlétét tartotta fontosnak, és még ez
évben zártkutatmányi jogot kért ércre és ásványokra.

Zalatnay Stürmer katonai teendõi, valamint az elsõ világ-
háború kitörése elvonták a figyelmét az érclelõhelyrõl. A fronton súlyosan megsebesült, és
rokkantként Bécsbe került. Újbóli szolgálatra is Bécsbe osztották be, és ekkor ismét érdek-
lõdni kezdett malomvölgyi birtokai iránt.

Az 1919. március 20-án tartott helyszíni szemle geológus szakértõje szerint Stürmer bir-
tokán kitermelésre érdemes jelentõs bauxittelep volt. A további kutatások finanszírozásához
tõkéstársakat keresett és az 1921. április 27-én Budapesten tartott közgyûlésen elhatározták
a Tapolcai Bánya Rt. megalakítását.

A további kutatások igazolták a várakozásokat és nyilvánvalóvá lett, hogy az esetleges
bányanyitáshoz külföldi tõkét kell bevonni. A Junkers-IFA céggel, majd a zürichi székhelyû
Bauxit Trust AG-vel kialakított együttmûködés során azonban kijátszották Zalatnay Stürmert
és alapító társait. Az Rt-be vitt vagyonuk elolvadt. Tíz év alatt a tapolcai tõkeszegény
alapítóknak nyoma sem maradt a bányatársaságnál. Zalatnay Stürmer József késõbbi
sorsáról nincsenek adataink. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Örömmel láttam a fõtéri házon és az Új
Tapolcai Újságban fényképen a szépen
felújított sárkányos cégértartót. A mel-
lette lévõ idézett szöveg érzékelteti, hogy
milyen céllal tették ki a kereskedõk,
iparosok az üzletükre, mûhelyükre a
cégérüket.

Eredete arra a korra vezethetõ vissza,
amikor a lakosság nagy része még nem
tudott olvasni, de a cégérbõl megtudhatták,
milyen mesterséget ûznek ott. A Város-
szépítõ Egyesület arra törekedett, hogy
minden régi értéket megmentsen. Hama-
rosan a megalakulásunk után egy kiállítá-
son láttam meg újra a sárkányos cégértartót,
amit elemista koromban láthattam az Arany

János utcai Szollár asztalos és üveges
házán. A kiállításkor megtudtam gyerekkori
barátomtól, Szollár Gazsitól, hogy azt az
egyik nagybátyja még az elsõ világháború
elõtt készítette, aki egy másik testvérével
együtt az elsõ világháború hõsi halottja lett.
A második világháború után a házról levet-
ték a cégértartót, és Gazsi barátom a kiál-
lítás elõtt felújította. Kérésemre odaadta
Egyesületünknek. Ez után megbeszéltem
Horváth Gézával, hogy jó lenne a Tsz.
borozó cégértartójának. A ház ez évi
felújításakor levették. Érdeklõdtem, hogy
visszakerül-e akkorra, mikor itt lesz a Város
és Faluvédõk Országos Találkozója. Örül-
tem, hogy visszakerült.             Tóth József

Néhány gondolat
a sárkányos cégértartóról

Hegyek-völgyek között
A Batsányi Mûvelõdési Központ vasút-
modellezõ köre Németh Ferenc vezeté-
sével augusztusban két országos, illetve
nemzetközi kiállításon vett részt.

Az egyiket Budapesten, az Északi-
Jármûjavítóban rendezték, ahol a vonatok a
közel 500 m-es pályán futottak. A kiállítást
sok hazai és külföldi vasútbarát, mintegy
kétezer fõ tekintette meg. Az analóg és di-
gitális terepasztal osztatlan sikert aratott a
látogatók körében.

A másik kiállítás augusztus 20. és 24.
között Balatonfüreden, a vasútállomás
üvegtermében volt. A háromezer látogató a
vitrinekben román, szlovák és magyar
modellezõk munkáit és gyûjteményeit
láthatta, valamint egy 120 m-es modul
terepasztalt bécsi, gyõri, tapolcai és
veszprémi elemekbõl összeállítva. A
Batsányi Mûvelõdési Központ Modellezõ
Köre mindkét kiállításon jelesre vizsgázott
a több ezer látogató elõtt.

Reneszánsz tábor a könyvtárral
Alig kezdõdött el a nyári szünet, nekem
máris hiányoztak az iskolai barátaim.
Örömmel készültem hát a városi
könyvtár által idén is megszervezett
táborba.

Mivel éppen 550 éve választották
Hunyadi Mátyást magyar királlyá, a 2008-
as esztendõ a reneszánsz és Mátyás éve
Magyarországon. A tábor fõszervezõje,
Vasárosné Márti néni és segítõi ennek
jegyében találták ki a programokat. A
gyereksereg mindjárt az elsõ napon
udvarhölgyekké és lovagokká változott.
Volt köztünk udvari zenész, krónikás,
Kinizsi Pál, de még udvari bolond is.

A délelõttöket Mátyás királyról szóló
mesék feldolgozásával, reneszánsz ruhák
és lovagi jelmezek készítésével, korabeli
táncok és énekek tanulásával töltöttük. A
lányok ékszereket és fejdíszeket, a fiúk
lovat fabrikáltak. Ebéd után szinte minden
nap várlátogatásokat tettünk. Voltunk

Szigligeten, Nagyvázsonyban, „bevettük”
Somló várát, ahol a hegytetõn lovagi
tornát is tartottunk. Egy egész napos
kirándulás során megláthattuk Mátyás
király visegrádi palotájának és várának

maradványait. Nagyon érdekes volt az is,
amikor Hangodi Laci bácsi arról mesélt
nekünk, hogy mit láthatott volna Mátyás
király Tapolcán, ha éppen erre jár. A tábor
utolsó napjára elkészültek mind a ruhák, a
kellékek és megválasztásra került kö-
zülünk Mátyás király és Beatrix királyné
is. 

Szerintem mindannyian remekül
éreztük magunkat amellett, hogy sokat
okosodtunk is. Egyet sajnálok csak, hogy
jövõre ötödikes leszek és ebbe a táborba
csak az alsó tagozatosok jelentkezhetnek.

Az összes résztvevõ gyerek nevében
mégegyszer köszönöm a sok szép élményt
azoknak, akik ezt a táborozást számunkra
lehetõvé tették! Hatvani Rebeka

A diszeli kultúrházban a szülõk jelenlétében mutatták be a héten tanult tán-
cokat, dalokat, de ki lehetett próbálni az íjászkodást, a falovacskázást és a vár-
makett készítést is

Mamma Mia!
Habkönnyû, nyári, romantikus vígjáté-
kot ígértek a Mamma Mia! címû ameri-
kai film szerzõi. Ígéretüket híven tel-
jesítették, és a hálás, mozilátogató kö-
zönség teltházat produkált világszerte.

Így volt ez augusztus 14-16. között
Tapolcán is. A legkülönbözõbb korosztály
képviselõi álltak sorba a jegypénztárnál,
remélve, hogy õk is be tudnak jutni az
elõadásokra. A görög tengerpart, a sár-
mosnál sármosabb férfiszereplõk - Pierce
Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgärd -,
a fõszerepet játszó Meryl Streep, no és nem
utolsó sorban az örökzöld ABBA-dalok
megtették hatásukat. Az élményt csak egy
kis „apróság” árnyékolta be: légkondi-
cionáló hiányában bizony, bizony a nézõk
is fürödtek, de nem az azúrkék tenger-
ben…

- Sajnos, igazat kell adnom azoknak,
akik hiányolják a klímaberendezést a mozi-
ból - válaszolja kérdésünkre Rédli Károly, a
mozit üzemeltetõ Tapolca Városi Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója. - A mozi elõzõ években történt
felújításában - anyagi okok miatt - nem

szerepelt a légkondicionáló berendezés. De
bízunk benne, hogy belátható idõn belül, a
tulajdonos önkormányzat és pályázat segít-
ségével sikerül a 3 millió forintos összkölt-
ségû klímaberendezést beépíteni, amely az
én véleményem szerint is az alapvetõ szol-
gáltatás része kell, hogy legyen. De vissza-
térve a Mamma Mia!-hoz. A nagy érdek-
lõdés okai között nemcsak azt kell keresni,
hogy jó a film, de az is behozta a nézõket a
tapolcai moziba, hogy a bemutató után 2-3
héttel már mi is játszottuk. Azzal, hogy
egyre rövidebb idõ telik el a a film megje-
lenése és a helyi bemutató között, a mi
mozink rangját is emeli. Ezt az utat kíván-
juk követni azzal is, hogy Mundruczó
Kornél Delta címû filmjét - amely a
cannes-i filmfesztiválon elnyerte a
Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének
díját - a magyar bemutatóval egyidõben
vetítjük szeptember 11-én. Szeptember
még tartogat „ajándékot” a film, a mozizás
kedvelõinek. Tapolca is csatlakozott a
szeptember 25-28. közötti Moziünnephez.
Ezalatt az idõ alatt kedvezményes jegyek-
kel várjuk kedves nézõket.  NHE



Augusztus 9-tõl 12-ig, négy napon  át tar-
tott Tapolca város nemzetközi nyílt
egyéni sakkversenye. A hagyományos
verseny helyszíne a Városi Rendezvény-
csarnok volt

Tapolca város nemzetközi nyílt egyéni
sakkversenyét Marton József alpol-
gármester nyitotta meg,  dr. Nádori László
professzor emeritus méltatta a sportágat,
Paréj József a szervezõk nevében üdvö-
zölte a verseny résztvevõit. A megnyitó

után asztalhoz ültek a versenyzõk, s az elsõ
napon lejátszották az elsõ forduló mér-
kõzéseit. A következõ három napon két-
két fordulóval folytatódott a svájci rend-
szerben bonyolított verseny. A 77 részt-
vevõ küzdelmét végül Németh Miklós
nyerte. Második helyen Párkányi Attila,
harmadikon Fehér Gyula végzett. Külön-
díjat osztottak a legjobb gyermek, ifjúsági,
nõi, szenior és értékszám nélküli verseny-
zõknek.

Gratulálunk!
Tapolca Városa, a Képviselõ-testület és
a magam nevében szívbõl gratulálok
Boczkó Gábornak a XXIX. nyári
olimpián nyújtott teljesítményéért.

Mint a magyar vívócsapat legeredmé-
nyesebb sportolója nemcsak hazájának,
de szülõvárosának is dicsõséget szerzett. 

Kitartása, a sport iránti elkötelezettsége
példaként állhat napjaink fiataljai elõtt.

Az újabb és újabb célok eléréséhez
erõt, bátorságot és sok sikert kívánok.

Ács János
Tapolca Város polgármester

Színes volt a rendezvénycsarnok nyári
kínálata. Egyre több csapat választja
Tapolcát, pontosabban a város ékszer-
dobozát, a csarnokot edzõtábori állomás-
nak. Június közepétõl augusztus végéig
szinte nem volt üresjárat az intézmény
életében. 

Itt készült a Debrecen NB I-es férfi kézi-
labda csapata, a magyar férfi kosárlabda-
válogatott. Sikeres  sakktábornak, sport- és
szabadidõs tábornak is otthont adott a
csarnok. Mindezeken túl egész nyáron
nyomták a pedált a spinningesek, heti egy
alkalommal találkoztak az integrált jóga
kedvelõi, s a természetgyógyász ajtaja is
nyitva állt az érdeklõdõk elõtt.                AE

Rövid sporthírek, eredmények
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SAKK:
Balatonalmádiban rendezték a XIII. Pan-
nónia kupa elnevezésû nemzetközi sakk-
versenyt, ahol hét nemzet 122 sakkozója ült
asztalhoz. Szelényi Norbert Fide-mester
nemzetközi mestereket és Fide-mestereket
utasítva maga mögé, megismételve  tavalyi
remek szereplését, az idei esztendõben újra
bajnok lett.
Nyolc éven aluliak országos sakkversenyé-
nek adott otthont Paks városa. A négynapos
rendezvényen a tapolcai sakkiskolát négy ifjú
tehetség képviselte: Árvai Eszter, Kauffmann
Péter, Buzás Bertalan és Nagy Sándor Tamás. 
Kauffmann Péter a 36-os mezõnyben az
elõkelõ 3. helyen végzett, de sajnos ez azt is
jelentette számára, hogy lemaradt a világbaj-
nokságot jelentõ két helyrõl. Edzõje Paréj
József. Buzás Bertalan és Nagy Sándor Tamás
nem került a legjobbak közelébe.
Árvai Eszter a Jövõ olimpikonjai tehet-
ségkutató tornán képviselte a tapolcai
színeket ugyanitt, igen eredményesen. A 35
induló   közül  (fiúk és lányok együtt verse-
nyeztek) Eszter a 3. helyen végzett. Mind-
ezeken túl Eszter egy jelentõs skalpot is szer-
zett, hiszen a verseny ideje alatt rendezett sakk
szimultánon döntetlenezett Ács Péter nemzet-
közi nagymesterrel, korosztályos világbaj-
nokkal. Eszter edzõje Hlavács Krisztián.

LABDARÚGÁS:
Már három fordulót rendeztek az NB III.
Bakony-csoportjában, ahol a TIAC együt-

tese az elsõ fordulóban idegenben az újonc
Ajka-Padragkút gárdájától szenvedett vere-
séget 2:0 arányban. A második fordulóban
idehaza sem sikerült javítani, a vendég
Csesztreg együttese bizonyult jobbnak szintén
2:0 arányban. A legutóbbi fordulóban Vépen
vendégszerepeltek a tapolcai labdarúgók. A
küzdelmes, harcos találkozón, ahol a Tapolca
emberelõnyhöz is jutott, nem sikerült gyõze-
lemre váltani sem az emberelõnyt, sem a
mezõnyfölényt, így meg kellett elégedni az
idegenbõl hozott  egy ponttal. A találkozó
végeredménye 1:1 lett.

TEREMLABDARÚGÁS:
Augusztus 8-án délutántól éjfélig 19 csapat
küzdött a VI. Grundfoci  kupán a városi ren-
dezvénycsarnokban. Az idén a legjobb a
Szeszpanyol gárdája lett, így õk õrizhetik egy
évig a vándorserleget. Második helyen a
Szücsik, harmadikon a Karakt-air, negyediken
az Absinthe focistái végeztek.

RALIKROSSZ, AUTOKROSSZ:
Ifj. Erdei István, a 15 éves versenyzõ a nyirá-
di amatõr ralikrosz-versenyen abszolút
gyõzelmet szerzett a felnõttek között. Melles-
leg õ vezeti az Extrém kupa elnevezésû szen-
tkirályszabadjai óriásszlalom-bajnokságot is.
A túrkevei autokrossz országos bajnokság
amatõr futamában mûszaki hiba miatt szorult
le a dobogó legfelsõ fokáról.
Édesapja, Erdei István Nagydoboson szerzett
abszolút elsõ helyet az autokrossz országos
bajnokságban. Antal Edit Antal Edit

Boczkó Gyula, az olimpikon Gábor édesap-
ja így látja a fia teljesítményét:

- Büszkék vagyunk rá, örülünk az egyéni
4. és a csapat 5. helyének. Tudom, hogy nem
ez volt az elvárás, tudom, hogy Gábor saját
magától sem ezt várta el, de szégyenkeznünk
sem kell. Nagyon örülök, hogy sok tapolcai
megszólított az utcán, és elmondta, nagyra
értékeli a fiam erõfeszítését. Örömmel
töltötte el õket, hogy egy tapolcai fiatalnak is
szurkolhattak ezen a távoli olimpián.
Köszönöm mindenkinek a gratulációt, az
elismerõ szavakat. Nagy teher volt a fiúkon.
Sajnos, nem minden úgy sikerült, ahogy õk
szerették volna. Ha Gábor egy kicsit bátrabb,
akkor az az 50-50%-os mérleg, amelyet
eddig a franciával tartott, akkor az az õ javára
billenhetett volna. Utána egy kicsit összetört,
hogy ott állt a döntõ kapujában, de nem jutott
be. Aztán azt a spanyolt sem tudta legyõzni,
akit eddig mindig megvert. Görcsösen vívott,
mentálisan nehezen bírta a terhet. Egyedül
maradt a magyarok közül. A csapatban a két
„veterán” - Kulcsár és Kovács - célként az
aranyat tûzte ki maga elé, de azért többet kel-
lett volna tenni. Gáboron, mint a kezdõ és
befejezõ emberen nagy volt a nyomás.   NHE

Az édesapa szemével

Szeptember 15-én nemzetközi sportkon-
ferencia helyszíne lesz a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ - tudtuk meg Bognár
Ferenctõl, a Szász Márton-iskola és a
Speciális Olimpiai Szövetség régió igaz-
gatójától.

- A Sporttal és neveléssel az integrációért
elnevezésû tanácskozást a Veszprém Megyei
Önkormányzat, a Tapolca és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás, Tapolca
városa, az ÉFOÉSZ és a Szász Márton-isko-
la rendezi. A konferencián résztvevõ magyar
és svéd elõadók arról szólnak majd, hogy õk
miként látják az integráció lehetõségeit. Az
elõadók között ott lesz a Svéd Speciális
Olimpiai Szövetség elnöke, a Svéd Sport-
szövetség elnöke, valamint magyar részrõl
Horváth Péter, a fogyatékosügyi államtitkár
is, aki arról ad tájékoztatást, hogy az iskola-
pad után milyen lehetõségek állnak a fogya-
tékkal élõk rendelkezésére. Jómagam pedig a

nálunk tapasztaltakról fogok szólni az
elõadásomban, arról, hogy van lehetõség
integrációra a nevelés területén, de nem úgy,
ahogy a mai közoktatáspolitika elképzeli -
tette hozzá az igazgató. - A konferencia elõtt
egy héttel mi utazunk ki Svédországba, ugya-
nis ekkor történik meg annak az EU-s
pályázatnak a végleges formába öntése, ame-
lyet a svédekkel közösen nyújtunk be annak
érdekében, hogy tapolcai központtal létre-
jöhessen egy olyan cseretáborozási hálózat-
rendszer, amelynek keretében 6-7 éven
keresztül fogyatékkal élõk és egészségesek -
200-250 fõ - együtt nyaralhatnak, sportolhat-
nak. Ehhez a rendszerhez csatlakozik még
Litvánia, Moldova, Szlovénia, Szlovákia,
Csehország is. A pályázat beadási határideje
október 1-je, és mivel ott a „malmok
gyorsabban õrölnek”, így az eredményhirde-
tésre már 30 napon belül számítani is lehet.

N. Horváth Erzsébet

Sporttal és neveléssel az integrációért

Ultramaratoni, tájfutó és tájbringás
versenyeken remekül szerepeltek a tapol-
cai versenyzõk.

Monok volt a versenyközpontja a 6.
Kossuth 200 km-es tájékozódási futó-
versenynek. Domán Gábor a kb. 200 km
hosszú és 1500 méter szintkülönbségû
versenyt meggyõzõ fölénnyel nyerte 21 óra
49 perces idõeredménnyel. A versenyen tu-
ristatérkép segítségével kellett tájékozódni.
Nehezítette a versenyt, hogy a futóknak
maguknak kellett megoldaniuk a frissítést.
Az ellenõrzõ pontok általában településeken
kerültek kijelölésre, így a sportolóknak fel-
szerelést nem, de pénzt kellett magukkal
vinniük.  Az idõjárás a kegyeibe fogadta a
résztvevõket. Néha esett, ezért kevesebb
frissítésre volt szükség.

Augusztus 2-án és 3-án került megren-
dezésre a sprint és hosszú távú tájbringás
magyar bajnokság, ahol a serdülõ
korosztályban Székely Imre ért el 2.
helyezést. Imre tájfutó versenyen már

korábban is ért el jó eredményeket, de
tájbringás versenyen most debütált.
Bemutatkozása remek volt. A váltó bajnok-
ságban a Vajda Zsolt, Domán Rajmund
alkotta csapat az értékes negyedik helyet
szerezte meg. Az idõjárás nehezítette a
versenyzõk feladatát. Az éjszakai esõzés
feláztatta az utakat, s a versenyzõk gyakran
7-8 kg sarat vittek pluszban.

A Németbánya térségében rendezett
háromnapos nemzetközi tájfutó versenyen
F 21C kategóriában Domán Rajmund  mind-
három versenynapon elsõként ért célba.
Összesítésben 12 perccel verte a mezõnyt.
Ebben a kategóriában a második helyet is a
Tomcsányi Ford versenyzõje, Kárász Attila
szerezte meg a három napi pazar futásának
köszönhetõen.

A harmadik Sárvár-Kõszeg ultramaratoni
terepfutó versenyen (körülbelül 45 km)
Domán Gábor abszolút kategóriában a
dobogó harmadik fokára állhatott.
Idõeredménye 3 óra 39 perc. AE

Remek formában
a Tomcsányi Ford HSE versenyzõi

A Dr. Papp Pál-Csermák József Kalapács-
vetõ Emlékverseny színhelye a Városi
Sporttelep volt, ahol a vasárnap délelõtti
versenyeken a gyermek és serdülõ kala-
pácsvetõk, a délutánin az ifjúsági, a junior
és felnõtt atléták  mérték össze dobótudá-
sukat.

A hazaiak mellett katari és horvát
kalapácsvetõk mutatták be sportágbéli tel-
jesítményüket. A felnõtt számokat két
olimpiai résztvevõ nyerte. A nõknél a
veszprémi színekben induló Orbán Éva
(68,34 m), a férfiaknál a horvát Haklits
András (77,51 m). Több kalapácsvetõ ért el
kiemelkedõ eredményt. S bár országos csúcs
nem született a versenyen, de a résztvevõk
közül többen is egyéni rekordot döntöttek.
Említést érdemel a VEDAC sportolói közül
Hudi Ákos, aki az ötkilogrammos  kalapács-
csal  80 méter fölé (80,91 m) jutott, s ezzel
megnyerte Horváth László Emlékversenyt.
Az ugyancsak VEDAC-os Pásztor Bence a
13 évesek között majdnem húszméteres elõn-
nyel nyert a vetélytársak elõtt. A veszprémi
színekben induló Bácskai Zsófia teljesít-
ménye európai szinten is magasan jegyzett
(40, 19 m). A nála idõsebb korosztály (13
évesek) vetélkedõjén állhatott a dobogó
legfelsõ fokára a  11 éves sportoló.

Méltó volt az emlékezés a mesterre és a
tanítványra! Antal Edit

A nemzetközi dobógálán
két olimpikon is
a dobókörbe állt

A csarnokban  nyáron
sem volt pihenõ

Ismét sikeres volt a sakkverseny

Öregfiúk tornája
A Tapolcai Ünnepi Napok program-
sorozatának részeként - évek óta, hagyo-
mányosan - összemérik labdarúgó tudá-
sukat a testvérvárosok öregfiú lab-
darúgói. Így történt az idén is.

A Városi Sporttelepen összegyûlt öt lab-
darúgó csapatból egy, az olasz nagy
meglepetéssel szolgált. Öregfiú csapat
helyett ifjúságival érkezett a küldöttségük.
Ez a félreértés azonban nem tántorította el a
küzdeni vágyó labdarúgókat a játéktól. 

A mérkõzõ csapatok körmérkõzéses for-
mában futballoztak, mely csaták végén a
következõ eredmény született. Elsõ helyen
végzett Este (9 pont), második lett
Marcelháza (9 pont), harmadik pedig a
házigazda TVSE gárdája (7 pont). A továb-
bi sorrend: negyedik Umag (2 pont), ötödik
Pozsony (1 pont). 

A díjakat, különdíjakat Tapolca pol-
gármestere, Ács János adta át a csapatok-
nak, díjazottaknak. A torna legjobb kapusa
Svitel Tibor lett Marcelházáról. A gólkirá-
lyi cím az estei Sandano Grazianohoz (5
gól) került, míg a legjobb játékosnak az
umagi Ivan Kukucskát választották.

Antal Edit
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Rédli Andrást, a Balaton Isover Vívóklub
párbajtõrözõjét az a megtiszteltetés érte,
hogy - mint a 2008 legjobb megyei
sportolója - augusztus 18-a és 23-a között
turistaként megtekinthette a XXIX.
nyári világjátékokat.

- Óriási szerencsénk volt, ragyogó

idõben érkeztünk Pekingbe, nem volt
szmog, látni lehetett a környezõ hegyeket
is. Nagyon barátságosak, segítõkészek
voltak velünk a kínaiak, érezni lehetett,
hogy ezekben a hetekben mindent az
olimpiának rendeltek alá. Lenyûgözõ
látvány a Madárfészek, a Vizeskocka, a

közel 20 ezer embert befogadó kézilab-
dacsarnok. A Madárfészekben 100 ezer
emberrel együtt szurkoltam az atlétikai
versenyen. Sajnos, a vívókat nem láttam,
de ott voltam az elsõ aranyérem meg-
születésénél, a kajak-kenus Vajda Attila
bravúrjánál. Fantasztikus élmény volt
részesének lenni, amint a bronzérmet
szerzõ Kozmann-Kiss eredménye után
percekig zúgta a magyar tábor Kolonics
Gyuri nevét, és lobogtak a magyar zász-
lók. Míg élek, nem felejtem el a Kínában
szerzett élményeket. Megragadott a
kultúra varázsa, a Nyári Palota, a Tiltott
Város, a Kínai Nagy Fal látványa, a
Selyempiac forgataga. Ha már Peking-
ben jártam, természetesen egy hagyo-
mányos kínai étteremben megkóstoltam
a pekingi kacsát is. Nagyon finom volt. A
kínai fõváros az olimpia heteiben csak a
szép és jó arcát mutatta. 2011-ben ott
rendezik az Universiadét. Bízom benne,
hogy annak részeseként újabb és újabb
kínai „csodákat” ismerhetek majd meg.    

NHE

Peking egy tapolcai szemével

A Madárfészek elõtt

A Tapolcai Ünnepi Napok kiemelt
eseményei közé tartoznak a neves
elõadómûvészek élõ koncertjei.

Augusztus 15-én este zsúfolásig
megtelt a Kisfaludy utcában felállított
rendezvénysátor, mindenki arra várt,
hogy részese lehessen a „dallá változott
lány”, azaz Zséda koncertjének.

És akkor a színpadra lépett egy
légiesen karcsú, elegáns tünemény, hogy
a dalokon keresztül a tapolcai közön-
ségnek a szívét terítse ki. A megszületõ
varázsban mindenki úgy érezhette, hogy
ez a csodálatos hangú énekes csak
egyedül neki, csakis neki énekel.      NHE

Ha szívbõl
szól a dal

Fotó: Major

Utolsó állomáspontjához érkezett a
Tapolcai Nyár 2008. rendezvény-
sorozat, melynek szervezõi színvonalas
összeállításokkal gazdag szórakozási
lehetõséget kínáltak a nyár folyamán.

Az egyedülálló, mediterrán hangulatú
Víziszínpadon, sokrétû tartalommal
párosulva hétrõl-hétre olyan neves
elõadók és mûvészek látogattak el hoz-
zánk, mint a Lucky Boys Band, a nép-
szerû Delhusa Gjon, illetve az ABBA
Show. A fesztivál hangulatát emelve a
Harmónika virtuózait - francia és magyar
örökzöldjeivel, latin dallamvilágával,-
valamint az Ismerõs arcok formációt a
nagysikerû Groovehouse koncert váltotta
fel remek nyáresti hangulatot kölcsö-
nözve. A rendezvényt a Tihanyi Vándor-
színpad társulata foglalta keretbe Borban
az igazság címû mûsorával, akik váro-
sunkban az elmúlt évek elmaradhatatlan
fellépõinek számítanak.      Major Tünde

Judy a Groovehouse-ból

Búcsúzik
a nyár

A képen látható mûvészi, száz éves
cégértartó - terrakotta lófej, szájában
egy patkóval - a pincénkben várja,
hogy a várost díszítse.

1895-ben az akkori Külsõ tér - ma
Hõsök tere - északi oldalára építette
Speer Henrik a kovácsmûhelyét, miután
tapolcai Sebestyén-leányt vett feleségül.
A mûhely bejárata felett lévõ terrakotta
lófej, szájában egy patkóval, jelezte a
mesterséget. A házat lebontották, és
késõbb a lófej a Városszépítõ Egyesület-
hez került. A sérüléseit kijavítottam. Ma
már a kovácsmûhely sincs meg.

A cégértartót nemcsak a volt Glázer-
házba került Lottózónak ajánlottam fel,
hanem másoknak is. De hiába. A lófej
tovább porosodik a pincénkben. Most az
újságon keresztül a lakossághoz fordu-
lok: van-e valamilyen javaslatuk?

Tóth József
Fotó: N. Horváth

Fotó: Major Gazdára várva

Az ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú
Egyesülete az idén 10. éve szervezett a
fogyatékos gyerekeket és felnõtteket
nevelõ családok részére egyhetes
nyaralást. Ebben az évben a lenti Heédi
Panziót bérelték ki 47 fõre.

A szervezõk - Horváthné Somogyi
Ildikó és Ferencsikné Nagy Emília -
elmondták, hogy a 10. évfordulón külön-
leges játékot találtak ki az utolsó napra.
Retró õrsöket kellett kialakítani, és az
erdõben az õrsök különbözõ feladatokat

hajtottak végre. A napot és az évfordulót
óriási tortával és pezsgõvel ünnepelte meg
a csapat.

- A sérült gyerekeknek és a fiataloknak
ingyenes, a hozzátartozóknak ked-
vezményes volt a nyaralás. Ezt a
lehetõséget a báli bevételbõl, felajánlások-
ból és  pályázatból tudtuk biztosítani.
Köszönet a város vezetésének, a kistérségi
társulásnak, az Életértékek Alapítványnak
és mindenkinek  aki segíti munkánkat -
mondta Horváthné Somogyi Ildikó. NHE

Hurrá, nyaraltunk!


