
Kivételes találkozás ismert és ismeretlen mesterek munkáival

Tapolca és a horvátországi Umag már
több éve ápol kapcsolatot egymással.

Az eddigi - elsõsorban a sport területén
meglévõ - találkozások után most új utak
elõkészítésére került sor.

Ács János és Vlado Kraljevic pol-
gármesterek június 20-án a Polgármesteri

Hivatal tanácstermében szándéknyi-
latkozatot írtak alá, benne kifejezték azt a
reményüket is, hogy az együttmûködés
hivatalos testvérvárosi kapcsolat kialakí-
tásához fog vezetni.

/Írásunk a 4. oldalon Barátság határok
nélkül címmel./
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88 évvel Trianon után
A Trianoni Emlékmû lélekharangjá-
nak hangjaival kezdõdött június 4-én a
békediktátum 88. évfordulója alkal-
mából rendezett gyászünnep a Köz-
társaság téren.

- 1920. június 4-én nemcsak a történel-
mi Magyarországot veszítettük el, de
elveszítettünk egy olyan 1000 éves
történelmet, egy olyan 1000 éves köl-
csönös türelmet, amely Közép-Európát
Európa egyik legszínesebb, legjobban
fejlõdõ, kulturálisan gazdag térségévé
tette - mondta megemlékezésében dr.
Navracsics Tibor, a FIDESZ frak-
cióvezetõje. - Ma, ha visszaemlékezünk,
az Osztrák-Magyar Monarchiát jelöljük

meg, mint a magyar történelem egyik
fénypontját. De nemcsak mi vagyunk így
ezzel. Ha a horvátok visszaemlékeznek,
õk is ezt az idõszakot tartják történelmük
egyik fénypontjának. Az erdélyi romá-

nok, a szlovákok, a csehek is elismerik,
hogy az Osztrák-Magyar Monarchia
közös teret, közös kultúrát adott ezeknek
a nemzeteknek, s benne mindenki - tekin-
tet nélkül arra, hogy valaki cseh, román,
zsidó, vagy magyar volt - a teljesítménye
alapján boldogulni tudott. 1920. június 4-
én ezt törte szét a nemzeti önzés és a
nagyhatalmi arrogancia.

/Írásunk a 7. oldalon Trianonra való
emlékezés... címmel./

Új utakon

Az értékmentõk tapolcai seregszemléje

A Város- és Faluvédõk Szövetsége,
„Hungaria Nostra” június 19. és 22.
között Tapolcán rendezte meg a XXVII.
Országos Találkozóját és Szakmai Kon-
ferenciáját.

Ünnepi megnyitójában Ács János
polgármester köszönetét és elismerését
fejezte ki a város- és faluvédõknek,
hogy önzetlenül, nemes célként azt
tûzték maguk elé, hogy településük
értékeit védik és óvják. Majd arra kérte

a konferencia résztvevõit, hogy a szak-
mai tanácskozásokat követõ kirándulá-
sokon, városnézõ sétáikon szerzett ész-
revételeiket osszák meg a vendéglátóik-
kal, hogy õk azokat beépíthessék
vendégváró programjaikba, ezzel is
hozzájárulva ahhoz, hogy a Tapolcára
érkezõk még gazdagabb élményekkel
térhessenek haza.

/Összeállításunk a 3. oldalon Civilek a
településeikért címmel./Dr. Navracsics Tibor az elmúlt 88 év történéseit megidézve szólt a jelen

feladatairól

Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke a civil
szervezetek fontosságát hangsúlyozta

A szándékot hamarosan tettek is követik

Kivétel ez a kiállítás
Óriási érdeklõdés kísérte az Elsõ
Magyar Látványtár június 21-én Kivé-
tel címmel megnyitott kiállítását.

A mûtermek mélyérõl és gyûjtemények
raktáraiból válogatott anyagon keresztül a
tárlat a rendezõk - Steffanits István és

Vörösváry Ákos - szándéka szerint „látni
enged - mutatni akar és mutat… a ter-
mékenyítõ továbbgondolkodás szelíd
kényszerével az eszköztárában”.

/Írásunk a 7. oldalon Üdv a Látónak!
címmel./

Érdemes volt
- Nem véletlen, hogy a Pedagógus Nap mindig a tanév végéhez kötõdik - mond-
ta ünnepi köszöntõjében Sólyom Károly alpolgármester május 30-án a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban.

- Valami jelképes van abban, ahogyan az alkotó az alkotás végén egy pillanatra megpi-
hen és visszanéz. És talán jólesõ érzéssel teheti ezt azzal a gondolattal, hogy tudásban több,
emberségben erõsebb, problémáival kevesebb, de mégis a korában, az életben jobban eliga-
zodó diákot bocsát útjára. És akkor meglátja a gyerek szemében a felcsillanó, talán szóban
nem, de mosollyal, mozdulattal, az emberi tartással kifejezhetõ köszönetet, akkor nyugod-
tan mondhatja, nehéz volt, küzdelmes volt, kölcsönösen elfáradtunk, de érdemes volt.

/Tudósításunk a 3. oldalon A világ a tudás, az emberi képesség... címmel./
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hivatalos honlapja

Az elmúlt hónap eseményekben gazdag
volt a városban. Olyan fontos döntések
születtek, amelyek Tapolca jövõjét is
meghatározhatják. Ezekrõl kérdeztük
Ács János polgármestert.

- Megtörtént az iskolák és az óvodák
struktúrájának átalakítása. Miért volt erre
szükség, és hogyan tovább?

- A szerkezet-átalakításról már többször
nyilatkoztam. A szükségesség egyik oka az
volt, hogy a nemzetközi és a hazai pályáza-
tokon olyan iskolalétszámmal tudjunk részt
venni, amely megfelel majd a kiírásoknak.
Szeretném hangsúlyozni: a szerkezetet úgy
alakítottuk át, hogy minden iskola, óvoda
megõrizheti sajátosságait, a nevét, azokat
az oktatási specialitásokat, amelyek eddig is
jellemezte õt. A gyerekek nem költöznek
más helyre, nem lesznek pedagógus elbo-
csátások, csak azoktól válunk meg, akik
nyugdíjba vonulnak. Azt viszont, hogy mit
hoz a jövõ, nem tudjuk. Tavaly növekedett
a gyermeklétszám, de az idei óvodai, isko-
lai beiratkozások ismét csökkenést mutat-
nak.

- A Magyar Polgármester májusi számá-
ban olvastam, hogy egyre több önkormányzat
jelent csõdöt. Tapolca el tudja ezt kerülni?

- Amikor engem az elsõ ciklusban
megválasztottak polgármesternek, a Polgári
Szövetséggel együtt azt ígértük, hogy meg-
próbáljuk a város háztartását egyensúlyban
tartani. Eddig sikerült is. Tíz éve ennek a
városnak nincs szüksége mûködési hitelre.
Csak két évben kellett - rövid idõre - a
likvidhitel egy részéhez hozzányúlnia.
Azokat a fejlesztéseket, amelyeket beter-
veztünk, megvalósítottuk. A meghirdetett
stratégiai program mindegyik választási
ciklusban teljesült. Ezt továbbra is csak
fegyelmezett, odafigyelõ gazdálkodással
tudjuk megvalósítani. Ez nem egyformán
tetszik mindenkinek, nem mindenkinek
kedvére való, de azt tudomásul kell vennie
a város valamennyi polgárának, hogy egy
és közös az akarat, és ennek az önkor-
mányzatnak meg kell felelnie. Jelen pil-
lanatban a törvényi elõírások nem teljesen
biztosítják az önkormányzatok jogait.
Sokszor kétszer kötik gúzsba a kezét, sõt
még a lábát is beburkolják, de ennek
ellenére - a fél évhez közeledve - tisztelettel
jelentem a városnak, hogy semmi anyagi
problémánk nincs, és amit beterveztünk
erre az évre, azt szeretnénk is megvalósí-
tani.

- Milyen önkormányzati társulások tagja
a város, és milyen anyagi kötelezettséggel
járnak ezek?

- Jelen pillanatban tagjai vagyunk a
Kisvárosi Önkormányzatok Szövetségének,
a Magyar Önkormányzatok Szövetségének
és a Magyar Vasutas Települések Szövet-
ségének. Ezek közül kettõnek az elmúlt
idõszakban a vezetõje is voltam. Ezek a
szövetségi tagságok nem jelentenek hatal-
mas tagdíjat, de „hozamuk” mindenképpen
van. Ha csak arra gondolok, hogy a vasutas
települések tagjaként sikerült egy bejáráson
találkozni a MÁV vezérigazgatójával, és
bízom benne, hogy ennek hamarosan
lesznek látható jelei a közlekedést illetõen.

- Az egyik település polgármestere nép-
szavazást kezdeményez arra vonatkozóan,
hogy változtassák meg a szociális segély
odaítélésének rendszerét.

- Egyetértek a polgármesterrel, és ha lesz
népszavazás, én is igennel fogok szavazni,
mert azt mondom, hogy ebben az ország-
ban, amikor ilyen nehéz gazdasági helyzet
van, senkit ne illessen meg állami pénz
munka nélkül. Segélyt csak a ténylegesen
rászorulók kapjanak. Ez pedig nem jelent-
heti azt, hogy 25-26 éves, életerõs fiatalokat
támogassunk, akik egyébként arra sem
képesek, hogy a lehetõségeiket csak annyi-
ra kihasználják, hogy a saját kertjüket
felássák, és ott krumplit, répát és egyebet
termeljenek, hogy ezzel megkönnyítsék a
megélhetésüket. Ha erre nem képesek, a
segélyre sem jogosultak.

- A Képviselõ-testület elfogadta a város
külterületre vonatkozó Rendezési Tervét. Ez
azt jelenti, hogy � zöld utat� kap a volt lak-
tanya területének hasznosítása?

- Igen, ez azt is jelenti. Egyeztettünk a
Balaton-törvénnyel, a Balaton fõépítészével,
a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal és
egyéb szakhatóságokkal. Innentõl kezdve
szabad az út - a megengedett határokon belül
- az építkezésekhez, a Testület által korábban
már megfogalmazott célok - köztük a well-
ness- és szabadidõközpont - megvaló-
sításához. A pályázati kiírások hamarosan
megjelennek. Ebbe szeretnénk, ha Lesence-
tomaj is bekapcsolódna, mert lehet, ha együtt
gondolkodunk és együtt találunk megoldást,
akkor mind a két településnek jobb lesz,
mintha külön-külön utakon járnánk.

- Nyár van, de a tapolcai strand nem nyi-
tott ki.

- Nagyon sokan kérdezik, hogy miért
nem. Sajnos, az üzemeltetõ Kft. jelen pil-
lanatban nem tud pénzt biztosítani a vízfor-
gató-berendezésre. De azt is ki kell mon-
dani, hogy az uszoda a jelenlegi állapotában
életveszélyes, és a városnak nincs több
tízmillió forintja a felújításra. A hibák
valójában tavasszal derültek ki, így mûsza-

kilag sem lehetett volna megoldani a prob-
lémákat. Szíves elnézést kérünk min-
denkitõl, de a strand ebben az évben a
mûszaki és higiéniai elõírások miatt nem
fog kinyitni.

- Bizonyéra a polgármester úrhoz is elju-
tott a hír - a Napló is megírta, többed-
magammal én is tanúja voltam -, hogy a
városvédõk országos találkozóján, a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban Ráday
Mihály, a Szövetség elnöke összeszedte és
dr. Nagy Attilával, a kiadó-árussal a pult
alá tetette a Wass Albertre vonatkozó kiad-
ványokat. Mi errõl az Ön véleménye?

- Elsõsorban annak örülök, hogy ez a ran-
gos találkozó összességében jól sikerült, az
itt lévõ városszépítõk, városvédõk jól
érezték magukat. Tisztelem és becsülöm
ezeket az embereket, akik a településeikért
aktívan és önfeláldozóan tevékenykednek.
Azt viszont nem tudom elfogadni, hogy
bárki is, legyen az akár a Szövetség elnöke,
a város tulajdonában lévõ épületen belül
lepakoljon, és a pult alá tetessen olyan Wass
Albertrõl szóló kiadványokat, amelyek
addig Márai Sándorról, Ady Endrérõl,
József Attiláról, Sinkovits Imrérõl és
Latinovits Zoltánról szólók mellett sorakoz-
tak. Egy kicsit neheztelek is a Naplóra,
hogy ezzel kapcsolatban engem nem
kérdezett meg, de most is csak azt tudom
mondani, amit a Napló munkatársának is
mondtam volna, hogy Ráday Mihálynak
nem volt joga ezt tennie. Tette ezt egy olyan
városban, ahol közakaratból, a város támo-
gatásával Trianon Emlékmû épült, ahol a
könyvtárt Wass Albertrõl neveztük el.
Természetesen ezt levélben is közölni
fogom vele. Ami pedig dr. Nagy Attilát
illeti, a város ez után is szeretettel fogja
látni a rendezvényein, ahol a kiadványai
megjelenhetnek. Úgy érzem, hogy egyazon
célt szolgálunk. Most csak egy példát mon-
dok. Az Életértékek Alapítvány -, amelynek
a rendezvényein szintén árusítanak ilyen
kiadványokat - adományokból, felajánlá-
sokból évente több százezer forintot gyûjt,
és azt eljuttatja az arra rászoruló
gyerekeknek. Kirándulni vittek Hévizre, a
Hotel Carbonába gyerekeket. Ezúton is
köszönöm dr. Lukács Ferenc igazgatónak,
hogy vendégül látta õket. Szép és igaz
történet, hogy az egyik kislány a kirándulás
után boldogan mondta, hogy nekem ez volt
a nyaralásom. Az Alapítvány most sem kért
egy fillér támogatást sem az önkormányzat-
tól, de ebben az évben is 30 erdélyi kis-
gyermeket fog egy hétig vendégül látni.
Ezúton is arra kérem a polgártársakat, a
civil szervezeteket, hogy támogassák to-
vábbra is azokat az alapítványokat, amelyek
önzetlenül, nemes ügyet szolgálva missziót
teljesítenek. N. Horváth Erzsébet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Hamarosan kiírják a volt laktanya
hasznosításáról szóló pályázatot 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

Tapolca Város Képviselõ-testülete az
általános iskolák és óvodák szerkezeti
rendszerének átalakításáról döntött a
közelmúltban.

A Tapolcai Általános Iskola néven alapí-
tott új intézmény a Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Sport Iskola, a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és a
Bárdos Lajos Általános Iskola jogutódja

(székhely: 8300 Tapolca, Úttörõ u. 1-5.).
Igazgató: Bajner Imre, helyettes: Baksa
Júlia. A tagintézmények vezetõi: Gál
Attila (Bárdos), dr. Komjátiné Nyakó
Györgyi (Batsányi) és Udvariné Horváth
Anna (Kazinczy).

A város óvodáiból létrejött Tapolcai
Óvoda (székhely: 8300 Tapolca, Dobó tér
5.) vezetõje: Frang Lászlóné. Tagintéz-
mények vezetõi: Páhyné Hegedûs Katalin

(Szivárvány, Dobó tér 5.), Nagy Judit
(Szivárvány, Alkotmány u. 9.), Gáspár
Györgyné (Barackvirág), Horváth Zoltánné
(Kertvárosi).

A Veszprém Megyei Önkormányzat
fenntartásában mûködõ Batsányi János
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium igazgatói feladatainak ellátására kiírt
pályázat nyertese az intézmény jelenlegi
igazgatója, Varga Tiborné lett.            NHE

Pályázatok, kinevezések
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A Város- és Faluvédõk Szövetsége XXVII.
Országos Találkozóján Lasztovicza Jenõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke is
köszöntötte a résztvevõket, hangsúlyozva,
hogy a civil szervezetek nagyon fontos
szerepet töltenek be a társadalom életében. 

- Erre nemcsak a 25 éves Tapolcai
Városszépítõ Egyesület munkássága a példa,
de az a tény is erõsíti ezt, hogy a város
meghívását milyen sokan fogadták el. A sok-
színû világban nagyon fontos, hogy az
értékeinket óvjuk, hogy a közös akarat a
fejlõdés záloga lehessen - mondta az elnök.

- Nagyon örülök, hogy a mi kis fõváro-
sunkban, Tapolcán lehet ez a találkozó -
hangsúlyozta Szencz Lajosné, a kistérségi tár-
sulás elnöke - büszkék vagyunk Tapolcára,
mert szép, fejlõdõ és vendégszeretõ város.
Szerintem Tapolca és környéke a világ
legszebb része.

Ráday Mihály, a Város- és Faluvédõk
Szövetségének elnöke elsõként Tóth Józsefet,
a tapolcai egyesület elsõ, ma tiszteletbeli
elnökét köszöntötte, mondván, hogy nagyon
sokat köszönhet a város az õ áldozatos
munkájának, sõt Tapolca értékeire is elsõként
õ hívta fel a figyelmét. Harcának, küzdel-
mének eredményét még nagyon sokáig õrzi a
város szép arculata. A mostani találkozás a
megismerés, a tapasztalatszerzés találkozója
is - mondta az elnök, s arra figyelmeztette a
jelenlévõket, hogy ne csak az eredményekrõl,
de a hogyan továbbról, a hibákról is ejtsenek
szót.

A köszöntõk utáni plenáris ülésen dr.
Mezõs Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal elnöke a mûemlékvédelemrõl, a civil
szervezetek szerepérõl fejtette ki véleményét,
mondván, hogy az értékõrzés sok esetben
inkább törõdés, odafigyelés, mintsem pénz
kérdése.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park képvise-
letében dr. Kopek Annamária a tapolcai
Tavasbarlang fogadóépületének rekonstruk-
ciójáról is beszélt.

Kedves színfoltja volt a találkozónak a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban nyílt
kiállítás, amelyet Sólyom Károly alpol-
gármester nyitott meg, annak az örömének
hangot adva, hogy Tapolcán sokan vannak,

akik - akár amatõrként, akár hivatásos
mûvészként - hozzájárulnak ahhoz, hogy a
város kulturális értéktára gazdagodjék. Külön
köszönetet mondott a gyermekek számára
kiírt pályázat résztvevõit felkészítõ taná-
roknak, hiszen õk ezzel nagymértékben hoz-
zájárulnak a fiatalok szellemi fejlõdéséhez is.
Szólt az alpolgármester a Batsányi Képzõ-
mûvész Kör kiállításáról, Somlai Julianna
ikonjairól, Hegyi Gyula szõlõtõkébõl készült,
minden képzeletet felülmúló szobrairól és a
kiállításnak különleges hangulatot adó, Zentai
Gábor tulajdonát képezõ Miska-kancsókról.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park által
készített légi felvételek méltóképpen
egészítették ki a tárlat sokszínûségét.

A kiállítást követõ plenáris üléseken
Tapolcáé volt a „fõszerep”. Papp Zoltán
Tamás, a város Podmaniczky-díjas fõépítésze
képekkel illusztrálva szólt a városfejlesztés
stratégiájáról, dr. Zsiray Ferenc, a TVSZE
elnöke a 25 éves egyesületet mutatta be, a
régészeti emlékhelyekrõl Hangodi László, az
egyesületben folyó ifjúsági munkáról pedig
Varga Károlyné beszélt.

A város kulturális gálamûsorral is köszön-
tötte a találkozó résztvevõit. Az ünnepi
mûsorban fellépett a Tapolcai Kamarakórus,
a Batsányi Táncegyüttes, valamint a Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar, de Bardon Ivett éneke
is méltán kapott elismerést.

A Tapolcai-medence hydrogeológiájáról
Farkas Sándorné dr., a Tapolca és vidéke
szõlõ és borkultúrájáról pedig dr. Májer János
tartott elõadást június 21-én. Szilaj Rezsõ
Tapolca barlangjaiba „invitálta” a jelen-
lévõket, Németh István Péter pedig az irodal-
mi emlékekre hívta fel a figyelmet.

A találkozó zárásának szép gesztusa volt a
vándorbot átadása a következõ helyszín,
Rácalmás polgármesterének, aki egy kisfil-
met is hozott a településérõl.

A találkozó fényét és rangját emelte a
Tapolcai Hagyományõrzõ K. Egyesület.
Tagjai - a rendezvény nyitányaként - zeneszó
kíséretében hozták be a zászlókat, és az õ
kivonulásuk zárta a XXVII. „Hungaria
Nostra” találkozó hivatalos programjait a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.

N. Horváth Erzsébet

Civilek a településeikért

Miután az SZDSZ kilépett a koalícióból,
az MSZP kisebbségben kormányozza az
országot. Az elõre hozott parlamenti
választás feltételeirõl, a FIDESZ-t lejárató
kampány hátterérõl és az új lehetõ-
ségekrõl dr. Navracsics Tibort, a FIDESZ
frakcióvezetõjét kérdeztük.

- Az elõre hozott választások akkor lehet-
nek, ha a Parlament többsége úgy dönt, hogy
feloszlatja az országgyûlést - válaszolta a
politikus. - Ez elõfordulhat már õsszel, vagy
jövõ tavasszal, de elhúzhatják az idõt 2010-
ig. Én azt mondom, hogy minél hamarabb,
annál jobb. A reális idõpont az õsz.

- Sorra jelennek meg azok a politikai hir-
detések, amelyekben az áll, hogy a FIDESZ
hatalomra kerülése után be akarja fagyasz-
tani a nyugdíjakat.

- Mindenkinek magának kell eldöntenie,
hogy hagyja-e még egyszer hiszterizálni a
magyar közhangulatot. Most a szocialisták
egy újabb gyûlöletkampányba kezdtek. Nem
tudnak kormányzati teljesítményt felmutatni,
ezért arra építik a kampányukat, hogy a
FIDESZ-szel riogatják az embereket. Nem
kell félni tõlünk. Mi - ahogy 1998-2002
között is - garantálni fogjuk az értékálló
nyugdíjakat.

- Mi a helyzet a beruházások befagyasz-
tásáról szóló hírekkel?

- Soha nem beszéltünk errõl. Ezt a szocia-
listák állították. Mi mindig is azt mondtuk -
és ezt továbbra is fenntartjuk -, hogy az álla-
mi beruházásokat felül kell vizsgálni. Meg
kell nézni, hogy azok az iszonyatosan nagy
költségvetések, amelyen az állami beruházá-
sok megvalósulnak, indokoltak-e. Hogy egy
példát mondjak: annak a kormányzati
negyednek, amely nem valósult meg, az
összköltsége 11 milliárd forint lesz, azaz 11
milliárd forintot úgy dobtunk ki az ablakon,
hogy semmi sem épült ebbõl a pénzbõl.

- Orbán Viktor 1 millió új munkahelyet
ígér.

- Úgy gondoljuk, hogy ez 10 év alatt meg-
valósítható. Becslésünk szerint 300-350 ezer
olyan munkahely van, amely ma is létezik, de
csak a feketegazdaságban. Adócsökkentéssel
ezek a munkahelyek kifehéríthetõk. A továb-
bi 6-700 ezer munkahelyet pedig a gazdasági

növekedés fogja megteremteni.
- Ha az ország mai helyzetét elemzik,

akkor a gazdasági, illetve a morális válság
kérdése mindig elõtérbe kerül.

- A kettõ szorosan összefügg. Azt hiszem,
hogy az erkölcsi válság elszakíthatatlan az
öszödi beszédtõl, illetve az öszödi beszéd
nyilvánosságra kerülésétõl, a felelõsség alóli
miniszterelnöki meneküléstõl. Addig, amed-
dig nincs hiteles politikusa, hiteles minisz-
terelnöke Magyarországnak, addig válságje-
lenségek lesznek az országban; az emberek
nem bíznak a jövõjükben, nem bíznak a poli-
tikusokban, a gazdasági növekedésben.

- Ön ma itt, Tapolcán a trianoni békediktá-
tum 88. évfordulóján tartott ünnepi beszédet.
Az egyik napilap felmérést készített arról,
hogy a mai magyar ifjúságnak mit jelent
Trianon. Az eredmény lehangoló volt. Igaz,
hogy akadt köztük olyan is, aki el tudta mon-
dani a lényegét, de volt, aki összekeverte a
triatlonnal, míg más több mint 300 évet
tévedett.

- Részben nem õk tehetnek errõl, hiszen a
mi generációnkban is nagyon sokan vannak,
akik nem tanulhattak róla, mert nem tanítot-
ták õket Trianonról, vagy csak egy-egy fél
mondattal emlékeztek meg róla. Annak ide-
jén megpróbálták elfeledtetni. Nekünk kell a
gyermekeinknek, unokáinknak megtanítani,
hogy mi volt - és ma mi - Trianon igazi jelen-
tése, mit okulhatunk belõle és hogyan
élhetjük túl.

- Ünnepi beszédében említette, hogy
Trianonról Tapolcán hallott elõször.

- Egyéves koromtól 11 éves koromig
éltem ebben a nagyon szép városban. Ez az
idõszak meghatározó volt az életemben. A
szüleim pedig egyenesen életük aranykorá-
nak nevezik azt az idõszakot. Nagyon
szerettek itt lakni: elõször az Iskola utcában,
majd az új gimnázium épületében. Mindig
szívesen jövünk vissza a városba, csodálatos
a fogadtatás. Öröm találkozni, beszélgetni a
régi ismerõsökkel, köztük Töreky Laci bácsi-
val. Egy nagyon szép megemlékezés részese
lehettem ma itt, Tapolcán. Mondtam is Ács
János polgármester úrnak, hogy büszke lehet
a város azokra a mûvészeti csoportokra, ame-
lyek felléptek ezen a megemlékezésen.  NHE

Közel 350 ezer munkahely ma is
létezik a feketegazdaságban

A világ a tudás, az emberi képesség nélkül értelmetlen
A Tamási Áron Mûvelõdési Központban
díszdiplomákat, kitüntetéseket adtak át
a Pedagógus Napon a városban és a
kistérségben dolgozó pedagógusoknak,
akik sokéves munkájukat az ifjúság
oktatására, nevelésére szentelték.

Sólyom Károly alpolgármester és Szencz
Lajosné kistérségi elnökasszony köszön-
tötte a megjelent pedagógusokat, vendé-
geket a városi és kistérségi közös pedagó-
gusnapi ünnepségen.

- Tanítani, oktatni, nevelni jó. Felemelõ,
szépségekkel, kudarcokkal és siker-
élményekkel is teli, s talán ezeket az
érzéseket egy pedagógus intenzívebben éli
meg, mint az élet más területén dolgozó. A
gyerekeinket, unokáinkat nevelõ, rájuk
vigyázó dajkák, óvónõk, tanítók és
tanárok egész éves munkáját köszönöm
meg Tapolca Város Önkormányzata
nevében - mondta Sólyom Károly alpol-
gármester. - Külön is köszöntöm a nem
aktív pedagógusokat, a nyugdíjba
vonulókat, hiszen a pedagógus, amíg él,
amíg gyereket, fiatalt lát, nem tudja
hivatását megtagadni. Köszöntöm a
pályakezdõket, s kérem õket, hogy ve-

gyenek példát az idõsebbektõl, hiszen erre
épül valamennyiünk jövõje. A világ a
tudás, emberi képesség nélkül értelmetlen,
s ezt a két dolgot az óvoda és az iskola
adhatja számunkra. Tapolca Város Önkor-
mányzata megbecsüli ezt a munkát.
Becsüljük azért, mert nem a megszokott
keretek között zajlik, becsüljük azért, mert
most már többet igényel a hagyományos
oktatásnál, s becsüljük azért, mert annak a
jövõnek képezik a gyerekeket, mely jövõ
talán nem ismer megbomlott identitás-
tudatot, kettészakított országot és nem-
zetet, azaz úgy épül majd a közösség és
vele az egyén, hogy közben nem fáj, ha
feltekint a magasba, hol rendesen a haza s
a nemzet szokott leledzeni. Változhat a
világ, megszûnhetnek iskolák, a tanító, a
tanár azonban tanító és tanár marad min-
denhol, amerre jár. Azt a fényt szórja,
amely lámpásként kell hogy világítson
mindenhol - hangsúlyozta az alpolgármester.

A köszöntõ szavak után Ács János pol-
gármester díszdiplomákat adott át a kerek
évfordulót ünneplõ nevelõknek. 

Aranydiplomát  vehettek át: dr. Kránicz
Zoltánné, Kustos Lászlóné (Illés Mária),

Puskás Zoltán, Tóth József. Gyémánt-
diplomások: Szabó Károlyné Takács
Margit és Bánfai Magdolna. Kristófné
Petõ Margit tanítõnõnek vasdiplomát
adományoztak.

Szép Norbert Tapolca közmûvelõdé-
séért kitüntetést vehetett át, D. Fekete
József és Szentgyörgyi Emese Sarolta
pedig Tapolca nevelésügyéért kitüntetést
kapott.

A Tapolca és környéke kistérség ne-
velésügyéért kitüntetést Marosi Miklósné,
a Tapolca és környéke kistérség közmûve-
lõdéséért díjat Nagy Eörsné érdemelte ki.
Az elismeréseket Szencz Lajosnétól vehet-
ték át.

Nem feledkeztek meg a nyugdíjba
vonuló pedagógusokról sem. Külön
köszöntötték  mindannyiukat. A Szivár-
vány Óvodából Sulyok Lászlónét és Szanyi
Margitot, a Kertvárosi Óvodából Szõke
Istvánnét, a Barackvirág Óvodából Marosi
Miklósné óvodavezetõt és Boczkó Péterné
óvodavezetõ-helyettest. A Batsányi-isko-
lából Vidosa Lászlóné címzetes igazgatót,
Józsa Lajosné igazgatóhelyettest és
Steierleinné Széles Katalint, a Kazinczy-

iskolából Tuszné Terék Etelkát, a Wass
Alber Könyvtár és Múzeumból Czeglédi
Imrénét, Cziegler Annát és Varga
Károlynét, a Tapolca Városi Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft-tõl Simon Lászlót.

A kistérségbõl a szigligeti, a lesence-
tomaji, a vigántpetendi, a kapolcsi, a
révfülöpi polgármesterek köszönték meg
több évtizedes odaadó munkájukat a
nyugállományba vonuló pedagógusaik-
nak: Kardosné Bérczi Máriának, Sohár
Lászlónénak, Marton Istvánnénak, Nagy
Lajosnénak, Piri Katalinnak.

A tapolcai Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat is köszöntött kiváló pedagóguso-
kat: dr. Kovács Lászlónét, dr. Oláhné Szabó
Máriát, Csaba Dezsõnét, Reindl Erzsébe-
tet, Szöllõsi Lajosnét és Farkas Attilánét. 

Köszöntés járt a pályájukat kezdõknek is. 
A pedagógusnapi ünnepség hivatalos

része után a Harmonika Trió-együttes
szórakoztatta az ünnepelteket, vendégeket. 

A színvonalas  mûsor után Ács János
polgármester pohárköszöntõjében ismétel-
ten kiemelte a pedagógusok felelõsségtel-
jes munkáját, mindenkinek kitartó munkát
és jó egészséget kívánt.              Antal Edit



A VII. Katonai Hagyományõrzõ Be-
mutató, illetve a VIII. Veteránmotoros
találkozó immár hagyományos keretek
között, június 21-én a Tapolca - diszeli
Falunap címet viselõ rendezvény jegyé-
ben került megszervezésre a diszeli
Faluréten és Bakosréten. 

A reggeli órákban huszárébresztõ,
hírverõ felvonulás hangjaira ébredt a
környék, majd 10 órától megnyitotta ka-
puit a szabadság szerelmesei elõtt, a nagy
népszerûségnek örvendõ Veteránmotoros
Találkozó, ahol a régmúlt kétkerekû gép-
csodáit tekinthették meg az odalátogatók.

Az emlékezés koszorúit koradélután
helyezték el a Hõsi Emlékmûnél és a Szász
Márton-emléktáblánál. Ezt követõen a Ka-
tonai Hagyományõrzõ Bemutató vette kez-

detét. A szervezõk a 160 esztendõs Magyar
Honvédség múltja elõtt tisztelegve, az
1848/49-es eseményektõl kezdõdõen a kor
történelmi tablóját igyekezték szemléltetni
korabeli ruhákon keresztül. 

- A hagyományok, a múlt ismerete
nélkül egy nép jelene és jövõje elképzel-

hetetlen. Fontosak azok az eszmék, azok a
gondolatok, amelyeket a hagyományõrzõk
a magukévá tesznek. Szeretném meg-
köszönni áldozatos munkájukat, amivel
emelik városunk kulturális színvonalát.
Fontos, hogy a mai fiatalok, akik nagyon
keveset tudnak az elmúlt idõszakról,
ténylegesen lássák azt, mi történt az elmúlt
százhatvan évben. - hallhattuk az ünnepé-
lyes megnyitón Sólyom Károly alpol-
gármester buzdító szavait, majd a gondo-

latmenetet Gyõrffy-Villám András ha-
gyományõrzõ huszár tábornok folytatta.
- Az az ember, aki nem tudja a történelmét
megtanulni, annak óhatatlanul meg kell
ismételnie azt. Azok az emberek, akik
gyalogos egyenruhában lovon ülnek,
fontos küldetést vállalnak. A szellemi és
fizikai teljesítményük elmondja róluk,
mekkora a hitük, az elszántságuk a hazájuk
iránt. Érezni azt, amikor az emberek szíve
azonos módon rezdül és gondolkodik.

A kulturális bemutató részeként az öt
éve mûködõ Csobánc Népdalkör gazdag
nótacsokor-összeállítását hallhattuk, me-
lyet a Salföldi Kopjások katonai hagyo-
mányõrzõ együttesének férfias kartánca
váltott fel. Az ezt követõ színes lovas
bemutató a török idõket idézte. Befe-
jezésül a Yaramineh Hastánc-csoport
elõadását kísérhettük figyelemmel. A nap
során a gyermekek számára vetél-
kedõkkel, sport-, illetve rajzversenyekkel
készültek a szervezõk. A sportpályán
íjászbemutatóval és labdarúgó-mérkõzé-
sekkel várták az érdeklõdõket. A késõb-
biek során kishuszár toborzást hirdettek, a
vállalkozó kedvûek lovagolhattak is. Az
est folyamán a finom falatokból sem volt
hiány. Az éhség csillapítására gulyás és
helyben sütött langalló szolgált. 20 órától
a Hátsó Udvar csapata zenélt, majd a sort
a Fantasy-együttes szabadtéri báli mûsora
zárta.                                  Major Tünde

- Tavalyi eredményeinknek köszönhetõen
a tapolcai Pannon Reprodukciós Intézet
lett az ország legjobb intézete - jelentette
be örömmel dr. Török Attila igazgató
június 7-én a Városi Rendezvénycsarnok-
ban megtartott nyolcadik babatalálkozón.

- A sok boldog szülõt és gyermeket látva
érezzük csak igazán, hogy érdemes dolgoz-
nunk. Sajnos, a társadalombiztosítás korlátai
miatt azonban csak feleannyi beavatkozást
végezhetünk, mint amennyit megtehetnénk -
fûzte hozzá. Majd arról szólt, hogy közel
1100-an fogadták el a meghívást erre a
babatalálkozóra, de 2000 azoknak a gye-
rekeknek a száma, akik az intézetben folyó
áldozatos munkának is köszönhetik kis
életüket.

Lasztovicza Jenõ köszöntõjében felidézte
a kezdeteket, elismeréssel szólt dr. Corradi
Gyuláról, az intézményt „megálmodó” és
megvalósító professzorról és munkatársairól.
- Nagy felelõssége a politikának - mondta -,
hogy milyen döntéseket hoz, azaz, hogy

miként támogatja az ilyen intézmények
tevékenységét. Csökken a szülések száma, és
nõ azoknak a családoknak a száma, amelyek
valamilyen oknál fogva nem tudnak gyer-
meket vállalni.

Ács János polgármester - utalva dr. Török
Attila azon „aggályaira”, miszerint lassan
kinövi a találkozó a rendezvénycsarnokot is -
arról tett említést, hogy ha a tervek megvaló-
sulnak, akkor egy-két év múlva talán
Dunántúl legszebb szabadidõközpontjában
fogadhatja a város a növekvõ babasereget.
- Jól döntött 8 évvel ezelõtt a Képviselõ-
testület - szögezte le a polgármester -, amikor
a volt bölcsõde épületét átadta erre a nemes
célra. - Köszönetet mondok az intézmény
régebbi és jelenlegi dolgozóinak a szívvel és
a legbensõbb emberséggel végzett munkáért. 

A kicsiket és a szülõket ezen a találkozón
is sok színes program várta. Együtt énekel-
hettek Postás Józsival, gyönyörködhettek a
Batsányi Táncegyüttes és a kazinczys
gyerekek mûsorában. NHE 

Az osztrák Speciális Olimpiai Szövetség
Nemzetközi Egyesített Labdarúgó Tornát
hirdetett május 28. és 31. között az auszt-
riai Weizben.

A kétnapos versengésben -, amelyen a
fogyatékosok és sportolók közös csoportban
játszottak - a házigazdák mellett magyarok,
németek és angolok is részt vettek. Összesen
12 csapat lépett pályára ezeken a napokon.

Magyarországot a Magyar Speciális
Olimpiai Szövetség megbízásából tapolcai
iskolások képviselték Bognár Ferenc
régióvezetõ és Czémán Imre labdarúgó szak-
ágazat vezetõ kíséretében.

A Szász Márton Általános Iskola, Szak-

iskola és Speciális Szakiskola, a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola, a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola tanulóiból összeállított 2
csapat (Tapolca I., Tapolca extra) versenyen

kívül mérkõzött meg más csapatokkal. A
Tapolca I. focistái ezüstérmet nyertek, a
Tapolca extra különdíjban részesült.

A rendezvény súlyát jelezte az is, hogy
Weiz polgármestere fogadást adott a
résztvevõk tiszteletére.

- Köszönetünket fejezzük a Magyar
Speciális Olimpiai Szövetségnek, hogy
intézményünk képviselhette Magyarorszá-
got a tornán - mondta Bognár Ferenc igaz-
gató. NHE
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Gyermekzsivajtól volt hangos a rendezvénycsarnok

Tapolca-diszeli Falunap

A hagyomány õrzése a jövõ építése is

Tapolcai fiatalok nemzeti színekben

Barátság
határok nélkül

- Sok kapcsolódási pontja van a két
városnak - szögezte le mindkét pol-
gármester a Tapolca és a horvátországi
Umag közötti együttmûködésrõl szóló
szándéknyilatkozat aláírásakor.

A turizmus, a kultúra, a sport, a borter-
melés mind-mind a barátság, az együtt-
mûködés záloga lehet - mondta Umag
polgármestere, majd egy 1600 éves olaj-
fáról készült festményt adott át Ács
Jánosnak.

A jó hangulatú, elsõ hivatalos találkozás
kedves polgármesteri szóváltása így hang-
zik magyarul és horvátul:

- Eljegyzésre jöttünk, - mondta a horvát
polgármester -, s reméljük a házas-
ságkötésre is sor kerül. Amikor a tolmács
ezeket a mondatokat lefordította, nagy
derültséget keltve, erre azonnal válaszolt
Tapolca polgármestere. - Örülünk, hogy a
vendégeink úgy gondolják, hogy ma itt az
eljegyzésre került sor, biztos vagyok benne,
hogy jó lesz a házasság, szépek lesznek a
gyerekeink, hisz mindkét város értékekben,
szépségben gazdag.

- Došli smo na vjeridbu, rekao je hrvats-
ki gradonaceljnik a nadamo se da ce doci i
do braka. Kada je prevodioc prevodio ove
rijeci, gradonaceljnik Tapolce sa osmjehom
na licu odmah je odgovorio sljedece: radu-
jemo se što nasi gosti misle da je tu danas
došlo do vjeridbe, a ja sam siguran da ce
biti dobar i brak, a i djeca ce biti lijepa, jer
oba dva grada imaju puno vrijednosti.

- Viszontlátásra!
- Do viðenja! NHE

Egy csapatban játszottak

Hozemsteinerné Csizmadia Csilla 2 éves 8 hónapos kisfiával, a találkozó napján
éppen 4 hónapos kislányával és dr. Török Attilával

Fotó: Major

Fotó: N. Horváth 

´

´ ´

´
´



„Tapolcán hiányzik egy tornaegylet. Ne
értsenek félre, nem „egylet”-re gondolok,
mert az több is van a kelleténél, hanem
tornacsarnokra van szükség. Torna-
csarnokra, ahol lehet tornászni, és ehhez
rendelkezésre állnak a szerek. Nincs alkal-
ma mindenkinek a lakásában egy kisebb-
szerû tornatermet berendezni, és ennek
hiánya nagyon is megérzik a tapolcai
ifjúságon” - szögezte le L. aláírással valaki
a Tapolczai Lapok 1912-ben készült
számában 96 évvel ezelõtt. Ugyanez az
újság 1926-ban így írt: „…tévedés azt
hinni, hogy a sporttelep felépítésével min-
den megtörtént, minden befejezõdött, és
ezután már csak az intenzív szabadtéri
sportolás van hátra… Mi lesz télen?”

Az igény elsõ felvetésétõl 90 évnek kellett
eltelnie, hogy az álom valósággá váljon, azaz
a Többfunkciós Közösségi Ház, a Városi
Rendezvénycsarnok megépülhessen, és
2003. május 31-én ünnepélyesen átadhassák. 

Az elsõ lépést a az akkori Képviselõ-
testület azzal tette meg, hogy sikeresen vett
részt 2001-ben a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma által kiírt pályázaton, és a
Széchenyi-terv segítségével 600 millió forint
állami támogatást kapott.

- A jövõ Tapolcájának bizonyára lelki és
szellemi központja is lesz az épülõ Közösségi
Ház, és otthont ad a társasági élet megannyi
formájának, ami összeköti az embereket -
mondta Áder János, az Országgyûlés elnöke
2001. december 14-én az alapkõletételen.

Orbán Viktor miniszterelnök az ünnepé-
lyes csarnokavatón a sportnak az emberek
életében betöltött szerepét hangsúlyozva
kívánt kellemes idõtöltést a tapolcai pol-
gároknak az új létesítményben. - Hitem

szerint a sport segít abban, hogy a dolgok a
helyükre kerüljenek. A sport még világos
világ. Keményen küzdeni, az jó dolog,
lelketlenül feladni a küzdelmet, pedig rossz
dolog. Bátornak lenni derék dolog, míg
gyáván meghátrálni, rossz dolog. Igaz-
ságosan bíráskodni jó dolog, részrehajló dön-
téseket hozni, pedig rossz dolog. Erre a
néhány egyszerû igazságra tanít meg bennün-
ket a sport.

Az ötödik születésnap alkalmából kétna-
pos rendezvénysorozattal ünnepelt a csarnok.
Május 31-e a sportról szólt. Labdarúgó-
tornák, ügyességi versenyek zajlottak.

Az ünnepi köszöntõn Ács János polgár-
mester - felidézve a 7 évvel ezelõtti ese-
ményeket  - megerõsítette, hogy jól döntött az
akkori Testület, amikor a nagyszabású terv-
bõl Közösségi Házat létesített. Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, a megyei köz-
gyûlés elnöke ezúton is köszönetét fejezte ki

mindazoknak, akik a terv megvalósítása
mellé álltak, majd a születésnapi labdarúgó-
mérkõzés egyik Fradi-játékosaként nosztal-
giával emlékezett arra, hogy a Fradi-mez 29
évvel ezelõtt volt utoljára rajta, amikor is egy
sérülés „leparancsolta a pályáról”.

Rédli Károly, az intézmény vezetõje az
elmúlt évek rendezvényeire emlékezve szólt
arról, hogy nemcsak a város, de a térség lakói
is rendszeresen igénybe veszik a csarnok

szolgáltatásait.
Az ünnepi alkalomból megrendezett öreg-

fiúk labdarúgótornán a Fradi Tour '90 mellett
Hévíz, Sümeg, Tapolca csapata is pályára
lépett.

Június 1-jén a gyermekeké volt a Városi
Rendezvénycsarnok. Rendõrségi-, tûzoltó
bemutató, játszóház, kerékpáros ügyességi
verseny várta õket. A két nap záró program-
jaként pedig Tóth Vera énekelt a hálás közön-
ségnek. N. Horváth Erzsébet

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Nagy András és Kiss Henrietta gyermekük: Nikolett
Gratulálunk!
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Évfordulók
1983. június 25 éve
Megkezdõdött Tapolcán a földgáz gerinc-
vezetékének kiépítése.
1928. június 3. 80 éve
Újra megkezdõdött a Tavasbarlang látogatása. -
Élénk érdeklõdés az elsõ hetekben.
1903. június 7. 105 éve
Elkészült a Balatonszentgyörgy-Keszthely-
Tapolca vasútvonal, s átadták a közforgalomnak.
1928. június 15. 80 éve
A Finnugor Kongresszus küldöttei Tapolcára
látogattak.
1948. június 16. 60 éve
Életbe lépett a XXXIII. törvény, melynek
értelmében az egyházi iskolákat - kevés kivétel-
lel - államosították, így a tapolcai rom. kat.
általános (volt elemi) fiú és leány iskolát (zárdát)
is. Ugyanebben az évben végeztek a volt pol-
gárikban az utolsó negyedikesek.
1363. június 27. 645 éve
Megyei bírósági közgyûlés ült össze Tapolcán a
környékbeli gonosztevõk feletti igazságszolgál-
tatás tárgyában.
1908. június 30. 100 éve
Megalakult a Tapolczai Atlétikai Club.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Házasságot
kötöttek:

Deli László és Holczbauer Ágnes
Hartmann Miklós és Zsuppán Dóra

Papp Béla és Budavári Krisztina
Szabó Géza és Varga Bernadett
Szõcze Csaba és Cser Nikolett

Takács András és Dr. Németh Éva
Gratulálunk!

Hajrá, fiúk!

Ötéves a Városi Rendezvénycsarnok

Egy történés  -  három történet
A Város- és Faluvédõk Szövetsége XXVII.
Országos Találkozójának „közjátéka”
volt, hogy dr. Ráday Mihály elnök - fasiszta
propagandának minõsítve - összepakolta,
és dr. Nagy Attila árussal a pult alá tetette a
Wass Albertet bemutató kiadványokat.
Tette ezt azzal az indokkal - idézzük a
Napló június 21-én Ráday Mihály kontra
Wass Albert címû, Töreky László újságíró
tollából született írást -, hogy „találko-
zójukon nincs helye politikai állásfoglalás-
nak, amit dr. Nagy Attila debreceni tagtár-
sunk rendszeresen megsért. „Az árpád-
sávos zászló, a turulmadár és Wass Albert
megosztó jelképek és mérgezik a köz-
életet” - fogalmazott Ráday Mihály.”

A történtek másik szereplõjét, dr. Zsiray
Ferencet, a tapolcai városszépítõk elnökét mi
is megkérdeztük.

- Ezek a rendezvények, amióta az eszemet
tudom - ötön voltam ezen kívül - mindig a
béke szigetei voltak, nem politizált ott soha
senki. Ez volt a jó benne. Hogy a kulisszák
mögött mi volt, abba nem szólhattam bele,
mert vendég voltam. Mi történt most? Jött a
debreceni csoport, de dr. Nagy úr - orvoskol-
légám - nem volt köztük, csak reggel jelent
meg nálunk, és azt kérdezte, hogy a szórólap-
jait kirakhatja-e. Ilyent mindenki hozott
magával, Nyíregyházától Komlóig, ezért is
mondtam neki, hogy igen. Õ pedig azt vála-

szolta, hogy neki másfél méterre van szük-
sége. Mondtam, annyi nincs, de a lányok
csináltak neki helyet. Amikor az asztalnál
nézelõdtünk Ráday Mihállyal, elõször fel
sem tûnt, hogy õ mit szed össze. Könyvjelzõk
lehettek, vagy kisebb valamik? Az eset után
félrehívtam a kollégámat, és megkérdeztem
tõle, hogy miért kellett ezt csinálnia. -
Szórólapra kértél engedélyt, megkaptad, de
arról, hogy itt árulni fogsz, szó sem volt -
mondtam neki. Egy órával ezelõtt beszéltem
Ács János polgármester úrral. Nagyon to-
leránsan, nagyon kiegyensúlyozottan, halkan
és szépen. Azt mondta nekem: Feri, az nem
esett jól, hogy te is ott voltál, és nem
intézkedtél. Hát mit intézkedjek én? Tudja ki
ennek a rendezvénynek a rendezõje? Ráday
Mihály. Én ennek a végrehajtója, a szervezõ-
je voltam, a házigazda pedig az Önkormány-
zat. Tessék végiggondolni! Rúgjam ki? Ve-
zettessem el azt, akinek ez a rendezvénye,
mert így tesz? Óriási feladatot vállaltunk a
találkozó szervezésével. Gyönyörûen csinál-
juk, hallgassa majd meg a reflexiókat. Mert
igaz, hogy disznóság, hogy ezért odamegy a
Ráday és teszi-veszi. Megmondom õszintén,
én sem vagyok Ráday-imádó, - ha nem tud-
nák - megvan rá minden okom. Amikor ott
ment a duma, azt mondtam, Jézusisten, mibe
keveredtünk bele?! Én megbeszéltem ezt az
Attilával: Ha mondod, hogy mit akarsz árul-

ni, legfeljebb megmondom, hogy öreg, nem
tudom, hogy hogy leszünk. Azt sem kér-
deztem meg, mit hoz. Kérdezzem meg? Én
nem vagyok üzletkötõ. Negyven egyesület
hozott szóróanyagot. Õ asztalt is kapott, ha
akarom, akkor nem kap. Ha tudom, hogy mi-
rõl van szó, akkor az egy másik kérdés. Ak-
kor azt mondom, hogy ha jönnek a szegfû-
sök, akkor engedjem õket is be? Hát, dehogy!
Szó sem volt errõl, meg sem próbálkoztak.

A történteket így idézte fel dr. Nagy Attila.
- A városvédõk országos találkozóinak

rendszeres résztvevõjeként jutottam el
Tapolcára. Az ilyen eseményeken szokásos
dolog, hogy az ország minden részébõl
érkezõk saját tevékenysükrõl szórólapokat,
kiadványokat osztanak, ill. könyvek, képes-
lapok árusítása is lehetséges. Debreceni
városvédõként a helyszínen kértem és kap-
tam engedélyt a helyi szervezõ Zsiray dok-
tortól ezek forgalmazására, valamennyi ter-
mék országosan könyvesbolti hálózatban is
kapható. Például saját kiadványom a Boldog
emlékû Debrecen címû könyv, valamint egy
képeslapos himnusz-sorozat, köztük a
Szózat, Székely és Csángó Himnusz, Magyar
Hitvallás - Hiszek egy Istenben... (szövege
szerepel a tapolcai Trianon emlékmûvön is!,
Wass Albert: A bujdosó imája és további
Wass Albert képeslapok, könyvjelzõk. A
kiadványoknak egyértelmû sikere volt -

köztük Ady Endre, József Attila, Márai ver-
seinek - egészen addig, amíg Ráday Mihály
(az egyesület országos elnöke) meg nem
jelent, és minden helyi elõzmény nélkül, han-
gos szóváltással, sajátkezûleg szedte össze
azokat a képeslapokat, amelyek szerinte itt
nem árusíthatók. Hangsúlyozom: kérés sem
hangzott el részérõl, felindultságát a követ-
kezõkben adta tudtára a jelenlévõknek:
„Wass Albert fasiszta költõ. Mindenféle
fasiszta, szélsõjobb, irredenta vagy trianoni
határmódosításra utaló anyag kitételét meg-
tiltom.” Magam alig hittem, hogy ez meg-
történhet Tapolcán, a trianoni emlékhely
városában, ahol Wass Albert nevét is
könyvtár viseli. Rádaytól más is elhangzott,
pl. Wass Albertet csak az árulhatja, aki mellé
kiteszi Karinthyt és Móriczot is... (2008 Wass
Albert születésének 100. évfordulója, ez
további magyarázat nélkül, önmagában is
megállja a helyét). Megdöbbenésemet fokoz-
ta, hogy a helyi fõszervezõ (Zsiray dr,
orvoskollégám) is azonnal Ráday mellé állt,
indoka pedig az volt, hogy neki fogalma sem
volt róla, miféle „dolgokat” fogok itt kirakni.
Megjegyzem: késõbb sem nézte meg, de még
másnap is csak azt tette szóvá, hogy elrontot-
tam a rendezvény hangulatát. Ketten egy
ellen, a vendéglátótól sem kértem helyre-
igazítást, az idõ és a nyilvánosság fogja
megtenni azt.                 N. Horváth Erzsébet

Elkészült a pályázat
Tapolca a megadott határidõre, június 16-
án benyújtotta városrehabilitációs pályá-
zatát a Közép-dunántúli Regionális Ügy-
nökséghez. 

A pályázat elkészítésében közremûködtek
a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
tanácsadói is. Sebestyén Csaba, a Zrt.
vezérigazgatója levélben mondott köszönetet
Ács János polgármesternek a pályázat szak-
mai színvonaláért. „Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani munkatársainak a szük-
séges tanulmányok (stratégia, akcióterületi
terv) elkészítéséhez nyújtott szakmai és tech-
nikai segítségért. Meggyõzõdésünk, hogy az
elkészült anyagok szakmailag színvonalasak,
megfelelnek a kiíró elvárásainak. Bízunk
abban, hogy a pályázat pozitív elbírálásban
részesül és a kétfordulós eljárásnak meg-
felelõen elindulhatnak a továbbfejlesztésre
irányuló feladatok, amelyekhez ezúton is
felajánlom további együtt mûködésünket” -
írta a vezérigazgató. NHE
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KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Emlékszik-e az elsõ tanító nénijére?

Hogyne emlékeznék rá, hiszen szá-
momra a mai napig meghatározó az
emléke. Õ volt az az ember, aki meg-
tanított bennünket az olvasás, írás,
számolás „tudományaira”. Úgy gon-
dolom, az édesanyák kezét elengedõ
gyermekek számára Burjánné Mari-
ka néni személyes kisugárzása min-
denképpen biztonságot jelentett. Azt
szeretném, ha a jelenleg ötéves uno-
kám, Ádám is hasonló élményekben
részesülhetne az iskolakezdéskor.

Mindig jó érzéssel tölt el, ha
eszembe jut az elsõ tanító nénim.
Kedves, õszinte és bátorító szavai
még most is itt csengenek a fülem-
ben. Bármilyen gondunk-bajunk
akadt, hozzá bizalommal fordul-
hattunk. Fontosnak tartom, hogy
az iskolába lépéskor valóban
segítõkész, szerethetõ ember le-
gyen a gyerekek mellett, hiszen az
õ életükben ez egy nagy fordu-
lópont.

Csak jó emlékek jutnak az eszembe.
Most, felnõtt fejjel egy szigorú, követ-
kezetes, mégis nagyon humánus, ked-
ves tanítónõ képe elevenedik fel ben-
nem. Az óvodát követõ iskolai évek-
ben átsegített minket a nehézségeken.
Személyisége és pedagógiai mód-
szerei hatására az írás és olvasás
szeretete a mai napig elkísér. Az isko-
lakezdés elõtt álló kislányom számára
is hasonló mentalitású tanító nénit
képzelek el szívesen.

Illés Jenõné Trapli Diána Csonkáné MolnárAnikó

MT

Fotó:  Major

Levelesládánkból
Az elõzõ lapszámunkban hírt adtunk

arról, hogy az elmúlt évtizedekben végzett
kiemelkedõ munkájáért Menyhárt Pált a
miniszter nyugállományú rendõrõrnaggyá
léptette elõ. A kitüntetett az alábbiakkal
kereste meg lapunkat.

Köszönetet mondok az Új Tapolcai
Újságnak amiért a májusi számában,
valamint azoknak az állampolgároknak,
akik személyesen és telefonon gratuláltak
nekem.

Néhány adat a rendõri pályafutásomról.
Elõször 1947-ben Székesfehérváron 8

hónapos bentlakásos alapfokú tanfolyamot,
1950-ben Budapesten, az Andrási út 60-ban
egyéves bûnügyi és operatív iskolát, 1957-
ben Budapesten a Széchenyi-hegyen
egyéves tiszti iskolát, majd 1964-67-ben
végeztem el a 3 éves tiszti akadémiát. A
nyugdíjazásomig 8 kapitányság-vezetõvel
dolgoztam együtt.

1959. VII. 13-án Szolgálati Érdemérem
aranyfokozat kitüntetésben részesített a
Népköztársaság Elnöke, Dobi István. 1970.
IV. 4-én a Haza Szolgálatáért érdemérem
aranyfokozat kitüntetésben részesített a
Népköztársaság Elnöke, Losonczi Pál.
1975. IV. 4-én a Haza Szolgálatáért
érdemérem aranyfokozatával tüntetett ki a
Népköztársaság belügyminisztere. Ezeken
kívül 6 esetben részesültem kitüntetésben a
szolgálati évek figyelembevételével.

A tartalmas és tevékeny életúthoz ezúton
is gratulálunk, és további békés nyugdíjas
éveket kívánunk! N. Horváth Erzsébet

felelõs szerkesztõ

A Trianon Társaság Tapolcai Szervezete
június 4-én délután tartotta megemléke-
zését a Köztársaság téri Emlékparkban.

Mándoki Szabó István a 88 évvel ezelõtti
igazságtalan döntés súlyos következmé-
nyeirõl szólt, majd Répássy Mona mûve-
lõdéstörténész a gyász és az utókor köte-
lességére figyelmeztetve hangsúlyozta, hogy
Árpád népének emelt fõvel kell léteznie a
nehéz idõkben is.

A meggyújtott õrtûz az országos felhívás-
ba kapcsolta be a tapolcai emlékezõket, ezzel
is megerõsítve a nemzeti összetartozás
fontosságát. NHE

Égjen szívünkben
a láng!

Felhívás
Tapolca Város Önkormányzata és a
Tamási Áron Mûvelõdéi Központ a
Tapolca Ünnepi Napok és Borhét
keretében, augusztus 17-én (vasárnap) 10
órától a Köztársaság téren megrendezi a
X. Pörköltfõzõ Versenyt.

A versenyre várjuk azon baráti körök,
családok, egyesületek nevezését, akik
szívesen megosztanák a közönséggel
elkészített remekmûvüket és receptjüket.

Nevezési határidõ: augusztus 5.
Információ: Tamási Áron Mûvelõdési

Központban (87/411-323)

A megye talán legfiatalabb polgárõr
egyesülete az egy éve alakult tapolcai.

A közelmúltban megtartott közgyûlésen a
Tapolcai Városõrség vezetése számot adott
az eddig végzett munkáról, és felvázolták a
2008-as év további feladatait is.

Vörös Béla elnöki beszámolójában a
kezdetektõl idézte fel a polgárõrség tevé-
kenységét. Szólt arról, hogy a köz biztonsá-
gáért érzett felelõsség hívta életre ezt a civil
szervezetet, amelynek támogatói között az
önkormányzat, a rendõrség és a társszerve-
zetek is megtalálhatók. Külön mondott kö-
szönetet Ács János polgármesternek, dr.
Scher József rendõrkapitánynak, Parapatics
Tamás önkormányzati fõtanácsadónak a se-
gítségért, de köszönte a megyei és a helyi saj-
tó hozzáállását is. Az elsõ „akcióra” a 2007-
es Tapolcai Ünnepi Napokon került sor. A
tagság jelenlegi létszáma 50 fõ, de továbbra
is várják azok jelentkezését, akik ebbõl az
önkéntes munkából kivennék részüket. - Jó
lenne, ha a Dobó-lakótelepi illetve a diszeli
városrész lakói nagyobb létszámban kép-
viseltetnék magukat ebben a szervezetben,
hiszen az adott településrészek „vigyázandó”
pontjait õk ismerik legjobban - mondta.

Domán Gábor titkár arról tájékoztatta a
jelenlévõket, hogy 2007-ben a tagság 62
szolgálatot adott, 278 szolgálati órában.
Éjszakai járõrözést 32 esetben láttak el. A

rendõrséggel közös akcióban 17 alkalommal
vettek részt és hétszer biztosítottak ren-
dezvényt a tapolcai polgárõrök.

N. Horváth Erzsébet

Közgyûlést tartottak a polgárõrök

- Szükség lenne egy egyesületi gépjármûre - fogalmazták meg többen is -
hiszen így sokkal gyorsabb és hatékonyabb lehetne a polgárõr tevékenység

Kérelem
Július 20-tól augusztus 5-ig két egy-

hetes turnusban Tapolcán nyaralnak a
dévai hálózat kisiratosi házának gyer-
mekei.

Adományokat, felajánlásokat a
tapolcai Déva Vár Kör szívesen fogad.

Kapcsolatfelvétel: 87/321-596 (esti
órákban), 30/347-7463 Köszönjük!

Az elsõ fecskék - 50 év után

Elsõ fecskék voltunk I. számú Általános
Iskolában, amely ma Bárdos Lajos nevét
viseli.

Éppen 50 éve ballagtunk, azóta gyer-
mekeink és unokáink többsége is ezen iskola
diákja volt. Igazgatóink: dr. Horváth Ignácné,
Tóth József. Osztályfõnökeink: „A” osztály -
Nagy Ferencné; „B” osztály - Török Éva.
Tanáraink: Bánfay Magdolna, Dr. Fábsits
Imréné, Márton Lászlóné, Reindl Erzsébet.

Bár 50 év után alig ismertünk egymásra, a

sok-sok diákemlék visszatért! Már hajunk
mint a holdfény, ezüstben ragyog. Az „A” és
„B” osztály közös találkozója a tóparton fer-
geteges hangulatban zajlott.

Köszönet azoknak a pedagógusainknak,
akik megtisztelték jelenlétükkel a találkozót,
akik levelet írtak és Reindl Erzsébetnek a
fotóért!

Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak!
A szervezõk nevében:

Pál Lajosné /Szabó Mária/

Fotó: N. Horváth
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Egry zseninek született, de tanult
Párizsban. Münchenben, Belgiumban, a
Képzõmûvészeti  Fõiskolán. Aztán átme-
netileg Keszthelyen, majd végleg Bada-
csonytomajban telepedett le.

A Balatont; a nagy víz párás hangulatait;
a hatalmas; tágas ég színreflexeit kutatta és
igyekezett  a megfigyelteket a képfelületre
rögzíteni. Ekkora feladattal megbirkózni.
addig csak  próbálkozások történtek, például
Turner és az impresszionisták részérõl.

Amikor érett stílusa kialakult, Európa-
Amerika már az atomkorszakban élt.
Többek közt ismert volt a kozmosz
szerkezete. Az is, hogy a beláthatatlan világ-
mindenség egyetlen építõanyagból, az
energiából épül fel. Ez alakul át a felbomló
csillagokban hidrogén atomokká, majd
tovább a Mendelejew-rendszer ismert ele-
meivé. Amik nagyjából állandóak. Akik
vagyunk, amik más lények, amik a szilárd
testek, amik a légnemû anyagok, bármikor
átalakulhatnak az Einstein-képlet alapján,
E=m.V2, újra energiává. A világminden-
séget  keresztül-kasul átjáró sugarak. maguk
is az energia egyik formája, rajtunk is
átmennek, mint a  Rtg sugár. Ezért Egry
számára az eddig stabilnak hitt galaxisunk
így felnyílt, és benne minden  transparensé,
átjárhatóvá vált. E transparencia megértése,
bölcselete mûvészetének.

Mivel az ezt az áttetszõséget akarta

érzékeltetni, melyet a nagy áthatoló
képességû sugárzások  okoznak, és ezek a
nem látható sugárzási tartományokból
érkeznek, érthetõen a látható fényt  ábrázoló
színekkel, pigmentekkel dolgozott. Az
emberi szem a színskála ultraibolya és  inf-
ravörös tartománya közötti sugarakat képes
meglátni, a többit csak elõhívhatja. Ezért
érett  képeinek színtartományában minden
tárgy egyenértékû az ábrázolás számára.
Ezzel utal az  univerzalitásra, melynek oka a
kozmosz egységének megértése. Ezt alátá-
masztja, hogy  többször nyúlt a szivárvány
jelenségéhez. Annak színképe a fehér nap-
fény alkotószíneit  tartalmazza, és ez úton
bizonyítja a sugárzó energiák, szigorúan
kozmikus összefüggéseit. A szivárvány
szimbolikus híd. a Föld és az Univerzum
között.

A mûvészetben az emberi alak vagy fõ-
szereplõ, mint például a portrékon, vagy
mellékszereplõ, úgynevezett staffázs figu-
ra. Egry emberképei a transparens kozmi-
kus térben  élnek, egyenértékûek, és integ-
ráns részei a kozmosz ábrázolt darabkájá-
nak. Maguk is áttetszõk, átjárhatók. Mert
kozmikus eredetûek, csak emberalakjuk
van és nem karakterizáltak. Egry XX.
század tudományos világegyetemének egy-
séges mûvészi megfogalmazását nyújtja.
Ez modernségének biztos alapja.

Dr. Sáry Gyula

Egry kozmoszképe (I. rész)

Az Ünnepi Könyhét alkalmából június 14-
én Veress Miklós költõ találkozott az
olvasókkal a Wass Albert Könyvtár
Gyermekrészlegében.

A vendég elsõsorban a gyermekkori emlé-
keit elevenítette fel, ezeket az elõadott versek
színesítették. A gyerekek nemcsak aktív ré-
szesei voltak a költõi délutánnak, de rajzaik-

kal, versillusztrációkkal is kedveskedtek a köl-
tõnek, akivel Németh István Péter beszélgetett.

Mint Vasáros Ferencnétõl, a találkozó
szervezõjétõl megtudtuk, Veress Miklós nem
elõször járt Tapolcán. Nosztalgiával
emlékezett vissza arra, hogy már a régi gyer-
mekkönyvtárban, 1988 áprilisában is találko-
zott a kis olvasókkal. NHE

Író-olvasó találkozó Veress Miklóssal

Üdv a Látónak!
Az Elsõ Magyar Látványtár Kivétel címû
kiállításának házigazdái - Gyökér Kinga
és Vörösváry Ákos - arról szóltak, hogy a
kiállítás anyaga mûtermek mélyérõl,
gyûjtemények raktáraiból került elõ.

A kivétel szó jelentését magyarázva
Keserû Katalin és Bojár Iván András
mûvészettörténész arról beszélt, hogy a ren-
dezõk elsõsorban igeként használják, de a
fõnévi értelme is jelentõséget kap, amikor
kivételes személyek festményeit láthatjuk.
De a kivétel szó méltó „birtokosa”
Vörösváry Ákos és Gyökér Kinga is, hiszen

ahhoz, hogy a kiállítás kivételes pillanatait
a látogató átélhesse, az õ kivételes szemé-
lyiségükre is szükség van. Altorjai Sándor,
Bokros Júlia, Feszty Masa, Gulácsy Lajos,
Kassák Lajos, Moholy-Nagy László,
Somogyi Gyõzõ, T. Szabó László, Sinkó
István - csak néhány név a kivételes kiál-
lítás kivételes mûvészei közül.

A megnyitót követõen a Jó esték prog-
ramsorozat keretében a Dresch Quartet
koncertjében gyönyörködhettek a bizonyára
kivételes élménnyel hazatérõ látogatók.        

NHE

Érted, amit olvasol?
2008 a Biblia éve. Annak a Bibliának az
ünnepe, amely az emberiség számtalan
nemzedékének a vallás, a tudás, az erkölcs,
a megismerés, az áhítat és vigasztalás for-
rása volt és az lesz az elkövetkezendõ
évezredekben is.

Dr. Fabinyi Tibor egyetemi tanár június 9-
én a protestáns templomban Érted, amit olva-
sol? címmel oly módon tartott elõadást a
Bibliáról, hogy közben a jelentésrétegek, az
üzenetek újabb és újabb megvilágításba
kerültek. - Nyitott lélekkel és szívvel kell
olvasni a Bibliát - mondta a professzor - las-

san, teljes odaadással, és akkor a „legegysze-
rûbb” titkai is feltárulnak elõttünk. A biblia-
értés és az emberi életkor szakaszainak vál-
tozása szoros összefüggésben van egymással.
A felnõtté vált gyermek rácsodálkozásától
fokozatosan juthatunk el a megértéshez; az
emberi munkának és szenvedésnek, a szere-
tetnek és gyûlöletnek, a bátorságnak és okos-
ságnak, a születésnek és elmúlásnak az oká-
hoz, az eredetéhez, céljához és értelméhez.

A „paradicsomi állapot”, a tudás fája, az
álnok kígyó, a testvérgyilkos Káin és az ártat-
lan Ábel, a megmentõ bárka és a békegalamb,
a sóbálvánnyá meredt kíváncsi asszony,
Szodoma és Gomorra, a bábeli nyelvzavar, a
hét szûk esztendõ, a szegény Lázár, a véka alá
rejtett tálentum - szóképei, jelképei és a hoz-
zájuk csatlakozó asszociációk nemcsak a
mindennapi beszédünknek, de a gondo-
latainknak is formálóivá váltak.

Az elõadást követõen a jelenlévõk kérdé-
seire válaszolt a professzor, köztük annak a 9-
10 éves kislányéra is, aki azt vetette fel, hogy
lehetne-e a bibliaolvasást az Újszövetség
egyszerûbben megfogható  történeteivel kez-
deni az Ószövetség bonyolult jelentésrétegû
részeinél. A válasz igen volt, hiszen a
Bibliával való ismerkedés valamiképpen az
emberi fejlõdés szakaszait is tükrözi.

Szép és felejthetetlen gesztus marad a
megjelentek számára, hogy a gyülekezettõl
búcsúzó Nagyné Szeker Éva evangélikus lel-
késztõl mindenki megkapta a saját „kövecs-
kéjét”, rajta a neki szánt bibliai üzenettel.
Köszönünk mindent!    N. Horváth Erzsébet

A Köztársaság téren felállított Trianon
Emlékmû elõtt megtartott emlékezés
ünnepi szónoka, dr. Navracsics Tibor, a
FIDESZ frakcióvezetõje hangsúlyozta,
hogy az elsõ világháború értelmetlen vér-
ontásáért a magyarságot büntették leg-
jobban.

- Elvették az ország 2/3 részét, megszûnt a
gazdasági egység - ahol nyersanyaglelõhe-
lyek, feldolgozó iparágak gazdasági fejlõ-
dést biztosítottak ennek a térségnek - meg-
szakítva ezzel egy több mint fél évszázados,
nagyon erõteljes felvirágzási és felzárkóz-
tatási folyamatot - mondta, majd az elmúlt 88
év történéseit elevenítette fel. - Etnikai vi-
szály, kulturális gyûlölködés, egymás bün-
tetése és egymás üldözése jellemzi nagyon
sokszor ezt a térséget. Kezdõdött velünk,
magyarokkal. A határon kívül maradt ma-
gyar közösségekkel, amelyek nemcsak más
állami keretekkel találták szemben magukat,
de egy teljesen más politikával is, amely
bûnösként kezelte az ottani magyar közös-
ségeket, ki is mondva: õket tették hibássá a
hétköznapi lét nyomorúságáért, õket tették
felelõssé a jövõben meghiúsult álmaikért,
mert a szlovákok, a románok, amikor a jövõt
tervezték, akkor úgy gondolták, hogy õk
majd sokkal sikeresebbek lesznek, mint a
közös államban, amely a kultúrák sok-
színûségére épült. Ma már láthatjuk - õk is
tudják, csak ránk hárítják a felelõsséget -
nem lettek sikeresebbek.

A történelem színpadán feltûnt, majd
letûnt államok felsorolását követõen

dr. Navracsics Tibor az 1945 utáni tiltáson
keresztül jutott el napjaink számve-
téséhez. - 1945 után tilos volt emlékezni
Trianonra, azt kellett hazudni, hogy
igazságos volt az elsõ világháború utáni
békerendszer, azt kellett hazudni, hogy
minden úgy volt jó, ahogy történt. De a
családokban élt Trianon emléke. Élt a
történelemkönyvekben, élt a térképekben.
Mára eljutottunk oda, ha nem is hivatalos
emléknap - hiszen vannak politikusok,
akik ezt folyamatosan megakadályozzák -,
de legalább összejöhetünk, és emelt fõvel

számot vethetünk azzal a 88 évvel, amely
1920. június 4-e óta eltelt.

Majd 2004. december 5-ét megidézve az
emlékezõ hangsúlyozta, hogy arra már nincs
mentségünk. - Tükörbe kell néznünk, akár
jobboldalinak, akár baloldalinak mondja
magát valaki. A magyar lakosság érdektelen-
sége kísérte azt a népszavazást, amely
lehetõvé tette volna, hogy legalább szimbo-
likusan a magyar nemzet részévé nyilvání-
tottuk volna a határontúli magyar közös-
séget. Számunkra a Trianonra való em-
lékezés nemcsak fájdalmas sebek feltépését,

gyógyítását jelenti, hanem felelõsséget, köte-
lességet, elvégzendõ munkát is. Nekünk, az
1000 éves államiságunkból adódóan köte-
lességünk példát mutatni Közép-Európa más
nemzeteinek, kötelességünk elõsegíteni a
sokszínû kultúrán alapuló Közép-Európa
megteremtését, de legalább ennyire köte-
lességünk 2004. december 5-ét felülírni,
hogy a határontúli magyar közösségek úgy
érezhessék, hogy nem hagytuk cserben õket
- fejezte be emlékezését dr. Navracsics Tibor.

Szabó Emõke református lelkész Isten
áldását és irgalmát kérve arról szólt, hogy az
országhatáron túl és az itthon felcsendülõ ha-
rangok az összetartozást hirdetik, azt,  hogy
a magyarság milliói egy közös test tagjai.

Csere Sándor kanonok arra figyelmez-
tetett, hogy, aki nem képes szembe nézni a
múlttal, az a jövõvel is ugyanezt teszi.

Az áldások elhangzása után dr. Navracsics
Tibor, Lasztovicza Jenõ megyei elnök és Ács
János polgármester nemzetiszínû szalagot
kötött az emlékhely oszlopára, a megem-
lékezõk pedig virágot és mécsest helyeztek
el rajta.

A Tapolcai Kamarakórus az énekével, Ács
Tamás és Jakab Ádám színmûvészek pedig
gyújtóhatású, szívhez és lélekhez szóló sza-
valataikkal járultak hozzá a 88 évvel ezelõtt
történtekre való tapolcai megemlékezéshez.

A gyászünnepnek méltó keretet adott a M.
Kir. I. Ferenc József Jászkun I. Honvéd
Huszárezred Hagyományõrzõ Egyesület,
valamint a Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület díszõrsége.  NHE

Trianonra való emlékezés felelõsséget, kötelességet és elvégzendõ munkát is jelent

„Isten, áldd meg a magyart // Jó kedvvel, bõséggel,”

Fotó: N. Horváth 

Fotó: N. Horváth 



A Wass Albert Könyvtárban június 2-án
könyvbemutatót tartottak. A könyv az El-
sõ Magyar Látványtár elsõ tizenöt évének
képes krónikája, szépséges kiállításban.
Címe: A mûgyûjtés dicsérete - 15 éves a
Látványtár. Közreadója Vörösváry Ákos.

Amikor átlapoztam, elsõ benyomásom az
volt, az értõ fényképezés mûalkotássá
nemesíti bármely tárgy látványát. A második,
ha egy intézmény  kritikai élû szép szavakkal
felvilágosít arról, hogy hol kezdõdik a XX-
XXI. század mûvészetében a blöff, fontos
esztétikai feladatot lát el. Ha mûvészetként ad
el blöfföt, káros. De menjünk sorban.

Az élõ zene jólesett. Andante, szólt a
nemes hegedûhang. Azután elkezdõdött
maga a  hepening. Alig hallhatóan, adagio
tempóban lebegtek a szavak, egy leendõ
pipakiállításról. Azután emlékek, gyerekkor,
eszmélés, gyûjtõszenvedély feltámadása
érdekesen világított rá a  Látványtár létrejöt-

tének körülményeire. Szépen, lassan, komó-
tosan bomlott ki a hallgatók elõtt  a folyamat.
Hõség volt, nem lehetett sietni.

Nem voltál diszponált Laci, miért? Tettem
fel a  kérdést a beszélgetést vezetõ Hangodi
Lászlónak a végén. Fáradt voltam, hangzott a
felelet. Aztán hallhattunk két fél magyar órát
Németh I. Pétertõl, amikor a szót, mint
mondta,  magához ragadta. Mindenrõl szólt,
ahogy szokta, csak a malom szimbólum ki-
fejtésével maradt adós. Pedig vártam a
Kalevala Szampoját, finnugor testvéreink
csodás kozmológiáját. Amikor elfogyott a
szó, a közönség kapott ki nem használt
lehetõséget megszólalásra. Nem szólt. Majd
bor mellett kis baráti összejövetel kezdõdött,
dedikálással. Minden helyrekerült,  amikor a
forró koranyárban hazaballagtunk.

Egyébként érdekes, megjegyzendõ véle-
ményt közöl Kovács Lajos a gyûjtésrõl, még-
pedig a válogatás nélkül „összehörcsögölt”
anyagról. Akit érdekel, megleli e szöveget A
mûgyûjtés dicsérete - 15 éves a Látványtár
címû könyvben. Dr. Sáry Gyula

Szólj, síp, szólj ! . . .
� A király meztelen!� - csak egy

ártatlan gyermek mondhatta ki a nyil-
vánvaló igazat, s ezzel leleplezte a szél-
hámos csalókat, a hiúságában ostoba
királyt, illetve sunyító, talpnyaló, konc-
éhes hivatalnokait.

Lenne okunk figyelmeztetni, de lein-
tenek: ne szólj… nem vagy illetékes…
megsértõdik… megbosszul. Így a
mulasztás, a vétek folytatódik, a hiba
dagad; akár végzetes lehet az ered-
mény.

A laikusnak is lehet észrevétele,
megszívlelendõ tanácsa, kár lebecsülni.
Az egyszeri hibát - szóvá téve - köny-
nyebb kijavítani, jóvátenni, de a szolgai
türelemmel, félelemmel hizlaló soroza-
tot egyre nehezebb, tán lehetetlen is.

Az ámokfutót pedig idõben � áramta-
lanítani� . Ó, nem szíven lõni. Éljen, és
számoljon el az okozott szenvedésekkel
és súlyos károkkal.              Dr. G. T. G.
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Felettünk a csillagok 13. rész
Egy bizarr magnetár

A Spitzer ûrtávcsõ egy igen érdekes
gyûrût fedezett fel egy erõsen mágneses
neutroncsillag körül.

A kérdéses csillag - a jelölése: SGR
1900+14 - a magnetárok csoportjába tar-
tozik, tehát olyan neutroncsillagok,
melyek a röntgentartományban is pulzál-
nak és igen erõs mágneses terük van. A
mágneses tere olyan erõs, hogy több
százezer kilométerrõl letörölné egy

hitelkártyáról az információt, de néhány
száz kilométerrõl még az élõ szövetet is
széttépné.

A kutatók szerint a bizarr formájú
gyûrû kb. 10 éve keletkezhetett, amikor
egy óriási robbanás kíséretében a mag-
netár kérge megrepedt és a kiáramló ener-
gia egy üreget vájt a csillagot körülvevõ
porfelhõbe. Ezt a felhõt a környezetében
található fiatal csillagok sugárzása
készteti fénylésre. A többi hasonló objek-
tumtól eltérõen az SGR 1900+14 csak
infravörös tartományban sugároz, és pont
emiatt a kutatók kezdetben a felhõt csak
infravörös visszfénynek hitték.

A magnetár szülõcsillaga és a környezõ
fiatal nagytömegû csillagok egy halmazt
alkotnak, tehát a segítségükkel talán
megállapítható lesz, hogy a tömeg vagy
valamely más fizikai paraméter határoz-
za-e meg, hogy egy szupernóva-robbanás
során szokásos neutroncsillag vagy mag-
netár keletkezik. Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Barabás József tanár, igazgató

(Tapolca, 1888. február 21. - Tapolca, 1955. szeptember 7.)

Az elemi és polgári iskolákat Tapolcán végezte el. Tanári
képesítésének megszerzése után, 1910-ben a körmendi polgári
iskolában kezdte pályafutását. 1916-ban Erdélybe, a gyer-
gyóditrói iskolához kapott kinevezést, de a háborús helyzet miatt
azt nem fogadhatta el. Ekkor kapta meg rendes tanári beosztását
a tapolcai polgári fiúiskolához. Képesítésének megfelelõen
fõként magyar nyelvet és történelmet tanított, de esetenként

feladatokat kapott a földrajz és szépírás tanításában is. Hosszú ideig kezelte a történelmi és
földrajzi szertárat, valamint az ifjúsági könyvtárt. Vezette az Ifjúsági Önképzõkört. Részt vett
az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület munkájában, tagja volt az Országos Eötvös
Alapnak és a helyi katolikus egyesületeknek és köröknek. Titkára volt a tapolcai Emericana
Corporationak.

1926 tavaszán rá kívánták bízni a siófoki polgári iskola igazgatását, de õ tapolcai kötõdé-
seire hivatkozással elhárította a felkérést. Munkája elismerését jelentette, hogy Daday Dezsõ
távozásakor, 1926 októberétõl õt bízták meg a fiú polgári iskola igazgatásával. Ezt a tisztet
egészen nyugalomba vonulásáig betöltötte. Az iskola anyagi és tanulmányi ügyeinek felelõs
intézése mellett új társadalmi feladatokat is vállalt. Hosszú idõn keresztül biztosította a tanári
kar egységét, harmóniáját. Tanítványai hangsúlyozták, hogy „…nemcsak tanítójuk,
nevelõjük volt, hanem a gyakorlati életre, realitásra, józan gondolkodásra irányította és
vezette õket.” Nyugdíjasként visszavonultan élt. 67 évesen hunyt el. Sírja a tapolcai
temetõben van.            /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok./

Hazánkban évi 50 ezer tonna PET hul-
ladék keletkezik, pedig a kiürült
palackok valódi értéket képviselnek. 

Újrafeldolgozás után hasznos termékek
készülhetnek belõlük anélkül, hogy
feleslegesen terhelnék a környezetünket.

Magyar szabadalmú a háztartási PET
palackzsugorító berendezés. Az eredeti
méret 1/12-ed részére zsugorítja össze a
palackokat. További információ: a
www.zsugorito.hu

Tudja-e, hogy?

Pokoli utazás a Föld körül címmel
Vujity Tvrtko élménybeszámolót tartott
a Városi Moziban.

Az 5 kontinens, mintegy 107 országába
ellátogató újságíró érdekes, meghökkentõ
és nem egyszer veszélyes útjaira kalauzol-
ta el a hallgatóságot. A több mint 2 órás
közönségtalálkozón ízelítõt kaphattunk az
etiópiai lepratelep szörnyûségeirõl, Cser-
nobil-katasztrófa magyar áldozatairól, az
észak-koreai diktatúráról, Türkménbasi
kontrollvesztett birodalmáról. Egy 20

perces kisfilmben bemutatta, hogy a
messzi északon, a Jégszigeten milyen
körülmények közt hozták létre a magyar
bázist, a Kis-Magyarországunkat. Szavai-
ból hamar kiderült, hogy õ maga is aktív
környezetvédõ. Témáiban kisebb vagy
nagyobb szerepet kap a környezetszeny-
nyezés, a mindenkit érintõ környezet-
védelem fontossága. Tvrtko a találkozó
végén készségesen válaszolt a közönség
kérdéseire, majd dedikálta korábban meg-
jelent könyveit.                    Juhász Ágnes

Pokoli utazás

ITT A NYÁR!
A turizmussal összefüggõ közbiztonsági
feladatok ellátására ismét megalakult a
Balatoni Közbiztonsági Koordinációs
Bizottság.

A Bizottság hatásköre 175 települést
foglal magába, Zalakarostól Velencéig. A
régiós feladatok koordinálására a Veszprém
Megyei Rendõrfõkapitányság kapott fel-
hatalmazást. A Bizottság vezetõje a
fõkapitányság rendészeti igazgatója, Váradi
Károly rendõrezredes.

CIVILKÉNT PEKINGBEN
A Balaton Isover Vívóklub párbajtõrözõ-
je a 24 éves tapolcai Rédli András.

A 2008 Legjobb megyei sportolója címet
elnyert fiatalember már biztos, hogy
civilként ott lesz a pekingi olimpián, ugya-
nis a Megyei Önkormányzatok Szövet-
ségének kiírásán az egyesület pályázatot
nyert, s így a 29. nyári olimpián õ képvisel-
heti Veszprém megyét augusztus 18-a és
23-a között.

Mivel a fõiskolás András a magyar pár-
bajtõrcsapat - Boczkó Gábor, Kulcsár
Krisztián, Imre Géza, Kovács Iván -
elsõszámú „vésztartaléka”, így még annak a
halvány esélye is megvan, hogy ne csak
szurkolóként, de sportolóként is részt
vehessen az olimpián.

NAGYSZÜLÕK ÉS UNOKÁK NAPJA
Június 7-én az uzsai Hubertus Szabad-
idõközpontban egész napos programmal
várták a térség nyugdíjasait.

A Tapolca és Környéke Kistérségi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképvise-
leti Egyesülete által szervezett találkozón
sportvetélkedõk és kulturális mûsorok is
voltak.

GRATULÁLUNK!
Az Ember-Föld-Világegyetem címû tu-

dományos vetélkedõn a Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Iskola csapata
negyedik helyezést ért el (Sötét Kristóf,
Sötét Máté, Tóth Gabi, Hegedûs Marcell).

A gyerekeket Hangodi László és
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna készítette fel.

Közhasznúsági jelentés
A Tapolca Város Néptánc

Hagyományaiért Közhasznú Alapítvány
2007. évi tevékenységérõl

A Tapolca Város Néptánc Hagyományaiért
Alapítvány közhasznú szervezet 2007. évi
egyszerûsített mérlege és 2007. évi ered-
mény-levezetése elkészült; költségvetési
támogatásban nem részesült; vagyonnal nem
rendelkezik; cél szerinti juttatást nem kapott,
és másoknak sem adott; a helyi önkor-
mányzattól közhasznú célra egyesületünk
támogatást nem kapott; vezetõ tisztség-
viselõinek nem nyújtott juttatást; szöveges
beszámoló a közhasznú tevékenységrõl nem
készült.                       Dr. Zsiray Ferenc elnök

Közhasznúsági jelentés
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület 2007.

évi tevékenységérõl
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület Közhasznú
Szervezet 2007. évi egyszerûsített mérlege és a
2007. évi eredmény-levezetése elkészült,
melyet a Közgyûlés jóváhagyott; költ-
ségvetési támogatásban részesült; vagyonnal
nem rendelkezik; cél szerinti juttatást nem
kapott, és másnak nem adott; a helyi önkor-
mányzattól közhasznú  célra egyesületünk
támogatást kapott; vezetõ tisztségviselõink-
nek nem nyújtott juttatást; szöveges beszá-
moló a szervezet 2007. évi tevékenységérõl
készült, melyet a Közgyûlés elfogadott.

Dr. Zsiray Ferenc elnök

HÍREK - RÖVIDEN

Bringázz
a munkába!

Bringázz a munkába! országos kampány
népszerûsítése céljából májusban 1 héten
keresztül a városi általános iskolák
versenyeztek egymással, hogy intéz-
ményen belül minél többen érkezzenek
reggel az iskolába kerékpárral a kijelölt
5 nap során.

Azért csak 1 hétig tartott az akció, mert
- sajnos - több iskolánál nem megoldott a
kerékpárok tárolása. A gyõztes Bárdos
Lajos Általános Iskola egy palackprést
nyert. Az értékét növeli az, hogy a tanulók
mellett több pedagógus is részt vett az
akcióban. Juhász Ágnes

Minden más



Május 29- június 3-ig,  6 napon át tartott
az utánpótlás korosztály nagy seregszem-
léje a magyar bajnoki címért. 98 csapat,
499 egyéni résztvevõ állt pástra az
Olimpici Grand Prix fordulóinak lezá-
rásaként rendezett versenyen. Világ-
bajnoki lebonyolítású volt a verseny (egy
forduló után direkt kiesés).

A Balaton Isover Vívóklub versenyzõi
ismét alaposan kitettek magukért.

Eredmények: A gyermek  (1995. jan. 1-je
után születettek)  fiúknál Sáfár Cirill
ezüstérmes lett, Havasi Marcellnek bronz
jutott a 126 indulós egyéni versenyen. A
lányok egyéni versenye után (81 induló)
Felker Adrienn nyakába ezüstérem került,
Siklósi Enikõ a 6. helyen végzett.

A fiúk 24-es csapatversenyének végén a
balatonos fiúk (Sáfár Cirill, Havasi Marcell,
Csák Marcell, Siklósi Gergely, Rozner
Marcell) a dobogó második fokára . A
lányoknál 13 csapat nevezett. A mieink
legyõzve a rivális békéscsabai együttest,
elhozták a magyar bajnoki címet. A bajnok-
csapat összeállítása: Siklósi Enikõ, Felker
Adrienn, Molnár Anna, Magyar Petra,
Palánki Viktória.

Az újoncoknál (1994. jan. 1-je után
születettek) a fiúk egyéni versenyében Sáfár
Cirill ezüstérmet szerzett, a lányoknál Pupos
Liza bronzérmes lett, Siklósi Enikõ a 6.
helyen végzett.

Ugyanennek a korcsoportnak a
csapatversenyén - úgy a fiúknál,
mint a lányoknál - végig nagy
küzdelmek és óriási egyéni
bravúrok után minimális különb-
séggel maradtak le  csapataink  az
aranyéremért folytatott harcban.
Így mindkét csapatunknak az
ezüstérem jutott. Fiúk: Sáfár Cirill,
Csák Marcell, Rozner Marcell,
Siklósi Gergely, Kranabet Regõ.
Lányok: Pupos Liza, Siklósi Enikõ,
Felker Adrienn, Molnár Anna,
Magyar Petra.

Serdülõ korcsoportban (1993.
jan. 1-je után születettek) a fiúk
egyéni versenyében Kákonyi Tibor

a 7. helyen végzett, a lányoknak nem sikerült
ebben a korosztályban a döntõsök közé kerül-
ni. A korcsoport fiúcsapata (Kákonyi Tibor,
Csák Dániel, Kovács Milán, Sáfár Cirill) a 7.
lett, a Pupos Liza, Siklósi Enikõ, Felker
Adrienn, Molnár Anna, Magyar Petra
összeállítású lánycsapat a 6. helyen zárta a
versenyt. 

A magyar bajnoksággal lezárult a
2007/2008-as évad, így a korcsoportonkénti
országos összetett ranglista élén a Balaton
Isover Vívóklub vívói elõkelõ helyen állnak.

Gyermek kategóriában: Sáfár Cirill és
Siklósi Enikõ 2., Felker Adrienn 3., Csák
Marcell és Siklósi Gergely 4., Rozner Marcell
8., Havasi Marcell 9., Molnár Anna 11.

Az újoncoknál Sáfár Cirill a 4., Pupos Liza
a 8., Felker Adrienn a 13., Siklósi Enikõ a 14.
helyen fejezte be az évadot.

A serdülõ fiú korosztályban Kákonyi Tibor
a 10. helyrõl lép a kadett versenyzõk közé.

Az összetett ranglista élén szereplõ pár-
bajtõrözõk - Sáfár, Csák M., Siklósi G.,
Siklósi E, Felker - augusztus végén Tatán, az
edzõtáborban készülhetnek a következõ évre.

A kiváló eredmények köszönhetõk a
kiváló edzõknek: Borosné Eitner Kingának,
Szalay Gyöngyinek, Keszler Dávidnak,
valamint a klub támogatóinak: a Saint-
Gobain Isover Hungaria Zrt.-nek és Tapolca
Város Önkormányzatának.

Az utolsó fordulóból elõrehozott mér-
kõzésen a TIAC a hosszabítás utolsó per-
cében, a 93-ban mentette meg az egyik
pontot.

Az elõzõ fordulóban a rivális Veszprém
ellen Lázár Szilveszter legénysége három-
gólos sikert aratott (4:1) hazai pályán.
Kiváló egyéni teljesítmények kellettek a
sikerhez, és persze az is, hogy a Veszprém
az elsõ félidõben kihagyta még a kihagy-
hatatlant is. A második félidõben sikerült
teljesen biztossá tenni a tapolcai gyõzelmet

A szezonzáró meccsen a hazai gárda a
Celldömölk együttesét fogadta. A meccsre
járók tudták, hogy mindkét együttes azonos

ponttal áll  a tabellán a 10. és a 11. helyen.
Jobb gólkülönbséggel a Celldömölknek
kedvezõbb a pozíciója. Hazai gyõzelem
esetén helycsere a tabellán, de elõrébb is
lehet lépni. Mi történt a meccsen?

Jól kezdett a Tapolca, vezetõ gólja is for-
más akció végén született Tóth Szabolcs
jóvoltából. A játékosok sokat futottak, lab-
daszerzésben agresszívek voltak. Aztán a
vezetés tudatában visszavettek, amit a
vendégek kihasználtak, s Pungor révén
könyörtelenül büntettek. A félidõben már a
vendégek vezettek 2:1-re. A folytatásban a
cserék és az átszervezés következtében újra
a TIAC uralta a játékot, rendre a vasiak

kapuja elõtt folyt a játék, de a
kidolgozott helyzeteket nem
sikerült gólra váltani. Sõt, a
Celldömölk kontrái többször
veszélyt jelentettek. Már-már
úgy tünt, hogy az utolsó
hazai mérkõzésen  is a hazai
pálya nyomja a terhet a
fiúkra, amikor a 93. percen a
sorozatos felívelések után a
tömörülésben az ide-oda pat-
togó labdára Markó lecsa-
pott, s azt két méterrõl a
kapuba bombázta. A küzdeni
tudással így pontot tudott
menteni  a csapat.

Rövid sporthírek, eredmények

2008. június     9Új Tapolcai Újság

SPORT

VÍVÁS
Május végén két párbajtõrverseny házi-
gazdája volt Keszthelyen a Balaton Isover
Vívóklub. A junior korú párbajtõrözõknek
ezzel elkezdõdött a 2008/2009-es évad válo-
gatóversenye, ahol a férfi mezõnyben 76
indulóból az elsõ helyet szerezte meg File
Mátyás, Hanczvikkel Márk az 5. helyen
végzett. 

LABDARÚGÁS
Véget ért a megyei IV. osztályú labdarúgó-
bajnokság a 2007/ 2008-as szezonban. Az
utolsó, 18. fordulóban a Diszel- Hegymagas
mérkõzés elmaradt, a Tapolca VSE pedig
már korábban lejátszotta a szezon utolsó
mérkõzését, Lesencetomajt verte 5:2 arány-
ban.
A bajnokság végeredménye:
1. Sümeg VSE   18 14 1 3   57:28   43 pont
2. Tapolca VSE   18 12 1 5   53:33   37 pont
9. Diszel SE   18 4 1 13   31:85   13 pont
Nõi bajnokság: Bajnok lett a Tapolca nõi lab-

darúgó csapata. A Fellenbeck Mihály dirigál-
ta nõi gárda 47 pontot gyûjtött a bajnoki for-
dulókban. Második helyen az Ajka, har-
madikon a Nyirád hölgykoszorúja zárt.
A tapolcai lányok eredményei az utolsó négy
fordulóban: 
Ajka-Tapolca 1:0
Tapolca-Káptalanfa 4:0
Somlóvásárhely-Tapolca 0:4
Tapolca-Ajka 4:1

SAKK
Május 30. és június 1-je között Balatonlellén
rendezték az országos egyéni diákolimpia
döntõjét.
Kiemelkedõ tapolcai eredmények:
Az V. korcsoportban Lovász Barnabás a
hatodik helyen végzett.
A III. korcsoportos Szabó Dorina  és a VI.
korcsoportos Vizeli Mária a hetedik helyet
szerezte meg.
A legkisebb korcsoportban, az I.-ben Koltai
Anna  tizedik lett.

Az NB III. Bakony csoportjában a 9. helyen
végeztek a fiúk

A 9. helyen zárta a bajnokságot a
TIAC NB III-as labdarúgó csapata

Tapolca, Sebron - 92 starttal, szépszámú
versenyzõvel rendezték a megyei díjugrató
versenyt és az országos bajnokság ifjúsági
minõsítõt a kitûnõen elõkészített díjugrató
pályán.

Sárközi István, a TVSE lovas szakosztá-
lyának díjugratója - megismételve tavalyi tel-
jesítményét - most is Veszprém megye bajno-
ka lett a felnõtt díjugrató kategóriában.

Sárközi elsõ helyén kívül a B/ 1 nyitott
versenyszámban Patkó Zoltán harmadik lett.

Ugyancsak harmadik lett Bakler Petra, a
debütáló lovaslány, aki élete elsõ versenyén
bronzérmet nyert, s a dobogó harmadik
fokára állhatott. Petra a B/1 stílusverse-
nyének kezdõ lovasai között versenyzett.

A tapolcai díjugratók nyerték az összesített
csapatversenyt is, így a TVSE lovas szak-
osztálya csapatban  is a legjobb a megyében.

Ezen a versenynapon bonyolították az A/1
kategóriás országos bajnokság ifjúsági minõ-
sítõ versenyét, ami az itt induló felnõtteknek
pontgyûjtõ verseny. Ez utóbbiban is elindult
Sárközi István, s a 4. helyet szerezte meg.

Remekeltek díjugratóink

Magyar bajnoki ezüstérmes csapat, balról:
Havasi M., Sáfár C., Csák M., Rozner M.,
Siklósi G.

Kilenc érmet tõröztek össze
utánpótlás párbajosainkKiváló utánpótlás-nevelés folyik a TIAC

labdarúgó szakosztályánál. A bajnoki sze-
zont az elsõ helyen zárták a 13 éves lab-
darúgók.

Az U-13-as korosztályú focista palánták az
egész bajnoki évadban egyenletes, jó teljesít-
ményt nyújtottak. Ennek eredményeként meg-
érdemelten érték el a  megyebajnokság nyugati
csoportjában az elsõ helyet. A fiatalok edzõje,
Tóth Béla elismerõen szólt a gyerekek edzés-
munkájáról, hozzáállásáról, a sportág iránti
alázatáról. Azt is elmondta, hogy ez az ered-

mény azért is nagyon értékes, mert tanítványai
fiatalabbak, mint amilyen korcsoportban ját-
szanak.

A bajnoki cím megnyerése után még egy
megmérettetés várt a fiúkra, az összecsapás a
keleti csoport gyõztesével, Ösküvel. A Bala-
tonfüreden rendezett finálén hatalmas, drámai
küzdelem után (2:2), tizenegyesrúgásokat
követõen dõlt el az abszolút bajnoki cím.

A büntetõpárbaj nem akármilyen izgal-
makat hozott. Kilenc körig tartott, s végül a
Tapolca szerezte meg a bajnoki címet.

A Batsányi iskola  kézilabda csapatai
mindhárom korcsoportban aranyéremmel
zárták a tanévet különbözõ tornákon.

A 7-8. osztályosok (IV. korcsoport)
Veszprémben a hagyományos Deák-kupán
vettek részt. A hatcsapatos tornán öt meccsen
öt gyõzelemmel szerezték meg az elsõ helyet,
s az ezzel járó kupát,érmeket ajándékokat. A
torna legjobb kapusa is tapolcai lett: Bogdán
Loretta.

Az eggyel kisebb korcsoportban kézilab-
dázó 5-6. osztályosok a szintén hagyományos
Révfülöp kupán vettek részt, s õk sem adták
alább az 1. helynél. Innen is különdíjjal tértek
haza, hiszen Scheller Judit lett a torna
gólkirálynõje.

A Révfülöp szivacskézilabda tornán a
legkisebbek is remekeltek. A kupa meg-
nyerésén túl két különdíj is a Batsányihoz
került. A legjobb kapusnak Vajai Franciskát
választották, a torna gólkirálynõje pedig Bene
Mónika lett.

Az idõjárás végre kegyeibe fogadta a stand-
röplabda szerelmeseit, s a Városi Sportte-
lep nemrégiben felavatott pályáján  le tud-
ták bonyolítani a verseny elsõ fordulóját.

A négyfordulósra tervezett bajnokság elsõ
játéknapján 4 férfi és 4 nõi páros  küzdött meg
egymással. A nõknél a Tapolcát képviselõ
Vers Csilla - Bakonyi Vera páros a 4. helyen
végzett az erõs mezõnyben. A férfiaknál
Meilinger Zoltán egy keszthelyi fiúval az
oldalán a második helyet vívta ki. A gyõzel-
met itt a Keszthelyrõl érkezõ erõs páros sze-
rezte meg, de a tapolcaiak maguk mögé utasí-
tottak egy olyan neves sümegi párost, amely-
ben az egyik tag a román válogatott röplab-
dása, a másik pedig az országos bajnokságban
3. helyen végzett dunaferres röplabdás.

A bajnokság második fordulójának is Tapol-
ca lesz a helyszíne, majd a következõ két for-
duló házigazdája Zánka és Balatonfüred lesz.

Az utánpótlás versenyzésérõl is gondos-
kodnak a szakosztály vezetõi, hiszen július-
ban az õ számukra rendezi Tapolca a strand-
röpi-bajnokságot.

Bajnoki arany és abszolút bajnoki cím

I. Raiffeisen strand-
röplabda-bajnokság

Minden jó,
ha a vége jó!

Az oldalt készítette: Antal Edit



Június 22-én 20 órai kezdettel nyáresti
hangulatban köszöntötte Marton József
alpolgármester a tópartot körülölelõ,
nagy számban megjelent érdeklõdõt, a
magát hagyománnyá kinõtt Tapolcai
Nyár 2008. vízi rendezvénysorozat jegyé-
ben, melynek keretében évrõl-évre a kul-
turált és igényes szórakozásé a fõszerep. 

A zenés kikapcsolódásra vágyó csalá-
dok a természetes környezetû Víziszín-
padon követhetik nyomon a mûfaji sok-
színûségben bõvelkedõ összeállításokat,
melyek hétrõl-hétre, vasárnap esténként
tartalmas, mégis könnyed szórakozást
ígérnek. Az idei nyár „kapuit” - számos
korosztályt felvonultatva - a népszerû
Tapolcai Musical Színpad társulata nyitot-

ta meg Csináljuk a fesztivált! címû
mûsorával.  Major Tünde
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A legutóbbi túrájukon a Bakonyban,
Csesznek környékén jártak a tapolcai
természetjárók. Képünk az Ördög-gát
átkelésénél készült.

Ugye, nemcsak ezen a napon...

Vigyázz! Dõl a májusfa!

Gyönyörû tájakon

Hozd vissza Sam! elnevezéssel az ÖKO-
Pannon Kht. június 5-én hulladékcsere
akciót szervezett.

Az országos szinten már negyedik
alkalommal megrendezett elektronikai
hulladékok visszagyûjtésében Tapolca is
részt vett a Remondis Tapolca Kft.
közremûködésével.

A Környezetvédelmi Világnap kereté-
ben tartott akció lényege, hogy azok az
emberek, akik ezen a napon a helyi közs-
zolgáltató által kijelölt gyûjtõ-szigetet
használták, és ott szelektíven helyeztek el
hulladékot, szemetet, apró ajándékot kap-
tak cserébe.

N. Horváth Erzsébet

Hozd vissza Sam!

A tapolcai polgárõrök a szombati közös akción kívül - szinte teljes lét-
számmal - vállalták a Tapolca-Diszeli Falunap, a Város- és Faluvédõk
XXVII. Országos Találkozójának biztosítását is

Csináljuk a fesztivált!

Közösen a közbiztonságért

Felhívás
Várjuk azoknak a népmûvészeknek, kézmûveseknek, iparmûvészeknek a jelent-
kezését, akik a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvénysorozaton bemutatnák
az érdeklõdõ közönségnek tevékenységüket, kiállítanák és árusítanák a termékeiket.

A vásár idõpontja: augusztus 15-20.; Jelentkezési határidõ: július 25.; Helyszín:
Kisfaludy utca; Jelentkezés illetve árusítóhelyet foglalás a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban. Információ: 87/411-323.

Ebben az évben az Iparoskör tagjai

állítottak májusfát a Szent György-

hegyen lévõ Tájház udvarán a vál-

lalkozóknak, így a kitáncolás cere-

móniájának házigazdája a Tapolca és

Környéke Vállalkozóinak Egyesülete

lett.

A rossz idõ sem zavarhatta meg ezt a

kedves hagyományt. A szépszámú ven-

dégsereget Vörös Béla, az Egyesület,

valamint Csizmadia József, az Iparos-

kör elnöke köszöntötte.

A jó hangulatú esten nemcsak baráti

beszélgetésekre kerülhetett sor, de a

finom étek és bor mellett - Varga Árpád

közremûködésével - a tánc is fõszerepet

játszhatott.

A májusfakitáncolást megtisztelte

jelenlétével Lasztovicza Jenõ, a megyei

közgyûlés elnöke, Ács János polgár-

mester, valamint Vágó Péter, a KISOSZ

megyei titkára és Mitev Hriszto fo-

gyasztóvédelmi tanácsadó is.         NHE

A Veszprém Megyei Polgárõrségek
Szövetségének szervezésében június
21-én - a rendõrséggel közös - átfogó
ellenõrzés volt. Az eligazításra a
Tapolcai Rendõrkapitányságon került
sor.

Mint Hegyi Károly régiófelelõstõl
megtudtuk, az akcióban a tapolcai régió
polgárõr egyesületei, valamint a sümegi,
ajkai régió polgárõrei vettek részt, de

besegítettek a keszthelyi régióból is.
Közel 90 polgárõr vállalt feladatot ezen a
napon.

- A nyári idegenforgalommal a
bûnözõk létszáma is növekszik a térség-
ben - mondta Bakler Zoltán rendõrhad-
nagy, az akció vezetõje -, ezért is nagyon
fontos, ha a polgárõrök a legkisebb
gyanús tevékenységet is észlelik, azonnal
jelezzék a kapitányságnak. NHE

Szép és kedves hagyomány

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: Major

Fotó: Für

A mûvészkönyv képzõmûvészek által
alkotott egyedi vagy kis példányszámú
speciális könyv - írja a meghatározás. Az
elsõt a '60-as évek elején készítették.

A magyar mûvészkönyv elsõ külföldön
is ismert képviselõje Lakner László volt,
aki átfestett, transzformált könyveket ké-
szített a ‘70-es évek elején.

Van olyan mûvész, aki meglévõ nyom-
tatványokat alakított át, míg más festett
könyveket készít, mobil könyvszobrokat
állít elõ, vagy hajtogatással, kivágással
hozza létre mûvészkönyveit.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum föld-
szinti elõterében Barabás Márton képzõ-
mûvész mûvészkönyveibõl nyílt kiállítás. A
mûfajról maga az alkotó beszélt a Látvány-
tárról készült könyv bemutatóján.          NHE

Mûvészkönyv a könyvtárban

Fotó: N. Horváth


