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A katonai hagyományok nyomában
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 160., az 1868-ban született
Magyar Királyi Honvédség 140.,
valamint a Dobó István-lakótelep 40.
évfordulója alkalmából a Tapolcai
Honvéd Kulturális Egyesület május
25-én egész napos programsorozatot
szervezett.
A Hõsök Napján a II. Világháborús

Katonai Emlékparkban rótták le kegyeletüket a résztvevõk, majd zászlóadományozással egybekötött szentmisét
tartottak a római katolikus templomban.
A Honvéd-sportpályán lovagi torna,
lovas bemutató is várta az oda kilátogatókat.
/Írásunk a 3. oldalon „...Pihenjetek
szelíden mind...” címmel./

Fotó: N. Horváth

Kétszázhetvenkilenc fiataltól vett búcsút a város a Fõ téren
Május 1-jén virágdíszbe öltöztek a búcsúztató ünnepi beszédében Marton
város középiskolái. Az intézményektõl, József alpolgármester. - Az életet tanultáa tanároktól és a diáktársaktól búcsúz- tok, amikor megbecsültétek az elsõ
érdemjegyeket, mert éreztétek mögötte a
tak a végzõsök.
A Szentháromság-szobornál megtartott munkát, az áldozatot. Az életet tanultáközponti ünnepségre énekszóval, szülõk, tok, amikor felelõsséget vállaltatok egybarátok, ismerõsök kíséretében vonultak másért, amikor segítséget nyújtottatok
egymásnak tanulásban, barátságban, szea tanulók.
- Az iskola az életre készíti fel az relemben.
/Összeállításunk a 3. oldalon Akarjáembert, de az élet nemcsak a könyvek
lapjairól köszönt vissza rátok - mondta tok ünnepelni ezt a napot! címmel./

Csak tiszta forrásból

Katonai tiszteletadás a hõsök emléke elõtt

Egy bírósági döntés nyomában
A Térségi Integrált Szakképzõ Központ ügyében Ajka Város Önkormányzata a
Veszprém Megyei Önkormányzattal szemben keresetet nyújtott be a Veszprém
Megyei Bíróságra.
- Nem hozott törvénytelen döntést a megye azzal, hogy elutasította Ajka kérését mondta Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke május 27-én a
Megyeházán tartott sajtótájékoztatóján - ezt erõsítette meg a bíróság azzal, hogy a
keresetlevelet elutasította.
/Írásunk a 3. oldalon Elutasított keresetlevél címmel./

Kerékpárral az egészségért
Május 17-én a kerékpárosoké volt a Fõ
tér.
A Tegyünk a Földünkért! programsorozat keretein belül megrendezett
Kerékpáros Nap célja a bicikli nép-

szerûsítése, az egészséges életmód és a
környezetünk védelme. A rendezvény a
kerékpárosok felvonulásával kezdõdött.
/Írásunk 10. oldalon Kerékpárra fel!
címmel./

Fotó: N. Horváth

A találkozó megnyitóján búcsúztatták el a nyugdíjba vonult Simon
Lászlót, a városrész kulturális életének egyik szervezõjét
Születésnapját is ünnepelte a Pünkösdi ai is részt vettek. Bakos György, a
dalostalálkozó a tapolca-diszeli Csobánc településrész önkormányzati képviselõje
annak az örömének adott hangot, hogy a
Kultúrházban május 9-én.
Az öt éve életre hívott találkozón a helyi kezdeményezés mára már hagyománnyá
Csobánc Népdalkör mellett a környezõ nemesedett.
/Írásunk a 8. oldalon Pünkösdi... címmel./
települések dalos kedvû asszonyai és férfi-

Fotó: Juhász

Egyre népszerûbb a kétkerekû a kicsik között is

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Ingatlan-értékesítéssel
a város fejlõdéséért

Már többször írtunk azokról a pályázatokról, amelyek segítségével a város
újabb forrásokhoz jutott, illetve juthat.
Parapatics Tamás önkormányzati fõtanácsadóval készített riportunkban a
naprakész pályázati helyzetrõl, valamint
az önkormányzat tulajdonában lévõ,
értékesítésre váró ingatlanokról esett
szó.
- Az önkormányzati fejlesztési források
kiegészítésére egy mód van: élni kell az
uniós és hazai pályázatok nyújtotta
lehetõségekkel. A folyamatban lévõ uniós
pályázataink közül a legnagyobb a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola energiatakarékos felújítása, magastetõ építése,
nyílászárók cseréje, bizonyos tantermek
felújítása. Itt is - és a többi pályázat
benyújtásakor is - ügyelünk arra, hogy az
adott intézmények akadálymentesítése is
megtörténjen a kivitelezés során. A közel
276 milliós költségvetésû projekt megvalósításához a hozzárendelt sajáterõ 2008ban mintegy 8 millió forint, 2009-ben pedig
18 millió lenne. Az igényelt támogatás
mértéke 249,5 millió forint (KDOPpályázat). Uniós pályázat a szennyvíztelep
foszfátmentesítését, kapacitás-bõvítését
megcélzó KEOP-pályázat is. Ennek szükségességét az egyre szigorodó környezetvédelmi elõírásoknak való megfelelés
teszi indokolttá. Ez egy kétfordulós pályázat. Az elsõ körben az elõkészítésre lehet
támogatást nyerni, majd a megvalósításra.
Az elbírálási szakaszban lévõ uniós
pályázataink mellett két nyertes pályázatunk
van jelenleg. A 2007 õszén átadott, mintegy
2,5 kilométer hosszúságú, Tapolca-Diszel
kerékpárút építése tovább folytatódhat. A
mostani szakasz az új temetõig épült ki, a II.
ütemmel pedig már Diszel-városrészt is
bekapcsoljuk a kerékpáros forgalomba. A
Közép-dunántúli Operatív Programhoz
(KDOP) benyújtott pályázattal mintegy 40
millió forintot nyert a város, ehhez közel 10
milliós önrészt biztosított. A beruházás
megkezdése várhatóan nyáron indul, az
átadásra pedig már kora õsszel sor kerülhet.
Az új szakasszal együtt a kerékpárút hossza
közel 5 kilométer lesz. A tervek között már
a III. ütem építése is szerepel. Ennek megvalósításával a kerékpárút bekapcsolódik
majd a balatoni útvonalba. Nyertes uniós
pályázat a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése. A földszinten egy olyan ügyfélszolgálat készül el, amely minden fogyatékkal élõ számára lehetõvé teszi majd az
önálló ügyintézést, legyen õ akár mozgássérült, vak, gyengénlátó, vagy halláskárosult. A megfelelõ mûszaki technika,
az ügyfélhívó, az önálló ügyfélfogadó helyiség kialakítása is ezt a célt szolgálja. A
megítélt támogatás 10 millió forint. A
beruházás nyáron megvalósul. A hazai forrású pályázatok közül fontossági szempont-

ból kiemelkednek az ún. TEÚT-pályázatok,
amelyeket a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácshoz (KDRFT) nyújtottunk
be. Az elbírálási folyamatban lévõ támogatások segítségével a Kinizsi Pál utca, a
Somogyi Béla és a Kandó Kálmán utca,
valamint a Kazinczy Ferenc tér burkolatfelújítása valósulna meg, közel 50 millió
forintos költséggel. A Kazinczy Ferenc
Általános Iskola fûtési hálózatának,
valamint a hõközpontjának korszerûsítésére
hazai (KDRFT-TEKI) pályázati lehetõség is
van. Ezzel élni kívánunk. Ez jól illeszkedne
az uniós pályázathoz. A cél jellegû, decentralizált (KDRFT-CÉDE) pályázat támogatásával a Dr. Deák Jenõ Kórház
Rendelõintézet és Gyógybarlang Kft.
egészségügyi feladatellátásához mûszerbeszerzést tervezünk. Ezzel a tapolcaisümegi kistérség betegei részére egy mammográfiás felvételi berendezés és elõhívó
készülék állna rendelkezésre, mintegy 20
millió forintos összegben. A TEKI (Területi
Kiegyenlítési Alap) pályázatokon keresztül
nagyon szerény forrásokhoz lehetne jutni,
de ezek segítségével a városi-, az utcai
térképek felújítása történhetne meg, hogy az
idelátogató hazai és külföldi vendégek
eligazodását ezzel segítsük. Szeretnénk forrásokat nyerni a Tapolcai Nyár 2008, a
Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvényeihez, valamint egy turisztikai kiadványhoz, amely a már jól „bejáratott”, sikeres Barangolás a Tapolcai-medencében
címû kiadvány több nyelven történõ megjelentetését tûzné ki célul. Ezzel elsõsorban a
térségünkben megjelenõ orosz, francia,
olasz turistákat segítenénk az anyanyelvükön. Folyamatban van a Tapolca környéki
utak hulladékmentesítésére benyújtott pályázatunk elbírálása a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériumban. A mintegy 5 millió forint értékû támogatással a Sümegi úttól
a Veszprémi útig, a Tapolca északi „karéjában” lévõ terület hulladékmentesítése
történne meg. A pályázat fontos része a
megelõzés õrszolgálattal, valamint az
illegális szemétlerakók létrehozásának megakadályozása.
- A Veszprém Megyei Önkormányzathoz
nyújtott még be pályázatot a város?
- Kisebb rendezvényszervezési és sportpályázataink is vannak. Ezek között a
Reneszánsz irodalom, gasztronómia és
mûvészet címû, valamint a Szász Mártoniskola sportpályájának felújítása, sporteszközök beszerzése szerepel. A Megyei
Szülõföld program keretében is nyújtottunk
be pályázatot. Ennek segítségével a testvérvárosok gyerekeinek fogadását szeretnénk biztosítani.
- A közelmúltban a kórház épületébe
költözött a szakrendelés. Mi lesz a sorsa az
így megüresedett Batsányi utcai épületnek?
- Tapolca Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdetett az épület értékesítésére. A
már beérkezett pályázatok elbírálása elõreláthatólag a május végi Testületi ülésen
történik meg.
- Értékesíti-e a város a Tavasbarlanggal
szemben lévõ üres területet?
- A kizárólagosan önkormányzati tulaj-

donú Cseleház Kft. üzletrész értékesítésére
is készül pályázat. Ez a 2300 m2 beépíthetõ
terület 3 helyrajzi számon szerepel. Erre a
közelmúltban terjesztették ki a Balatonfelvidéki Nemzeti Park kérelmére - jogszabályi hivatkozással - a védettséget. Ez
ellen próbálunk fellépni, majd kiderül,
milyen sikerrel. Itt olyan épületegyüttest
szeretnénk vállalkozói tõkébõl felépíttetni,
amelyben az emeleti lakófunkció mellett a
földszinten olyan kereskedelmi- és vendéglátó-szolgáltató üzletek kialakítása történne
meg, amelyek nemcsak a tapolcai és a város
környéki, de a hazai és külföldi vendégek
érdekeit is szolgálná. Gondolok itt ajándékboltra, vinotékára, szórakoztató egységekre.
- Már régen esett szó a volt laktanya
területének a hasznosításáról.
- A legfontosabb kérdés most az, hogy a
május végi Testületi ülésen a képviselõk
elfogadják a város Rendezési Tervét, mert
csak ezt követõen lehetne a folyamatosan
érdeklõdõ ajánlattevõkkel komolyan tárgyalni. Az elképzelés az, hogy ott egy wellness-szórakoztató-munkahelyteremtõ
fejlesztés valósuljon meg, akár a város
közösen az ajánlattevõvel, akár önálló vállalkozói tõkével.
- A felújított belvárosi ingatlanok sorát
„megtöri” a Fõ tér 7. szám (volt MNB-ÓraÉkszer) alatti épület. Az mikor és milyen
módon újulhat meg?
- Az ingatlan-értékesítési pályáztatással
azt szeretné elérni a város, hogy ez az épület
is a régi fényében ragyogjon, megújuljon a
homlokzat és az emeleti iroda- és lakófunkció mellett a földszinten továbbra is
üzletek mûködjenek.
- Szinte ezzel az épülettel szemben található a munkaügyi központnak néhány éve
még helyet adó épület. Mi van most annak
az emeletén? Pár évvel ezelõtt arról is szó
volt, hogy ott a város dísztermet alakít ki,
amely nemcsak a házasságkötésekhez szolgált volna méltó háttérül, de a vendégek
fogadására is alkalmas lett volna.
- Valóban szó volt errõl, de a volt MMTK
városi tulajdonba kerülésével kedvezõen
alakult a helyzet. Azt tudni kell az épületrõl
(Fõ tér 4.), hogy ott több tulajdonos van,
köztük az önkormányzat. Annak a
felújításáról akkor lesz érdemes beszélni,
amikor kiderül majd az is, hogy ott marad
vagy nem a Nyugdíj- és Egészségbiztosítási
Kirendeltség. Jelen pillanatban az önkormányzat átmenetileg hasznosítja az emeleti
helyiségeit, térítésmentesen lehetõséget
adott a Batsányi Táncegyüttesnek arra, hogy
ott próbatermet alakítson ki.
- A város egyik szép épülete a bíróság
épülete, de sajnos az is felújításra szorul.
- Ez valóban így van. Az az épület a
Veszprém Megyei Bírósághoz tartozik.
Tapolcának - az épülethez szervesen kapcsolódva - volt ott 4 önkormányzati lakása,
amelyet térítésmentesen átadott a bíróságnak. Sajnálatos módon azóta sincs anyagi
forrásuk arra, hogy ezt az épületet felújítsák,
pedig nagyon kívánatos lenne. Nemrég jártam Gyöngyösön, és ott láttam, hogy menynyire szép tud lenni egy hasonló stílusú,
rendbetett épület.
N. Horváth Erzsébet

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 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: 816; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510-444,
511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal „A”
épület I. emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József
510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Városüzemeltetési csoport 511-156
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport
511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153
Décseyné Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport
511-151
Szabóné Szakács Judit csoportvezetõ
Okmányiroda
511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ
511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 1314-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as
szoba Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: hétfõtõl csütörtökig 8.0016.00; 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

MEGYEI HÍRADÓ

Elutasított keresetlevél
- Nem hozott törvénytelen döntést a megye
azzal, hogy elutasította Ajka kérését. A
döntést a Veszprém Megyei Bíróság is
megerõsítette - hangsúlyozta Lasztovicza
Jenõ megyei elnök a Megyeházán tartott
sajtótájékoztatón május 27- én.
A Veszprém Megyei Bíróság Ajka keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül elutasította.
Az elutasított keresetlevél indoklásában szerepel többek között: Ajka önkormányzata (felperes) és a Veszprém Megyei Önkormányzat (alperes) 2003. június 16-án megállapodást kötött
arról, hogy két ajkai iskolában, - Bercsényi
Miklós és Bánki Donát - meglévõ közoktatási
feladatokat az alperes az elfogadott alapító okirat szerint továbbra is ellátja 2003. július 01. és
2007. június 30. között. 2007. június 15-én a
felek módosították a szerzõdést azzal, hogy az
átvevõ a közoktatási feladatokat továbbra is ellátja 2007. július 01. és 2011. június 30. között.
Ezután az alperes önkormányzat közgyûlésének elnöke 2007. szeptember 24-én
arról tájékoztatta a felperest, hogy a 2008.
szeptember 01-jétõl hatályba lépõ jogszabályi

változásokra figyelemmel nyilatkozzanak
arról, hogy az iskolát, az intézményeket 2008.
szeptember 01-je után a jelenlegi vagy más
formában kívánják-e mûködtetni.
A felperes Képviselõ-testülete a 2007. november 07-ei ülésen arról döntött, hogy nem
zárkóznak el a jogszabályi változásokból adódó szerkezeti átalakítástól, és kérik, hogy az
egyik szakképzési központ Ajkán legyen. A
mûködtetést érintõ végleges álláspontjukat a
megyei közgyûlés döntése ismeretében
alakítják ki.
A megyei önkormányzat közgyûlése 2007.
december 31-ei ülésén hozott határozatában
kifejezte, hogy 2008. augusztus 01-jétõl több
célú, közös igazgatású intézmény létrehozásával megszervezi a térségi integrált szakképzõ
központot, amelynek székhelyéül ajkai
intézményt nevezett meg.
A megyei közgyûlés elnöke 2008. január
28-ai felhívásában az átadó települési önkormányzatok véleményét bekérte, az intézmények szerkezetének változtatása elõtt. A 2008.
március 27-ei közgyûlés témája a megyei szak-

képzési intézményhálózat átalakítása volt.
Ennek elõkészítésekor felperes arról értesült,
hogy Tapolca is kezdeményezte a megyei
fenntartásba adott középfokú intézmény viszszavételét. Ezután a felperes elõterjesztésben
fordult a közgyûléshez, hogy lehetõsége legyen az ajkai Bercsényi-iskola visszavételére,
illetve társulási megállapodás kötésére.
A megyei önkormányzat közgyûlése 2008.
március 27-én döntött arról, hogy Tapolca
kérését teljesíti, mivel az ottani iskola normatíva feletti támogatása a legkisebb volt. A
közgyûlés 2008. július 01-jei hatállyal megállapodást köt a tapolcai önkormányzattal a
Balaton-felvidéki-Somló Szakképzési szervezési társulás létrehozására.
Az ajkai önkormányzat a közgyûlési
határozat felülvizsgálatát és hatályon kívül
helyezését kérte. Jogszabálysértésre hivatkozott. Vélekedése szerint az önkormányzati jogok minden helyi önkormányzatnál egyenlõek, és a döntés a felperesi önkormányzatot
elzárja attól, hogy a megyei fenntartásba átadott közoktatási intézmények további mûköd-

tetésére társult tagi viszonyt létesítsen. Álláspontja szerint az alperes hatóságként járt el.
A bíróság döntése szerint a megye önkormányzata a hatáskörébe tartozó helyi érdekû
közügyekben önállóan jár el.
Elhangzott még: a megyei önkormányzat
számára tetemes kiadást jelentenek az oktatási
intézmények. Jelenleg a normatíva felett 976
millió forinttal járul hozzá a megye a középfokú intézmények költségvetéséhez. Néhány
év múlva ez az összeg tovább nõhet, ráadásul
a jelenlegi számítások szerint 1200 gyerekkel
kevesebb tanul majd az intézményekben.
Egy-két év múlva 1,3 milliárd forint többletköltséget jelent a megyei önkormányzat számára az oktatási intézmények mûködtetése.
Az ajkai Bánki Donát Szakképzõ Iskola
éves mûködési költségéhez 77 millió forintot
tesz a megye, a Bercsényi Miklós Szakközép- és Szakmunkásképzõ Iskola mûködési költségét 66,6 millió forinttal egészítette
ki a megye idén, ráadásul a kollégiumok
kihasználtsága alacsony.
/Forrás: Veszprém Megyei Önkormányzat/
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A lánglovagok
ünnepén

„...Pihenjetek szelíden mind...”
Már az elõkészületekbõl is látszik: méltó
lesz a megemlékezés.
Négy nemzet zászlói lobognak, s a
nemzeti színeket viselik a koszorúk virágai, a
szalagok is, melyeken olvasható: Amerikai
Egyesült Államok Nagykövetsége, Németországi Szövetségi Köztársaság Nagykövetsége, Oroszországi Föderáció Nagykövetsége, Honvédelmi Minisztérium Történeti
Intézet, s mellettük az ünnepséget szervezõ
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,
katonai egyesületek, Veszprém megye,
Tapolca város és a pártok koszorúi láthatók.
Május 25-én négy nemzet katonai
képviselõje, valamint a hazai katonai és civil
hatóságok képviselõi emlékeztek az I. és II.
világháború áldozataira az Emlékparkban.
Miután a Szentendrei Központi Kiképzõ
Bázis Fúvószenekara eljátszotta a 4 nemzet
Himnuszát, ünnepi beszédet mondott dr.
Holló József Ferenc altábornagy, a
Hadügyminisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum fõigazgatója. - Emlékezni és
emlékeztetni jöttünk… 160 éve alakult a
honvédség - kezdte, majd saját gondolatain
kívül klasszikusoktól vett idézetekkel
díszítette beszédét: -…pihenjetek szelíden
mind… a sírban már nincs ellenség… a
lelkükkel a gyûlölet is elszállt… sose
kérdezd, kiért szól a harang… hittek valami-

ben?... parancsra tették? Egyetlen út a nemzetek közötti összefogás - zárta beszédét.
Majd az ünnepélyes koszorúzásra került
sor a 4 oszlop elõtt; rajta - címerük alatt - az
egyes nemzetek hõsei-nevei.
E megható gesztus után következett a hangos-látványos felvonulás a városon keresztül:
a zenekarral az élen az ünneplõk csoportjai,

illetve a hagyományõrzõ huszárok lovas
parádéja - a római katolikus templomban tartandó zászlószentelésre. Dr. Holló József
Ferenc altábornagy díszes történelmi zászlót
ajándékozott a Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesületnek „örök megõrzésre”. A zászlót
Szabó György tiszteletes és Csere Sándor
kanonok áldotta meg. G. Dr. Takáts Gizella

Szent István szobra elõtt a megáldott zászlóval

- Öröm a megyei önkormányzat számára, ha egy olyan beruházást ünnepelhet, amely a fejlõdést, a biztonságot szolgálja - mondta Lasztovicza Jenõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke
Badacsonytomajon.
A tûzoltóság és katasztrófavédelem
megyei ünnepén megemlékeztek Szent
Flóriánról, a tûzoltók védõszentjérõl és a
helyi fejlesztések átadása mellett kitüntetések, elismerések odaítélésére is sor
került.
„Az év Veszprém megyei tûzoltója”
Palkovics Sándor lett. A közgyûlés elnöke,
valamint dr. Zonda Tamás korábbi megyei
tûzoltóparancsnok, Lakatos Antal, a Kinizsi
Bank elnök-vezérigazgatója, Papp Imre
sümegi várkapitány a VMKI emlékplakettjét kapta.
A Magyar Tûzoltó Szövetség Széchenyi
Ödön Emlékplakettjét vette át dr. Zsédenyi
Imre megyei fõjegyzõ, valamint Ács János
Tapolca polgármestere. A Megyei Tûzoltó
Szövetség „Veszprém Megye Tûzvédelméért” kitüntetésben részesült dr. Bóka
István balatonfüredi és dr. Rédei Zsolt
sümegi polgármester.
NHE

Akarjátok ünnepelni ezt a napot!
Míg a Batsányi János Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium száztizennyolc ballagót búcsúztatott, addig a
Széchenyi István Szakképzõ Iskolában
száznegyven végzõst ünnepeltek, a Szász
Márton Általános Iskola, Szakiskola és
Speciális Szakiskolában pedig 21 tanulónak hangzott fel a búcsúztató ének.
A Fõ téren Marton József alpolgármester
az emberformáló diákévekrõl, a végzõsök
elõtt álló kihívásokról, a továbbtanulásról, a
munkába állásról szólva a felnõtt világ
elvárásaira is ráirányította a búcsúzók
figyelmét. - Úgy tûnhet, hogy a mai világ a
tökéletes teljesítményt várja el tõletek. Ez
valóban ijesztõ lehet, de elég, ha szemé-

lyetekre szabottan sikeresen tudtok élni. A
siker fogalma igen relatív. Mert igazából
nincs különbség a sikeres és a közösségért
tenni tudó és akaró népszerû államférfi és a
gyermekeit becsülettel, tisztességgel és
szeretettel nevelõ édesanya között.
Mindkettõ tevékenykedése az emberség
ígéretét hordozza magában.
Ne maradjon el a ballagás ünnepén a
köszönet a nagyszülõknek, szülõknek, a
tanároknak sem - figyelmeztette a végzõsöket az alpolgármester.
- Akarjátok ünnepelni ezt a napot, hogy
örökre megmaradjon emlékezetetekbe!
Merjetek büszkék lenni önmagatokra, eddigi teljesítményetekre. J. D. Salinger

regényének, a Zabhegyezõnek a hõse így
emlékszik vissza ifjúságára: „Soha senkinek ne mesélj el semmit. Ha elmeséled, mindenki hiányozni kezd.” Én azonban azt
mondom, ezeknek az éveknek minden pillanatát, minden tanulságát, minden örömét
és fájdalmát osszátok meg minél több
emberrel, és közben nem baj, hogy mindenki hiányozni kezd. Mert ebbõl is látszik,
hogy ezeknek az éveknek a tanulságait nem
felejtettétek el, hogy értelme volt az életednek diákként is, valamelyik békés iskola
otthont adó padjában. Ma már - szerencsére
- a világ nyitva áll elõttetek, nyelveket
beszéltek, meg tudjátok értetni magatokat
más országbeli fiatalokkal. Ha tehetitek,
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nézzetek körül a világban, de ne feledjétek,
ti itt tanultatok, itt szereztétek a tudást, Ti
magyarnak születtetek.
A központi ünnepség után a széchenyisek
és a Szász Márton-iskola tanulói az intézményeikbe, a batsányisok pedig a Városi
Rendezvénycsarnokba vonultak, hogy
Lájerné Tóth Éva, Bognár Ferenc és Varga
Tiborné intézményvezetõk útravaló jókívánságait, szeretettel figyelmeztetõ szavait
meghallgassák. A szimbolikus „stafétabotot” itt vették át a jövõre végzõsök a most
búcsút intõktõl, akik ígérték, hogy az Alma
Mater, a város emlékét õrzik szívükben,
bárhová is vesse õket a sors.
N. Horváth Erzsébet
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Ünnep a szõlõhegyen

Születésnapi ajándék
Ez évben ünnepli a Dobó Istvánlakótelep a 40. évfordulóját. Gazdag,
változatos, az egész napot kitöltõ programokkal emlékeztek e kerek évfordulóra - május 25-én.
A Honvéd-sportpályán a haditechnikai
eszközök kiállításán kívül népmûvészeti
kirakodóvásárt tekinthettek meg az érdeklõdõk. Majd futballbajnokság, fõzõverseny zajlott, s a HM Szentendrei
Helyõrségi Zenekar hangulatos mûsora
gyönyörködtetett.

Nagy érdeklõdésre tarthatott számot a
lovagi torna a Gyulaffy László Hagyományõrzõ Lovas Bandérium közremûködésével, illetve a lovas bemutató a
Balaton-felvidéki Radetzky Huszárezred
Hagyományõrzõ Egyesületétõl.
A Kinizsi Honvéd Táncegyüttes néptáncbemutatója méltó volt nevéhez, hagyományaihoz.
A veterán motorosok felvonulása ismét
új színt adott a szórakoztató programnak.
G. Dr. Takáts Gizella

A Vinum Vulcanum Borlovagrend tagjai a felvonuláson
Az egyre ismertebb és elismertebb Szent
György-hegyi Napok vendége volt Jari
Vilén finn nagykövet, akit Lasztovicza
Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés
elnöke, Ács János polgármester és Bolla
Albertné, a tapolcai Finn Barátok Körének elnöke fogadott a tapolcai Városházán április 26-án.
A fogadást követõen egy rövid városi
sétára került sor, majd a vendégek a
Raposkai Kultúrházban nyílt helytörténeti
és népmûvészeti kiállítást tekintették meg.
A látogatás csúcspontja természetesen a
Szent György-heggyel és annak kitûnõ
zamatú boraival történõ ismerkedés volt. Itt
találkozott a nagykövet a Tapolca testvérvárosából, Lempäälä-bõl érkezett vendégekkel.
A Szent György-hegyi Napok igazi

borünnep. A megnyitó ebben az évben
Raposkán volt. A kultúrház adott helyet a
borversenynek.
A Tamási Áron Mûvelõdési Központban
megtartott konferencián dr. Májer János, a
Badacsonyi Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet igazgatója a Hungarikum szõlõfajták
Balaton-régiós jelentõségérõl szólt április
24-én.
A borutak egyre több érdeklõdõt vonzanak. Vasárnap igazi színpompás felvonulás fogadta a Lengyel-kápolna elõtti
kis téren a vendégeket.
A szentmisét követõ kulturális mûsorban
fellépett a Batsányi Táncegyüttes és a
Csobánc Népdalkör is.
A XVI. Szent György-hegyi Napokat
Szencz Lajosné, a tapolcai kistérség elnöke
zárta.
NHE

„Bevetésre készen”

Találkozó az összefogás erejével
- Összefogott a város - nyilatkozta örömmel lapunknak dr. Zsiray Ferenc, a
Városszépítõ Egyesület elnöke.
- A 25. születésnapját ünneplõ civil
szervezet azt a megtisztelõ és felelõsségteljes felkérést kapta, hogy Tapolcán rendezheti meg a Város- és Faluvédõk XXVII.
Országos Találkozóját és Szakmai
Konferenciáját, június 19-tõl 22-ig. A
találkozót hosszas elõkészítõ munka elõzte
meg. A „Hungaria Nostra” alapfilozófiájának értelmében olyan programsorozatot
állított össze a szervezõ gárda, amelyben az
értékmegõrzés, az értékmentés, a történetkutatás és a természeti, szellemi értékek
bemutatása játssza a fõszerepet. Köszönet
illeti Tapolca Város Képviselõ-testületét,
hogy anyagi és erkölcsi támogatásával is a
találkozó mellé állt. A fõvédnök Ács János
polgármester, védnök Lasztovicza Jenõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke. 240
helyre küldtük el a felhívást, várhatóan
250-en érkeznek városunkba a fenti napokban. A szervezés nagy odafigyelést és kitartó munkát igényelt, úgy a szálláshelyek
biztosítása, mint az elõadások, a kísérõ
programok, valamint a kirándulások tekintetében. Sokan vállaltak feladatot nemcsak
az elõkészítésben, de a találkozó sikeres
lebonyolításában is. Az anyagi támogatások mellett név szerint is meg kell említe-
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nem Csaba Dezsõ, Horváth Lászlóné, Orbán
Tibor, Varga Károlyné, dr. Sipos Ferenc és
Tóth János Zoltán odaadó munkáját.
- Miként zajlik a találkozó 3 napja?
- Június 19-én a vendégeket városnézõ
séta és a Tavasbarlang várja. A találkozó
ünnepélyes megnyitójára péntek délelõtt
kerül sor a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban. A résztvevõket Lasztovicza

Jenõ, Ács János és Szencz Lajosné, a
Tapolca és Vidéke Kistérségi Többcélú
Társulás elnöke köszönti. Elnöki megnyitót
Ráday Mihály, a VFSZ „Hungaria Nostra”
elnöke mond. Az ezt követõ elõadások levezetõ elnöke Csaba Dezsõ lesz. Az örökségvédelemrõl, a Balaton-felvidék természeti értékeirõl, a mûemlékvédelem
önkéntességérõl is hangzik el elõadás.

Fotó: N. Horváth

Tapolca várja a vendégeit
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Papp Zoltán Tamás, Tapolca Podmaniczkydíjas fõépítésze Koncepció és stratégia a
városfejlesztésben címmel tart tájékoztatót,
majd a Tapolcai Városszépítõ Egyesület
munkájáról én, a Szövetség tevékenységérõl pedig Ráday Mihály fog beszélni.
Vendégeinket kulturális gálamûsorral is
köszöntjük. Ebben fellép a Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar, a Tapolcai Kamarakórus és a Batsányi Táncegyüttes. A polgármesteri fogadásra a Hotel Pelionban
kerül sor. Szombaton folytatódnak az
elõadások, szó lesz a Tapolcai-medence
hydrogeológiájáról, a szõlõ és borkultúráról és az irodalmi emlékekrõl. A
vándorbotot a következõ évi találkozó
szervezõje, Rácalmás polgármestere az
elõadások után veszi át Ráday Mihálytól. A
találkozó ideje alatt a résztvevõk kiállításokat tekinthetnek meg, majd a zárónapon
a környéken tesznek kirándulást .
- Kiadványok készülnek-e erre az alkalomra?
- Igen. Tóth József, az egyesület
tiszteletbeli elnöke 2004-ig megírta a
szervezet történetét, a napjainkig történõ
bemutatásra én vállalkoztam. Egy másik
kiadványunk képekkel illusztráltan mutatja
be - kronológiai sorrendben - az elmúlt 25
év városszépítõ, védõ tevékenységét.
N. Horváth Erzsébet
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50 év a lakosság szolgálatában
A Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
április 25-én a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban ünnepelte megalakulásának
50. évfordulóját. Badacsonytomajon,
1958 elején az országban századikként
alakult meg a takarékszövetkezet. A 134
lelkes tag összefogása eredményezte, hogy
létrejöjjön Badacsony környékén is a
falusi lakosság, elsõsorban a gazdálkodók
pénzintézete.
Az alapító tagok közül hatan részt vettek
az ünnepségen.
A kezdeti idõszakban a takarékszövetkezetek mûködési feltétele, tevékenysége nagyon korlátozott volt. A nehézségek
ellenére a takarékszövetkezetek betét- és hitelállománya egyre növekedett, az emberek
mind jobban felismerték a helyben mûködõ
pénzintézet által nyújtott lehetõségeket, és
keresték a szolgáltatását. Sorra nyíltak a
környezõ falvakban a kirendeltségek.
Badacsonytomajon a központ 1965-ben
új, saját tulajdonú épületbe költözött. A
tapolcai kirendeltség 1984-ben kezdte meg

munkáját.
Jelenleg 10 kirendeltség és 2 betétgyûjtõ
pénztár látja el a feladatokat, 41 dolgozó
közremûködésével.
A hagyományos betétgyûjtésen és hitelnyújtáson kívül bankszámlavezetést, pénzforgalom lebonyolítását végzi a takarékszövetkezet magánszemélyeknek, vállalkozóknak, jogi személyeknek egyaránt.
A technika fejlõdésével kialakította korszerû számítógépes hálózatát és gépparkját.
Ez a fejlesztés lehetõvé tette a fiókok
egymás közötti közvetlen elektronikus kapcsolatát és az önkormányzati számlavezetés
elindítását is. Termékpalettáját, szolgáltatásait állandóan fejlesztik lépést tartva
ügyfeleik igényeivel is. Elsõk között kínálták a Széchenyi-kártyát és a Gazdakártyát, a
kamattámogatásos lakáscélú hiteleket.
A takarékszövetkezetek egyik legnagyobb
értéke, hogy 100%-ban magyar tulajdonban
állnak, tulajdonosai magyar állampolgárok,
akik érdekeltek térségük, lakókörnyezetük
gazdasági-társadalmi, kulturális fejlõdésében.

Beszámoló a stadthageni
szakmai gyakorlatról
A Leonardo Program keretében évrõlévre Stadthagenben töltenek néhány
hetet szakmai gyakorlaton a Széchenyi
István Szakképzõ Iskola vendéglátókereskedõ tanulói. Ez évben a Tempus
Közalapítvány pénzügyi támogatásával
13 tanuló vehetett részt 3 hetes szakmai
gyakorlaton Stadthagenben.

beosztásukról. Munkájuk mellett jutott idõ
szórakozásra, kirándulásra is: Brémába,
Hannoverbe.
Stadthagen gyakorlott vendéglátóként
fogadja a hozzájuk beosztott növendékeket.
Ismerõsként hangzik a WEZ, a Hagelmayer-üzlet, a „Restaurant zum Dicken
Heinrich”. Õk rendszeresen foglalkoztatják

Tapolcai Nyár 2008
- Gazdag és színes programsorozat
várja ebben az évben is a Malomtó
partján a tapolcaiakat és az idelátogató
vendégeket - tudtuk meg Bognár
Ferenctõl, a Tapolcai Nyár 2008 elnevezésû rendezvényt szervezõ Tamási Áron
Mûvelõdési Központ igazgatójától.
- Már kora tavasszal elkezdõdtek a
szervezés munkálatai, és nagy örömünkre
szolgál, hogy Tapolca Város Képviselõtestülete ebben az évben - az elõzõekhez
képest - nagyobb összeggel támogatja a
programokat. Mint az már hagyománnyá
vált, a víziszínpadi mûsorok nyári vasárnapokon 20 órakor kezdõdnek. Az elsõre
június 22-én kerül sor. Ekkor lép fel a
Tapolcai Musical Színpad. Június 29-én a
Lucky Boys Band játszik, július 6-a sztárvendége Delhusa Gjon lesz. Július 20-án
Molnár György harmónikajátékában
gyönyörködhetnek a résztvevõk, július
27-én Ismerõs Arcok címmel láthatnakhallhatnak koncertet. Augusztus 3-án a

Évfordulók
1862. május 05.
146 éve
Elkezdték a zsinagóga építését Tapolcán.
1907. május 05.
101 éve
A „Balatonfelvidéki Filoxera Ellen Védekezõ
Egyesület” Tapolca székhelyen „Badacsonyvidéki Szõlõsgazdák Szövetkezet” néven folytatja mûködését.
1912. május 05.
96 éve
A barlang ünnepélyes megnyitása a nagyközönség elõtt.
1922. május 08.
86 éve
A képviselõtestület megtárgyalta az állampénztár
építését. 4200000 koronáért Keszler Aladárnak
és Bricht Jenõnek társaságban ítélte oda, hogy a
helybeli iparosok végezhessék a munkát.
1342. május 15.
666 éve
Tapolcán a fõispán elnökletével megyei bírósági
közgyûlést tartanak, ezen közgyûlés után alakul
ki az állandó törvényszék, ami a járási székhelyek elõdje.
1482. május 22.
526 éve
Essegvári György alispán és a megye szolgabírái
Tapolcán oklevelet adnak ki, melyben Szigliget
várához tartozó birtokok elfoglalásától mindenkit
eltiltanak.
1932. május 26.
76 éve
A TIAC Turistaszakosztálya belépett a Magyar
Kárpát Egyesületbe, mint annak Balatoni
Osztálya. /MKE Balatoni Osztálya./
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Groovehouse lép fel. A víziszínpadi rendezvénysorozatot a Tihanyi Vándorszínpad Borban az igazság címû mûsora zárja.
Rossz idõ esetén a mûsoroknak a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ ad otthont.
Augusztus 10-e után sem marad programok nélkül a város. Kezdõdnek a
Tapolcai Ünnepi Napok és a Borhét.
Rendezvényeinkre nagy szeretettel várunk mindenkit.
NHE

Gratulálunk!
A Rendõrség Napja alkalmából az igazságügyi és rendészeti miniszter parancsa
alapján Menyhárt Pál nyugalmazott rendõr százados nyomozót soron kívül õrnaggyá, Molnár Zoltán rendõr fõtörzsõrmestert a 75. születésnapja alkalmából
törzszászlóssá léptették elõ.
A kitüntetéseket dr. Scher József ezredes
rendõrkapitány adta át a tapolcai rendõrség
épületének különtermében.
A kapitány elismeréssel szólt a rendõr
nyugdíjas klub tevékenységérõl is, kiemelve
Horváth József titkár és Ángyán Kálmán
elnök munkáját.
NHE

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Eljárás indult garázdaság vétsége miatt egy
helyi lakos ellen, aki a Tapolca, Köztársaság
téren felállított rendezvénysátornál ittas
állapotban kiabált, és bántalmazni akarta a
vele egy társaságban lévõket de a biztonsági
õr ezt megakadályozta.
- Közúti jármû ittas vezetése miatt indult
eljárás egy helyi lakos ellen, aki a tulajdonát
képezõ kerékpárjával úgy vett részt a forgalomban, hogy a vezetés megkezdése elõtt
szeszesitalt fogyasztott.
- Eljárás indult ismeretlen tettes ellen lopás
vétsége miatt, aki egy helyi vállalkozó tulajdonát képezõ és építés alatt lévõ lakóházból
alkalmi lopás módszerével 2 darab STIHL
típusú láncfûrészt tulajdonított el. A bûncselekménnyel okozott kár: 160.000. Ft.

Házasságot
kötöttek:
Décsey Sándor és Lichtneckert Katalin
Gaál Róbert és Vigánti Veronika
Horváth László és Békefi Marianna
Tóth Péter és Kis-Szõke Lívia
Gratulálunk!

Fotó: N. Horváth

Starcsevics Kata színes beszámolóját érdeklõdéssel hallgatták a jelenlévõk
Szakmai-idegennyelvi-kulturális-önismereti felkészítés után március 30-án indultak bérelt busszal a 16 órás útra szakmai és
idegennyelvi tanáruk kíséretében.
Május 21-én számoltak be szüleik jelenlétében - szavakkal, képsorokkal - az érdekes,
élvezetes, de próbára tevõ tapasztalatukról.
Munkafüzetük aprólékosan tájékoztat napi

- szakmai gyakorlaton - a SZISZI tanulóit.
A beszámolók után Lájerné Tóth Éva
igazgató kiosztotta a munkáltatóktól kiállított bizonyítványokat, okleveleket, az
EUROPASS-okmányt.
Végül kedves gesztusként „echt” németes, maguk sütötte süteményt kínáltak a vendégeknek a felszolgáló diákok. Dr. G. T. G.

Országos Tourinform Találkozó
A Magyar Turizmus Zrt. szervezésében
május 6. és 8. között rendezték meg a
Tourinform Irodák Tavaszi Találkozóját
Tiszafüreden. A találkozón a tapolcai
Tourinform Iroda is képviseltette magát.
A résztvevõk naprakész információkat
szerezhettek a turizmus jelenlegi helyzetérõl, lehetõségük nyílt szakmai tapasztalataikat megosztani egymással, valamint
megismerkedhettek a régió turisztikai
kínálatával. A rendezvény elsõ napján
Kovács Miklós, az ÖTM turisztikai szakállamtitkára, Godó Lajos, a Tisza-tavi
Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke
és Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt.
vezérigazgatója köszöntötte a résztvevõket,
akik Kovács Miklós elõadásában a turizmus
nemzetgazdaságban betöltött szerepérõl és a
turizmus törvényrõl hallhattak.
Ezt követõen Szûcs Balázs, az MT Zrt.
marketingigazgatója mutatta be az új külföldi turisztikai arculatot és a társaság hosszú
távú terveit. A program részeként Halász
Klára, a Tourinform Szövetség elnöke
értékelte a Szövetség 2007. évi tevékenységét, illetve ismertette az aktuális
feladatokat.

A kialakítás alatt álló Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) rendszerrel
kapcsolatban az MT Zrt. folyamatos
egyeztetéseket folytat annak érdekében,
hogy a kiforrott szakmai tapasztalatokkal és
szerteágazó kapcsolatokkal rendelkezõ
Tourinform-hálózat fontos szerepet kapjon a
TDM szervezetekben. A találkozón a
résztvevõk megismerhették a TDM alapjait
és elveit Mányai Roland, az ÖTM
Turisztikai Szakállamtitkárságának fõosztályvezetõje és Horkay Nándor, a VÁTI
(Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.) irodavezetõjének elõadásából.
A prezentációk után a Tourinform Irodák
vezetõi fórum keretében osztották meg egymással szakmai tapasztalataikat, majd Róna
Iván és Demjanovich Kata, az országos
tourinform-hálózat koordinátora köszöntötte a születésnapjukat ünneplõ, illetve a
tavalyi évben elismerést nyert irodákat.
A találkozó második napján, május 7-én a
szakemberek tanulmányút keretében ismerkedtek meg a Tisza-tavi régió, illetve
Tiszafüred turisztikai kínálatával, ökoturisztikai attrakcióival.
Minorics Tamás

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Molnár András és Czipp Szilvia
gyermekük: Amanda
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Gratulálunk!
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Tanárom emléke
Ki az a tanár, akinek az emlékét a szívemben õrzöm? ...
Ki õ, aki úgy adott nekem, hogy észre
sem vette?!...
Amit tõle kaptam, az sokkal több volt a
tananyagnál. Értékeket adott, amelyekhez
igazodni tudok, korlátot, amelybe kapaszkodhatok.
Megtanította, miként nyissam meg saját
énem ajtaját, ismerjem meg a lehetõségeimet és a hatalmamat. A szemével biztatott, hogy járjam az utamat. Olykor csak
dörmögött, és az állát vakargatta, miután
felolvastam neki a munkámat. Máskor
sokatmondóan legyintett. Értettem, amit
üzent nekem, és minden jele lenyomatként
rögzült bennem, mely aztán térképként
segített az eligazodásban.
Szárnyakat kaptam tõle, hogy repülhessek, de magamnak kellett rájönnöm,
hogy miként kell használnom õket!
Akárhányszor sikerre viszek egy feladatot, amikor egyedül maradok magammal,
gondolatban mindig megszorítom a kezét, a
szemébe nézek, és azt mondom:
Tanár úr, ezt is köszönöm!

Gasztronómiai
randevú
A jó étek és a jó bor egymástól válhatatlan - ez derült ki a Szent György-hegyi
Napok keretében megrendezett ínyencek
vacsoráján a Hotel Gabriella éttermében, ahol Tóth János Zoltán és a
házigazda, Mezõssy Zoltán mutatták be a
finom borokat és ételeket a vendégeknek.
A bazsalikomos, grillezett jércéhez az
Újvári-pince tavalyi olaszrizlingjét kínálták, a vadkacsa raguhoz a Szent György
Borház cserszegi fûszeresét kóstolták. A
házi mangalica tepertõs pogácsához pedig a
Horváth-pince pinot noir roséjét itták az est
résztvevõi. Nagy sikert aratott a Horváthpince 2006-os jégbora, valamint a Szászipince olaszrizlingje és merlotja is. Ez utóbbihoz szürkemarhaborjú paprikást tálaltak
fel.
NHE

A virágnak megtiltani nem lehet
A Batsányi János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola és
Sportiskola május 8-án a Batsányi
Emléknapok rendezvénysorozat keretében - Batsányi Gála címen - kulturális
bemutatót rendezett a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.

vállalkoznak, hogy tartalmasnak ígérkezõ
mûsoron keresztül bepillantást nyújtsanak
iskolánk színes diákéletébe, színvonalas
munkájába. Számos mûfaj képviselteti
magát a ma esti rendezvényen. Megjelenik a szépirodalom, a könnyed diákhumor, az idegen nyelvû jeleneteket tánc,

Pedagógusok
köszöntése
Május 30-án 18 órakor köszöntik a város
és a térség pedagógusait a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban. Az ünnepi mûsor
keretében sor kerül kitüntetések átadására
is. Köszöntõt mond Sólyom Károly alpolgármester és Szencz Lajosné, a Tapolca és
Környéke Kistérségi Társulás elnöke.

HÍREK - RÖVIDEN

Fotó: Major

A próbákon, elõadásokon a gyerekek megtanulják, hogy saját munkájukon
kívül a társaik munkájáért is felelõsséggel tartoznak
Az iskola életében már hagyománnyá
vált eseményt nagy érdeklõdés kísérte. A
mûsort megnyitotta Bajner Imre igazgató,
aki köszöntõjében a kulturális bemutatót
megelõzõ felkészülés csoporterõsítõ,
közösségformáló erejét, hatását emelte
ki:
- Több évtizedes hagyományoknak
megfelelõen az idei évben ismét május
elsõ hetében emlékezünk iskolánk névadójára, Batsányi Jánosra. Az ünnepi rendezvénysorozatnak minden évben vitathatatlan fénypontja a Batsányi Gála. Az
elkövetkezendõ órákban diákjaink arra

zene, sportbemutató egészíti ki. Amikor
néhány évvel ezelõtt úgy döntöttünk,
hogy kulturális bemutatónkat Batsányi
Gálának nevezzük el, valami hasonlóra
gondoltunk.
Itt
most
nincsenek
helyezettek, csak nyertesek. A produkciókat követõen a simogatás, a kézfogás, a
meleg szó mindennél többet jelent a gyermekek számára. Nyertesek azok a kisebbnagyobb diákcsoportok is, amelyek az
elmúlt hetekben, hónapokban nevelõik
irányítása mellett komoly erõfeszítéseket
tettek annak érdekében, hogy színvonalas
produkció születhessen.
Major Tünde

- Az 5. születésnapját ünneplõ Városi
Rendezvénycsarnok gazdag programmal
várja az érdeklõdõket május 31-én és
június 1-jén. Május 31-én (szombat)
16.30-kor ünnepi köszöntõt mond Ács
János polgármester. Mindkét napon játszóház, kézmûves foglalkozás, pónilovaglás, óriáscsúszda, vásári forgatag és
arcfestés. Június 1-jén 19 órakor Tóth Vera
és a Szupersztárok‘90 ingyenes élõ koncertje lesz.
- A Járdányi Pál Zeneiskola ütõs csoportja Tóth Péter tanár vezetésével
(Szakmáry Tamás, Vaskó Áron, Majer
Dániel, Kovács Ádám) nívódíjat kapott a
Balatonalmádiban megrendezett Balatonparti zeneiskolák kamaratalálkozóján.
- A Bárdos Lajos Általános Iskola
Kicsinyek Kórusa, valamint a Felsõ-ausztriai Zeneiskola zenekara közös szabadtéri
hangversenyt adott a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ elõtt.
- Az Éneklõ ifjúság minõsítõ versenyén
a Sellyei Cseh Ágnes vezette Kicsinyek
Kórusa arany minõsítést, a felsõsök kórusa
- Bodor Tamásné vezetésével - aranydiplomát szerzett.
- Június 10-én, kedden 14.30 órakor a az Ünnepi Könyvhét alkalmából - a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum meghívott
vendége lesz Veress Miklós költõ. Az íróolvasó találkozó helyszíne a könyvtár
gyermekrészlege.

Tapolcai adományok kézbõl kézbe
Böjte Csaba ferences szerzetes Tapolcán járása, elõadásai után megnõtt a gyermekeken segíteni szándékozók aktivitása.
Felajánlás alapján a SZISZI kisbusza szállította el május 9-én a jelentõs mennyiségû
adományt Erdélybe: Kisiratos és Zsombolya faluba a gyermekotthon lakóinak.
A Dunán, Tiszán átkelõ, Battonya határállomás után déltájban berobogó autónk a
kisiratosi otthon kis lakóit épp ebédnél találta. Finom ráadás volt ebéd után a Tapolcáról
vitt édesség.
Hancsók Bernadett nevelõ ügyes
szervezéssel az adományok átvételére mozgósította a gyermekeket. Hamar gazdára találtak a sportcipõk, szandálok, pólók; a tartós
élelmiszer a raktárba. A szakács bácsi és
felesége már a vacsorára való anyagot készítette elõ. A gyerekek pedig - elvégezve naposi
feladatukat - felszabadult játékba foglalták
örömüket. A fiúk fociztak - a tapolcai labdával. A kislányok ugrándoztak, énekeltek. A
tapolcai gimnázium tanulója: Orbán Anna
táncot tanított nekik. A költõi hajlamú Nagy
Doina megmutatta szobáját, könyveit, verseit. - Mit üzensz a tapolcaiaknak? - kérdeztem. - Köszönjük az adományokat. Tartsanak
össze, szeressék egymást, mert a szeretet a
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legnagyobb kincs. Levente a történelemrõl
beszélt velem. Meglepõen tájékozott. Szép
számú könyvét büszkén mutatta.
A falu polgármestere: Almási Vince korábban iskolaigazgató - nagy segítségükre
van. A gyerekek elfogódottság nélkül
kapaszkodnak a nyakába, õ pedig igazi
pedagógus-gazda módjára neveli-szereti õket.
A falu - a polgármesterrel az élen - összetart
és támogatja a gyermekotthont. Egy
gazdálkodó egész évben biztosítja a kenyeret,
egy bácsi a tejet; a Nyugdíjas Klub zöldséggyümölcs-tejterméket, a Mezõgazda Társulás
húst, a képviselõtestület pénzt. A polgármester fizeti a szakácsot; felesége, a gyógyszerész kedvezményesen juttat gyógyszert. A
82 éves Lajos bácsi - matematikatanár - a
tanításon kívül sok szervezõ munkát is végez.
A halk szavú, póztalan, mosolygó Detti
nevelõ egyetlen szavára hallgatnak a
gyerekek. Bernadett Böjte Csaba beszédeinek hatására a Pest megyei Úriból elment
önkéntes nevelõnek; egyelõre 1 évre, majd
újabb 1 évre, újabb évekre; nem tud megválni az érte rajongó gyermekektõl. Különösen
az 5 éves Rezsõke „lóg rajta” állandóan,
ölébe bújik. Éjjel felsír, hívja, s Õ betakargatja, megnyugtatja.

Örültem, hogy az Új Tapolcai Újság
néhány számát elvittem. A gyerekek „Csaba
testvér!” kiáltással felismerték az újságban.
A nevelõk és a polgármester is nagyon örült
az újságnak. - Hol van az a Tapolca? kérdezték. Az Életértékek Alapítvány tervei
között szerepel, hogy júliusban környékünkön nyaraltatják õket.
Pénzadományainknak is számtalan helye
van. Egy kis összeget - külön - azzal adtunk
át a nevelõnek, hogy a Nagy-testvérek:
Enikõ, Doina, Sanyika édesanyja a 450 km
messze Székelyföldrõl - több év után meglátogathassa õket.
Mivel Kisiratoson éjszakáztunk, rájuk több
idõ jutott. Kiss Katalin tanárnõ - a gyûjtés és
út fõ szervezõje -, valamint Orbán Anna tanuló riportot készített a nevelõvel, a gyermekekkel egyenként. Filmeztek, fotóztak.
Másnap korán indultunk Zsombolyára.
Elõbb újra a határátkelõ: Battonya, majd az
útépítõ erõgépek porában kirajzolódik
második úticélunk. A zsombolyai nevelõotthon tágas kertjében szorgalmasan-szótlan kapálnak a fiúk. A konyhában találjuk
az otthon vezetõjét, Márkó Piroskát.
Szakács is, nevelõ is, szervezõ és adminisztrátor, tanító és dajka. 21 gyermekre

Új Tapolcai Újság

ügyel. 50-60 km-rõl kerültek ide, 4-15 éves
korúak. Õk mosogatnak, takarítanak.
Szeretnek dolgozni. Természetes a szófogadás. A betegség nem jellemzõ. Szótlanságuk mögött kutatom az ide vezetõ
tragédiákat, a szeretetéhséget és szeretetadást. (Kérték a címemet: rajzaikat szeretnék elküldeni). Nevelõikkel fürödni járnak
a termálmedencébe; táncolni tanulnak.
Szegedrõl jár Gombos András táncoktató;
vezetésével szívesen táncolnak. Képességeik, tanulmányi eredményeik elõzõ és
mostani sorsuk függvénye. Két gyermekrõl
megtudtuk, hogy koldusok voltak, mielõtt a
nevelõotthonba kerültek. A szülõk a megélhetésért, a magyar nyelvért, tanulásért, jövõjükért küldik ide gyermekeiket. Szomorú, egyben elismerõ az összkép: ingatag
gyermeksorsok; értük felelõsséget nem vállaló - önként vállaló felnõttek, elhivatott,
hitbõl élõ nevelõk 24 órás szolgálattal.
Örülünk, örüljünk, hogy tehettünk értük
valamit!
G. Dr. Takáts Gizella
Június 3-án 18 órakor a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Iskolában személyes
beszámoló az erdélyi útról.
A dévai árvaház pártolói

KRÓNIKA

Hasznos tudnivalók

Csak szépen és ügyesen
A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola rendezte
meg ebben az évben a tanulásban akadályozott gyerekek megyei kulturális versenyét.
A Tamási Áron Mûvelõdési Központban
május 16-án megtartott találkozó résztvevõit
Bognár Ferenc, az intézmény igazgatója
köszöntötte, annak a reményének is hangot
adva, hogy az ilyen jellegû programok egyre
nagyobb társadalmi odafigyelés mellett jönnek létre a felkészítõk áldozatos munkája

következtében.
A produkciók között színdarab, bábjáték,
ének, szavalat éppúgy helyet kapott, mint a
néptánc, a klasszikus, valamint a modern
tánc.
A háromtagú zsûri elnöke Németh László,
a Batsányi Táncegyüttes vezetõje volt, tagjai
Õri Jenõ, a zeneiskola tanára és Töreky
László újságíró.
A megye különbözõ iskoláiból érkezett
tanulók arany-, ezüst- és bronz minõsítéssel
térhettek haza.

Fotó: N. Horváth

Az új fogyasztóvédelmi törvény a gyártót feljogosítja arra, hogy az eladott terméket az eladás helyszínén ellenõrízhesse - mondta Mitev Hrisztó tanácsadó
A Tapolca és Környéke Vállalkozóinak gorizálása közvetett módon a minõségrõl is
Egyesülete május 15-én a Szent György tájékoztatja az igénybevevõket. Szigorú a
Panzió-Étteremben tartotta soros össze- törvényi elõírás: a tizennyolc éven aluliakat
tilos szeszes itallal kiszolgálni. Ha a kort
jövetelét.
Vörös Béla elnök köszöntõ szavai után illetõen kétségek merülnek fel, akkor az
Vágó Péter, a Veszprém Megyei KISOSZ egységet üzemeltetõnek joga van kérni
titkára a mikrohitel felvételi lehetõségeirõl személyazonosságról igazolást, illetve megtaszólt. Mitev Hrisztó tanácsadóként a kereske- gadhatja a kiszolgálást. Szó esett még a
delmi és vendéglátó üzletek mûködtetéséhez panaszkönyvrõl, az üzletek nyitva tartásáról,
szolgált hasznos információkkal. Hangsú- az áru csomagolásáról és arról, hogy az árat
lyozta, hogy a vendéglátóipari egységek kate- forintban kell feltüntetni. Ha viszont euróban
is megteszik ezt, akkor a napi árfolyamot kell
figyelembe venni.
Parapatics Tamás önkormányzati fõtanácsBékéscsaba adott helyszínt a 2007-2008-as adó az uniós, valamint a hazai forrásokat
évad ötödik párbajtõr utánpótlás egyéni megcélzó pályázatokról tartott ismertetést
versenyének, ahol a Balaton Isover ezen az összejövetelen.
NHE
Vívóklub növendékei ismét bizonyították
sportági tudásukat, s versenyrõl versenyre
egyre többen végeznek korosztályonként a
legjobb nyolc döntõs között.
Gyermek-kategóriában (1995. január 1-je A Wass Albert Könyvtárban május 27-én
után születettek) a fiúknál 114-en léptek pást- bemutatták Fenyvesi Ottó szerkesztõ, dr.
ra, ezért egy forduló után már táblát vívtak a Horváth Zsolt, majd késõbb csatlakozó
gyerekek 15 tus után direkt kiesési rendszer- Ékes úr, demokrata fórumos országgyûlési
ben. Három tapolcai került a legjobb nyolc képviselõk az elsõ rendszerváltó kormány
közé, s komoly küzdelmek után Sáfár Cirill belügyminiszterének, dr. Horváth Balázsléphetett a dobogó legmagasabb fokára, Csák nak emlékére az összegyûjtött munkából
Marcell a 3.-ra, Rozner Marcell a 4. helyen
készült kötetet.
végzett. A lányoknál a 79 induló közül az
Mindhárman méltatták az elhunyt polielsõ két fordulóból kiváló versenyzéssel
tikus
egyéniségét, írásainak, interjúinak,
három isove-res lány került a döntõbe, ahol
Siklósi Enikõ lett a bajnok, Felker Adrienn megnyilvánulásainak következetes, tiszta
bronzot szerzett, Szalay Rebeka a 7. helyet rendszerváltó irányultságát. De!
szerezte meg. Az újoncoknál (1994. január 1A könyvet most nem kívánom recenzeálni,
je után születettek) Sáfár Cirill került be a mert az több idõt és aprólékosabb okfejtést
tapolcaiak közül a döntõsök közé a 98 fõs igényel. Egyébként is válogatásról van szó,
mezõnyben. Nagyon szoros asszók után a 3. ami tudvalévõ, az irányítható tartalom mûfahelyen végzett. Serdülõ korosztályban (1993.
január 1-je után születettek) 73 indulóból ja.
Fenyvesi Ottó láthatóan kemény gondolati
Kákonyi Tibor a dobogó harmadik fokát
érdemelte ki. Edzõjük: Szalay Gyöngyi. AE önkontroll alatt méltatta az elhunyt politikust,

Csaba-kupa

Fotó: N. Horváth

Színpadon a Szász Márton-iskola táncosai

Ugyan mi történt?
aki Antall József miniszterelnök rendszerváltó
politikájának következetes munkatársa volt.
Ami érthetõen, tudata mélyérõl fel-feltörni
készült, az bizonyára annak a kettõsségnek
átérzése volt, ami Antall-Horváth politikai kettõs tiszte politikai célkitûzése és a mai utódok
politikája között egyre inkább kitûnik. A két
mai politikus érthetõen az antalli politikáról
szólt, hiszen mindkét már elhunyt politikust
ünnepi eseményen, mint amilyen a könyvbemutató, talán megemlékezés kereté-ben nem
illik kritizálni. Ezért õk az általános laudációt
választották.
„Az igazat nem hamisítom, a hamisat nem
igazítom.” Ez a jellemzõ mondat volt a jogi
végzettségû szerzõ politikai „ars politikája”.
Dr. Sáry Gyula
/A könyv recenzióját a következõ számban
közöljük./

Objektív felelõsség a közlekedésben
Május hó 1-jétõl az objektív felelõsség elve
alapján jár el a rendõrség azokkal az autótulajdonosokkal szemben, akik a tulajdonukban lévõ jármûveikkel a jogszabályban - 57/2007. Korm. rendelet valamint a
410/2007. (XII.29.) Korm. rendelet - felsorolt hét kiemelt súlyú szabálysértés valamelyikét elkövetik, amennyiben az intézkedést végrehajtó hatóságnak nem sikerül
azonosítania a szabálytalankodó vezetõt.
Kiemelt szabálysértések közé tartozik a
megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések megszegése, mely
300.000. Ft, a vasúti átjárón való áthaladásra
vonatkozó rendelkezések megszegése, mely
300.000. Ft, a jármûforgalom irányítására
szolgáló fényjelzõ készülékek jelzéseinek
megszegése, mely 100.000. Ft, a jármûvel
történõ megállásra és várakozásra vonatkozó
szabályok megszegése, mely 30.000. Ft, az

autópálya leálló sávjának igénybevételére
vonatkozó rendelkezések megszegése, mely
150.000. Ft, a behajtási tilalomra, a kötelezõ
haladási irányra vonatkozó rendelkezések
megszegése, mely 50.000. Ft, míg a természet védelmére vonatkozó rendelkezések
megszegése 300.000. Ft pénzbírsággal büntetendõ a jogszabály hatálybalépésétõl.
A jogszabály életbelépésének idejétõl a
kamerák felvételei alapján a rendõrség hatvan
napon belül közigazgatási bírságot szab ki a
jármû üzembetartójának. A kiszabott bírság
összegének megfizetése csak abban az esetben
kerülhetõ el, ha a tulajdonos nyolc napon belül
igazolni tudja annak tényét, hogy a jármûvét a
felrótt szabálysértést megelõzõen ellopták, és
ezt a tényt a bírságról szóló határozat átvétele
elõtt már a rendõrségen bejelentette, vagy ha
bizonyító erejû okirattal igazolja, hogy a
kérdéses idõben az autót más vezette.

Az okiratot a jármû kölcsönvevõjének kell
kiállítania, valamint eljuttatnia a rendõrséghez. Az ezzel kapcsolatos okiratmintát a
késõbbiekben a rendõrség saját honlapján el
fogja helyezni.
A kiszabott bírságról kiállított csekket
bárki befizetheti, a gépjármû tulajdonosának
nem kell megneveznie a szabályszegõ személyt. Megteheti, hogy a bírságról szóló
csekket átadja a tényleges szabálysértõnek,
aki így befizeti az összeget.
Azon személyek esetében, ahol a megadott
határidõre nem történik meg a befizetés,
magánszemélyek esetében a helyi jegyzõ,
míg cégek tulajdonában álló jármûvek
esetében az APEH végrehajtási eljárást
kezdeményez, melynek keretében vonja be a
díjat a jármû üzembentartójától.
Nem érdemes - a már több esetben „bevált
taktika” szerint - hajléktalan személyekkel

Új Tapolcai Újság

olyan nyilatkozatot készíttetni, miszerint a
megadott idõben õk használták a jármûvet,
mert ha a szabálysértõ személy nem fizet,
akkor a bírságfizetési kötelezettség visszaszáll az autó üzembentartójára.
Ez év január 1-jétõl az intézkedõ rendõr a
helyszínen elveszi a vezetõi engedélyt az ittas
jármûvezetõktõl. Az így bevezetett objektív
felelõsség elve alapján az év elsõ negyedében
36%-al kevesebb halálos kimenetelû, 16%-al
kevesebb súlyos, míg 5%-al kevesebb könynyû sérüléssel járó közúti baleset történt az
ország útjain az elõzõ év azonos idõszakában
mért adatokkal ellentétben, valamint 110-el
kevesebben haltak meg közlekedési balesetben. A nulla tolerancia jegyében az elsõ négy
hónapban 2216 jogosítványt vontak be országosan az ittas sofõröktõl.
Molnár András r. fhdgy., Tapolcai
Rendõrkapitányság, megelõzési elõadó
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Közgyûlést tartott az új hegyközség

A jó bornak is
kell a cégér
Tudják ezt a Szent György-hegyi Napok
rendezõi is, ezért is hirdetik meg már
tizenhatodik alkalommal a borversenyt
ezen az ünnepen.
A megmérettetésre 100 bort neveztek be a
termelõk. A bíráló bizottság munkáját Kulka
Gábor, az OBI (Országos Borászati Intézet)
fõfelügyelõje vezette.
28 arany-, 37 ezüst-, 19 bronzérmet osztott ki a bizottság, oklevelet 16 fõ kapott. A
jó borok között is a legjobbakat a Nyári
Pincészet, a Horváth Pince, a Borbély
Családi Pincészet, az Újvári Családi
Szõlõbirtok, valamint Szászi Endre pincészete hozta erre a megmérettetésre. A kistermelõk, köztük Bolla Albert, Sólyom Károly,
Szabó Tünde és Ughy Jenõ borai is
megérdemelten kaptak aranyminõsítést a
kiváló minõségért. A borverseny eredményhirdetését követõen kóstolásra is volt
lehetõség.

Két hónappal ezelõtt - a törvényi elõírásoknak megfelelõen - a tapolcai, a hegymagasi és a kisapáti hegyközség összeolvadt. Ennek körülményeirõl és a hegybíró választásról a volt hegymagasi hegyközség elnökét - aki az új hegyközség
elnöke is -, Tóth János Zoltánt kérdeztük.
- Eddig hegyközséget 50 hektárnál
nagyobb területen lehetett kialakítani. A
törvény módosítása szerint a területi
nagyság 500 hektárra változott. A három
hegyközség területe - a Véndek-hegytõl, a
Csobáncon, Hajagoson át, a Szent Györgyhegyig terjed - 514 hektár, azaz különkülön nem érték el még a 300 hektárt sem.
A törvény szerint a változtatásra a gazdaságosság miatt volt szükség. Az országban több hegyközség volt életképtelen. Ez
nem volt jellemzõ a mieinkre, sõt mindegyik önállóan is megállta a helyét. De most
már a Badacsonyi Borvidék területének

Nagyszerû kezdeményezést indítottak
útjára a Szent György Panzió-Étterem
tulajdonosai a közelmúltban.
Szent György Szalon elnevezéssel olyan
programsorozatot kínálnak, amelyben a
magyar kulturális élet jeles képviselõi
szólalnak meg, és a velük folytatható
beszélgetés során az életútjukon keresztül a
kultúránk helyzetérõl is képet kaphatnak a
vendégek. Az elsõ vendégek között volt
András Ferenc filmrendezõ, Lukács
Sándor színmûvész, Mécsné dr. Bujdosó
Györgyi és Mécs Károly színmûvész is.

is, hogy öt éves az itt mûködõ Csobánc
Népdalkör. A jubileumi ünnepségre október
4-én kerül majd sor, ekkor rendezik meg a
népdalkörök megyei találkozóját is Tapolcán.
Az idei Pünkösdi Dalostalálkozón a balatonfüredi Kék Balaton, a Monostorapáti
Népdalkör, a Zánkai Népdalkör, valamint az
Ösküi Népdalkör is részt vett.
A találkozót megtisztelte jelenlétével
Bakos Ilona, a Vas Lajos Népzenei Szövetség alelnöke.
NHE

Vigyázz rám!
A Tapolca VSE természetjáró szakosztálya a Föld Napja alkalmából
szemétszedési akciót hirdetett a Tapolcáról Véndek-hegyre vezetõ piros
sáv turistajelzés mentén.
Az akció napján mintegy húsz köbméter háztartási szemetet, építési törmeléket, gumiabroncsot, kábel szigetelõ
burkolatot gyûjtöttünk össze zsákokban
az útvonal néhány százméteres szakaszán. A munkát a következõ napon is
folytattuk. A két napon körülbelül
harminc köbméter szemetet szedtünk
össze.
Köszönetet mondunk Bakos Józsefnek
a szemeteszsákok beszerzésében, a szemét elszállítatásában, és Papp Jánosnak
a szemét elszállításában nyújtott segítségéért.
Für Ágnes

Tapolcai sikerek

Szent György Szalon

Pünkösdi dalostalálkozó
Ötödik alkalommal adott otthont a
Csobánc Kultúrház a Pünkösdi Dalostalálkozónak.
A rendezvényre érkezetteket Bakos
György, a diszeli településrész önkormányzati képviselõje, valamint Bognár
Ferenc igazgató köszöntötte. Szép gesztusként búcsúztatták el a nyugdíjba vonult
Simon Lászlót, a találkozó „megálmodóját”,
Diszel kulturális referensét, aki megígérte,
ezután is szívesen vállal feladatot.
Bognár Ferenc örömmel számolt be arról

egyharmada tartozik hozzánk. Az egyesülés után az új hegyközség vezetõsége
úgy állt össze, hogy az elõzõek mindegyike azonos arányban képviselteti magát
benne. Így a tapolcai volt elnök, Jakus
Attila alelnök lett. Ugyanezt a pozíciót
tölti be Raposka képviseletében Udvardi
József. Az Ellenõrzõ Bizottság elnöke a
kisapáti Keszei Endre.
- A május 9-ei közgyûlés fõ napirendje a
hegybíróválasztás volt. Milyen eredménynyel zárult?
- A hegybírói tisztség betöltésére 4
pályázat érkezett. Mivel ezek közül az
egyik hiányos volt, így hárman indultak a
tisztségért. A közgyûlés úgy döntött, hogy
fõállású hegybírót kíván alkalmazni, így
maradt két jelölt. A demokratikus és nyílt
szavazás eredményeként Szabados Bélát a volt tapolcai hegyközség hegybíróját választotta meg a közgyûlés.
NHE

Közel 180 pályamûvel vettek részt
Tapolca és a kistérség iskolásai a Város és
Faluvédõk Szövetsége „Hungarica Nostra” által kiírt pályázaton.
A rajzok, festmények mellett ebben az
évben az írott helytörténeti feldolgozások
aratták a legnagyobb sikert. A díjak átadására a Budapesti Történeti Múzeumban
került sor.
A gyerekek mûvei között a mézesbábos

története éppúgy helyet kapott, mint a
Batsányi-emlékek kutatása. A tíz pályázat öt
I. helyet, két II. helyet, egy III. helyet és két
különdíjat hozott haza. Az elsõ három
helyezett pénzjutalomban, míg a többiek
könyvjutalomban részesültek.
A pályamunkákból a Tapolcán megrendezésre kerülõ Város- és Faluvédõk XXVII.
Országos Találkozóján kiállítás nyílik a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.

Szépítsük együtt városunkat!
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület az
Épített és Természeti Értékek Védelméért Alapítvány, a Városért Egyesület
és a Vállalkozók Egyesülete közös felhívással fordul a város polgáraihoz a
„Virágos Tapolcáért” mozgalomban való
részvételért.
A felhívás célja a város teljes területének szebbé tétele, virágosítása. Családi
házak, lakóközösségek, intézmények, vállalkozások, kereskedelmi egységek jelentkezését várjuk. A virágosítás kiterjedhet az
elõkertek, lakókörnyezetek, utcafrontok és
kereskedelmi egységek területeire, portál-

jaira. Az értékelést szakmai zsûri folyamatosan végzi. A legeredményesebb résztvevõket virágpalánta, dísznövény, virágföld vásárlására fordítható utalványokkal
ismerjük el. Eredményhirdetésre az
augusztus 20-ai ünnepségek alkalmával
kerül sor. Kérjük, hogy a csatlakozók nevüket, címüket tartalmazó borítékaikat a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum elõcsarnokában és a Fõ téri Könyvesboltban
elhelyezett gyûjtõkbe juttassák el június
30-ig. Kérjük és várjuk a szépet és virágot
szeretõ polgárok csatlakozását, jelentkezését.
Tisztelettel: a szervezõk

KÉRDÉSEK TERE

Fotó: Major

A hónap kérdése:
Tervezi-e már az idei nyarat?
Vett-e már igénybe üdülési csekket?
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Némethné Goda Zsuzsanna

Aranyodi Eszter

Magyar Józsefné

Gondoltam már rá, de úgy tûnik, idén
nem adódik rá lehetõségem. Természetesen, ha egy késõbbi idõpontban megoldhatóvá válna, családommal együtt szívesen keresném fel újra Sárvár környékét, mert szép emlékek kötnek hozzá. Üdülési csekket a GYES alatt vettem igénybe, melyet a fürdõzések alkalmával több
részletben is fel tudtam használni. Mindenképpen szerencsés dolognak tartom,
ha bárki számára elérhetõvé válik.

Igen, mindenképpen. Elsõsorban belföldi nyaralást tervezgetek, mert úgy
gondolom, Magyarország bõvelkedik
látnivalókban. Az elmúlt években Eger
és környéke szimpatikus volt a számomra, így oda szívesen visszamennék. Különösen jó érzés emlékezni a
„Szép asszonyok völgyére” és hangulatára. Az üdülési csekk segítségével
sikerült eljutnom Visegrádra, ami szintén nagy élményt nyújtott.

Üdülési csekket ez idáig még nem
vettem igénybe. Bár lenne rá lehetõségem, a munkaidõ beosztásom sajnos nem teszi lehetõvé a nyári szezonban történõ nyaralást. Természetesen minden évben õsszel, a párommal együtt igyekszünk bepótolni a jól
megérdemelt évi pihenést. A tavalyi
évhez hasonlóan idén ismét Horvátországot tûztük ki úti célul, mert szép
élményekkel gazdagodtunk.
MT

Új Tapolcai Újság

KULTÚRA

Pünkösdi hegedûszó édes hangján

Fotó: Major

„A pünkösdi ajándék nem más, mint ígéret. Olyan ígéret, ami feltételhez van
szabva. Ez az ajándék ígéret, s mint ilyen ez a Szentlélek ajándéka.”

A Járdányi Pál Zeneiskola vonószenekarának II. Pünkösdi hangversenyét
nagy érdeklõdés övezte május 9-én a
tapolcai római katolikus templomban.
Pünkösd ünnepi hangulatát Bach: a-moll
szólószonáta (andante és allegro) részletével, Haydn: d-moll kvartett, illetve
Webster: Scherzo mûveinek beköszöntével,
majd Vivaldi: a-moll hegedûversenyének,
Tartini: A-dúr szimfóniájának, Boccherini:
Menüettjének zenei sokszínûségével,
mûvészi elõadásaival idézték meg. Méltó
folytatásként Eszterházy Pál Harmonia
Caelestis zenemûvébõl (Dic Beatae Virgini,
Veni, o Sancte Spiritus - duett, Veni, Sancte
Spiritus - kvartett) hangzottak fel részletek.
Végezetül Respighi: Antiche danze,
Weiner: Divertimento, záróakkordként
Leroy Anderson: Plink, Plank, Plunk címû
szerzeményeit hallhattuk felcsendülni a
vonószenekar tolmácsolásában. A zenekart
betanította és vezette: Román Iván.
MT

Meghívó
„Szeressétek ezt a zászlót, / Híven szeressétek.
Fonjatok rá hõstettekbõl / Új koszorút, szépet!
Hadd lengje be dicsõséggel / Kárpát õsi ormát
És hirdesse, hogy feltámad
Szép Magyarország, / Régi Magyarország...”
/Móra László/

Tapolca Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt és kedves családját 2008. június 4-én 19 órára a Köztársaság
térre a Trianoni Megemlékezésre.

„Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság”
Megjegyzés a
5-10-e között a Batsányi Emlék- Fúvószenekar játéka színezte a megemZenei Napokhoz Május
napok keretében színvonalas és vál- lékezést.
Kezdetben vala a ritmus, de ez még
nem volt zene. Aztán a zene múzsája,
Polyhymnia, lelopta a dallamot az
embereknek a Parnasszusról. Ez akkora tett volt, mint a Prométheusé, aki a
tüzet adta. Erre az egész Világ zengeni
kezdett.
A szép dallam az emberi életet
végigkíséri. Jókedvünkben, bánatunkban,
fiatalon, öregen énekelünk. Vele fejlõdik
zenei ízlésünk. Amint a gyerek képes
megjegyezni dallamot, meghatározza
késõbbi ízlését. A jól hangzó dallam, az
eufonikus /kellemesen hangzó/ zene
neveli az érzelmeinket. Ezért minden fülsértõ modernkedés, ha öncélú, káros a hallásra. A klasszikus zenében is található
disszonancia, de annak funkciója van.
Valami bántóra hívja fel a hallgató
figyelmét. Az eufónia a zenei értékek
egyik legsérülékenyebb összetevõje. Ez
általános követelmény, és hatásos, mert
konganak a hangversenytermek a kortárs
mûvek esetén, de tömve Mozart,
Beethoven, Brahms-elõadásokon.
A dallam maga a zenei csoda. Valaha,
ifjú koromban még megkívántuk a
zeneszerzõktõl a dallam-invenciót. Aki
nem tudott szép dallamot írni, csak, mint
másod-, harmadrangú zenész jöhetett
szóba. Chopin, Mozart, Berlioz, még
Gershwin is csupa dallam. És itt
elérkeztem a lényeghez.
Amikor végighallgattam a Zenei Napok
elõadásait, az elõadók „spontán” választott mûvei kivétel nélkül bõ dallamosságukkal tündököltek. A tanulók elõírt
darabot játszanak, amit elõír a tanmenet.
Meglepõdnének a Biciniák és társaik erõltetõi, ha a tanuló választana bemutatandó
darabot. A mûvészet nem tölti be szerepét,
ha erõltetni kell. Itt is van kivétel, a nagy
mûvészet eszmeileg nehéz, megértése
elõképzést igényel. De felhívja magára a
figyelmet, értékével. Az érték-felismerés,
értékmegérzés, nehezen megszerezhetõ
képesség.
Dr. Sáry Gyula

tozatos programmal hódolt a szülõváros
a költõ emléke elõtt.

Május 5-én a nevét viselõ iskolában
Aranytoll Megyei Helyesírási Versennyel
kezdõdött az ünnepi program.
A koszorúzások a városi múzeumban
kezdõdtek, - ahol a gyermek Batsányi
János elemi iskolai ismereteit szerezte folytatódott az egykori szülõhelyet jelzõ
táblánál. Nagy Eörsné, a Batsányi Emlékbizottság új elnöke megemlékezõ ünnepi
beszédében a forradalmi költõt, a polgári
értékõrzõt, az antikvitás és az európai
mûveltség hordozóját, a magyar irodalmi,
mûfordítói, lapszerkesztõi érdemeit emelte
ki - mondván, ezzel a nyilvánosság felé
tárt az irodalom iránt. „Az utókor igazságos lesz” - idézte - elismeri érdemeit.
Versek, zenekar: a Tapolcai Ifjúsági

Különlegesen szerkesztett beszélgetéssel folytatódott az ünnep a könyvtárban. A
Batsányi Jánosról szóló könyv írójával,
Márton Lászlóval beszélgetett dr.
Praznovszky Mihály irodalomtörténész. A
„Minerva búvóhelye” cím találó. A csak
betûnévvel jelzett költõ - a Linzbe
internált B. - politikai-költõi búvóhelyeként szolgált a város. - Ki az a B.? teszi föl az elõadó többször a kérdést.
Nincs kétség: a Linzben élõ öreg Minerva;
a költõk, filozófusok istenének neve rá is
illik.
Május 7-én a Batsányi János Mûvelõdési Központban Németh István Péter a
Batsányit méltató beszédében áttekintette
a Batsányi-kultusz eddigi vonulatát.
A Batsányi-emlékek ápolása érdekében
kifejtett tevékenységéért emlékérmet és
oklevelet vehetett át Kertész Károly és
Zentai Gábor. Nagy Eörsné méltatta a
kitüntetettek érdemeit. - Idén a Batsányi
Emlékbizottság tagjai Zentai Gábornak és
Kertész Károlynak ítélték oda a Batsányiérmet. Tréfásan szólva: a mai nap jutalmazandók végre nem kerülhetik el, hogy
ezúttal nékik is jusson ebbõl az elismerésbõl, mivel mindeddig õk javasoltak ez elismerésre másokat, akik az õ kezükbõl
vehették át az emlékérmet.
A Batsányi Kórus tisztán intonáló lelkes
együttese Liszt: Magyar ünnepi dal-t
énekelte és egy bájos - ismeretlen
szerzõtõl származó - Tavaszköszöntõ-t.
Különlegesen illet a tapolcai ünnepségsorozathoz a Batsányi Kórus vendégszereplése Nagymegyeren, a Felvidéken.
G. Dr. Takáts Gizella

A „Mátyás király” megyei
olvasópályázati vetélkedõ eredményei
2. osztályosok: I. helyezett: Holló csapat: Bruckner Anna és Ságvári Zsófia Bárdos
Lajos Ált. Isk. 2.z. II. helyezett: Corvinák csapata: Eckert Zsófia és Eckert Dóra Kazinczy
Ferenc Ált. Isk. 2.c. III. helyezett: Kinizsi Pál csapat: Albert Dóra Lili és Somogyvári Lilla
Zalahaláp-Monostorapáti Általános Iskola.
3. osztályosok: I. helyezett: Tündérek csapata: Presics Renáta és Kovács Réka
Batsányi János Ált. Isk. 2.b. II. helyezett: Esthajnalcsillag csapat: Gróf Laura és Horváth
Júlia Bárdos Lajos Ált. Isk. 3.z.
4. osztályosok: I. helyezett: Kisokosok csapata: Bruckner Máté és Németh Ádám
Bárdos Lajos Ált. Isk. 4.z. Nefelejcs csapat: Sebõk Sára és Hatvani Rebeka Bárdos Lajos
Ált. Isk. 4.z.

Új Tapolcai Újság

Emlékezõ beszédet mond:
dr. Navracsics Tibor
országgyûlési képviselõ
Közremûködnek: Tapolcai Kamarakórus,
Ács Tamás színmûvész, Jakab Ádám színmûvész, M. Kir. I. Ferenc József Jászkun 1.
Honvéd Huszárezred Hagyományõrzõ
Egyesület, Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület.
Ács János
polgármester

Sáry Adrienn

Neki
Rég értek fényes napok,
Mik elûzték a fagyot,
De földöntúl szeretni
Most tudok.
Öleléstõl a világ,
Nyugtató tengermoraj-béke
Veled a valóság
Az álomnak éke.

Tisztelt Könyvtárlátogatók!
Kedves Olvasóink!
A Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány
már tíz éve gyûjti az Önök adományait
azzal a céllal, hogy a könyvtár szolgáltatásai bõvüljenek. Az eddig befolyt, bármilyen csekélynek látszó összegek jól
szolgálták ezt a célt, és kiegészítették a
könyvtár fenntartói támogatását.
Az 1996. évi CXXVI. törvény alapján
Önnek is lehetõsége van arra, hogy személyi jövedelemadójának 1%-ával hozzájáruljon a tapolcai könyvtár dokumentumbeszerzéséhez. Ez adójának mértékét
nem befolyásolja.
Arra kérjük, hogy az idei évben is segítse
támogatásával alapítványunkat, hogy aztán
mi is segíthessünk a szükséges dokumentummal és információval!
Adószámunk: 19261155-1-19
Segítségét elõre is hálásan köszönjük a
könyvtárhasználók nevében.
Tisztelettel: a Tapolcai Könyvtárpártoló
Alapítvány Kuratóriuma
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Májusi mulatság
Gondtalan, felhõtlen tavaszváró hangulatban köszöntötte városunkat május 1-je a Tapolca Tavasz és Majális
2008. elnevezésû programsorozat jegyében.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
számos szabadtéri rendezvénnyel várták a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ szervezõi május 1-jétõl 4-ig a kikapcsolódásra, tartalmas szórakozásra vágyó családokat a Köztársaság téren, illetve a
Kisfaludy utcában. Táncos, énekes fellépõkben ezúttal sem volt hiány.
A nagy érdeklõdésre számot tartó színpadi program a Csobánc Népdalkör
összeállításával, valamint a Crazy Dance
Sporttánc Egyesület mûsorával vette
kezdetét. A folytatás is sokat ígért. A
Tapolcai Musical Színpad, a Futótûz és a
Hátsó Udvar zenekarok, az Acro Dance
Sporttánc Egyesület, valamint a fiatal
korosztály körében egyre népszerûbb,
feltörekvõ Cozombolis zenekar népes
táboruk kíséretében igazán remek hangulatfokozónak bizonyultak. A vidám, esti

Szólj, síp, szólj ! . . .

mulatozáshoz szükséges íz fokozót Kis
Zamek, Pászty Jani DJ, a Hello Kids,
illetve a Mokka együttesek szolgálták. A
keszthelyi Brumi Bandi Band két napon át
tartó, gyerekeknek szóló összeállításával
a 3-10 éves korosztály szórakoztatására
vállalkozott. A kézmûves játszóházban a
magukat kreatívnak valló fiatalok próbálhatták ki képességeiket, mely a négynapos rendezvény valamennyi napján
lehetõséget kínált az odalátogatóknak
(origami, arcfestés, fonás). A Városi
Rendõrkapitányság szervezésében lezajló
Pindur Pandur vetélkedõn természetesen a
gyerekeké volt a fõszerep, ezt követõen a
„Játékvár, gyere a játék vár” címû családi játékprogram gazdagította a mûsort. Az
idei év újdonságának számító Nagykanizsai Gólyalábasok vidám elõadású
mutatványaikkal, a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekarral karöltve igazi látványosságnak számítottak. A Budapesti Utazó
Vidámpark a legkisebbeknek kedveskedett a mûvelõdési központ parkolójában.
Major Tünde

Élményeink a Kis-Balatonnál
A természetjárók összeszokott csapata
autóbuszra szállt, hogy a Kis-Balatonnal
ismerkedjen.
Fenékpusztánál kaptunk egy fiatal, kitûnõ
idegenvezetõt, aki közel négy órán keresztül
vezetett minket. Nemcsak jól felkészült volt,
de látszott, hogy szívén viseli az itt élõ
élõlények sorsát. Autóbuszunk a hévízi tóból
kifolyó csatorna partján állt, ami télen sem
fagy be, a víz tetején tavirózsák élnek.
A Kis-Balaton területét ezerhektáros õsmocsár alkotja, a Zala-folyó hosszú idõk során
töltötte fel, a nyílt vizû felület egyre kisebb.
Fokozottan védett terület, ahová csak természettudósok, ornitológusok léphetnek be,
akik tanulmányozzák a környéket. Ritka madárfajok élnek itt, de vannak átvonuló fajok is.
Gyakoribb madárfajok: kanalas gém, kócsag,
bakcsó, kárókatona, vadrécék, vadludak.
Idegenvezetõnk egy csapást mutatott;
hamarosan feltûnt a vidra, a víz felé
igyekezett. Nem szívesen látott lakó, mert

megeszi a halakat! Autóbuszunk lassan haladt, hogy ne zavarjuk a madarakat. A nádas
szélén sok-sok kócsagot pillantottunk meg,
szinte fehérlett a nádas. Az út menti vizekbõl
gyakran repültek fel vadrécék.
Meglátogattuk az emlékházat, ahol Fekete
István írta kitûnõ regényeit, de innen indult
vadászataira is. Láttuk Matula bácsi kunyhóját, amit a Tüskevár címû regénybõl ismerhetünk.
A kijáratnál elbúcsúztunk idegenvezetõnktõl. Ez után Zalavárra, az István király által
épített kolostor romjaihoz mentünk. A
közelében van Cirill és Metód szobra, akik az
ide telepített szlávokat a keresztény hitre
térítették. Végül a Kányavári-szigetre látogattunk, ahol a kilátóból sokféle madárban
gyönyörködhettünk.
Sok szép látnivalóval, élménnyel gazdagodva tértünk haza. Mindezt Für Ági körültekintõ, ügyes szervezésének köszönhetjük.
Sárközi Árpádné

Felettünk a csillagok

12. rész
Szupernóva-robbanás „élõben”

A NASA Swift mûholdjának és a szerencsének köszönhetõen a csillagászat történetében elõször sikerült egy szupernóvarobbanást a legelejétõl közvetlenül nyomon követni.
Ezek a csillagok „halálát” kísérõ robbanások a legnagyobb energiát felszabadító
események az Univerzumban, éppen ezért
hatalmas távolságokból is megfigyelhetõk.
Magát a robbanást eddig még azonban senki
sem látta, mivel a felfedezéskor a szupernóvák már túl vannak ezen a nagyon rövid
ideig tartó fázison, és csak a robbanástól
ledobódott anyag és a környezõ tér kölcsönhatása miatt keletkezõ felfénylést észlelhették. A kutatók éppen egy 2007 végén feltûnõ
- már elhalványuló - szupernóvát vizsgáltak a
90 millió fényévre lévõ NGC 2770 katalógusjelû galaxisban, amikor észrevettek a
galaxis egy másik részében egy rendkívül
erõs röntgenfelvillanást, ami 1 percig
fényesedett, majd 7-8 perc alatt elhalványodott. A következõ napok megfigyelései
megerõsítették, hogy egy Ibc típusú szupernóva-robbanást sikerült „tetten érniük”.
Az ilyen típusú szupernóva-robbanások
szülõcsillagai olyan Naphoz hasonló méretû
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csillagok, melyeknek tömege akár a 30 naptömeget is elérhetik. Ezekrõl a rendkívül
forró csillagokról életük során jelentõs menynyiségû anyag távozik, ami miatt nagyrészt
elveszítik hidrogént tartalmazó külsõ
rétegeiket. A maradék része héliumban igen
gazdag, míg a magja szinte teljesen vasból
áll. Ezeknél az égitesteknél akkor következik
be a szupernóva-robbanás, amikor a mag már
nem tud a külsõ rétegek nyomásának ellenállni, és összeroskad. Ilyenkor a tömegétõl függõen vagy egy neutroncsillag, vagy egy
feketelyuk jön létre.
A ledobódott anyag rendkívül felgyorsul a fénysebesség néhány százalékára! -, majd
amikor utoléri a korábban távozott anyagot,
akkor jön létre az a felfénylés, amit a korábbi
szupernóvák esetében fel szoktak fedezni.
Alicia Soderberg, az SN 2008D nevet
kapott szupernóva egyik felfedezõje szerint a
közeljövõben egyre több ilyen felfedezésben
lesz részünk az égbolt egyre részletesebb
röntgentartománybeli felmérése következtében. Ezeknek a felfedezéseknek köszönhetõen a csillagok „halálán” keresztül egyre
többet tudhatunk meg azok „születésérõl” és
„életérõl” is.
Huszák László

Jót tenni jó. Azt hinné az ember, csak a jó emberek tesznek jót. Tévedés.
Mindenkiben szunnyad vagy ébred vagy mûködik a jóság. Föl kell ébreszteni. Nincs
olyan élethelyzet, amelyben ne lehetne jót tenni. (Börtönlakók furulyakórusa
gyönyörködtet mûsorával. VALAKI betanította; kölcsönös öröm, jóvá, tisztává tevõ
jótett). Ahogy ismeretekre, úgy a jótettre is lehet/kell tanítani, ránevelni. Szerencsés az
a gyermek, aki szüleitõl látja ennek példáit, s természetes lesz számára. A jótett híd az
emberek között: megszólítás, meghallgatás. Virágot nyújtó gesztus, terhet megosztó
mozdulat. Lemondásból nyújtott adomány, fáradságból létrejött eredmény.
Ha a terhes fölöslegtõl válunk meg, bár a cél tiszteletreméltó, de az jótettnek látszó
önzés; az igazi jótett áldozatból fakad (l. szegény asszony 2 fillérje).
A jótett láncreakció: adtam-továbbadják. Visszakapjuk, amikor nem is sejtjük.
Dr. G. T. G.

Kerékpárra fel!
A Kerékpáros Nap helyszínén a bicikli
szerviznél ingyen ellenõrizték és javították
a kétkerekûeket. Aki kedvet kapott, egy
egykerekût is kipróbálhatott.
A pavilonban az ÁNTSZ közremûködésével vércukrot, vérnyomást, CO
értékeket mérethettek a járókelõk.
A rendezvény talán leglátványosabb része
a szabadtéri spinning volt, ahol 15 szobakerékpáron 1 órán keresztül tekerhettek a
sportolni vágyók.
Egész délelõtt tartó papírgyûjtési akcióban
több mint 200 kg papír került a szelektív
papírgyûjtõ konténerbe. Az akcióban részt

vevõk tombolajegyet kaptak, a sorsoláson
pedig számos értékes ajándékokat nyerhettek, a legszerencsésebb egy kerékpárt
vihetett haza. A gyerekek aszfaltrajz, illetve
kerékpáros ügyességi versenyen és közlekedési kvízben mérhették össze tudásukat a
rendõrség szervezésében. A rendõrség kiemelten fontosnak tartja ezeket a programokat, mert így képet kap arról, hogy milyen ismeretekkel vagy hiányosságokkal rendelkeznek a gyerekek a közlekedés terén. Akik csak
nézelõdni szerettek volna, azokat kerékpáros,
gördeszkás bemutatóval szórakoztatták az
extrém sportolók.
Juhász Ágnes

TAPOLCAI
ÉLETRAJZOK
Berger Károly
banktisztviselõ, idegenvezetõ
(Tapolca, 1878 - Auschwitz, 1945)
Családi indíttatásból pénzügyi pályát
választott. A Tapolcai Gazdasági Takarékpénztár tisztviselõje és igazgatósági tagja volt. Érdeklõdése és
tevékenységének iránya azonban mind
jobban a tapolcai Tavasbarlang felé fordult. Fiatalemberként élte meg a barlang felfedezését, és kezdettõl fogva
nagy lehetõséget látott benne. Magáévá
tette Vastagh János felismerését, aki a
barlang minél teljesebb mûszaki és
tudományos feltárását, valamint idegenforgalmi szempontoknak megfelelõ kiépítését
szorgalmazta.
Az 1911 nyarán megalakuló Barlangfeltáró Társulatnak alapító tagja volt. A nagy
lendülettel megindult munka nyomán kiépítették a barlangi lejárót, és az 1912. május
5-én tartott ünnepélyes megnyitóval a barlang egy szakaszát látogathatóvá tették. A
Barlang Társulattá átalakuló gazdasági és kezelõ szervezet ezután Berger Károlyt
választotta meg igazgatójául. Mivel a Társulat vagyonát a Takarékpénztár kezelte,
Berger Károly sokat tudott segíteni a költségigényes munkában. A háború alatt a barlang látogatása és a feltárás további munkálatai szüneteltek, de az 1920-as évek elején
újraindultak, és a villanyvilágítással is felszerelt barlang 1924-ben már újra fogadta a
látogatókat. Az 1925. évi nagykanizsai földrengés miatt támadt aggodalmak nyomán
õ hívta meg Kadic Ottokárt, a neves barlangkutatót, hogy tanácsaival segítse a város
alatti barlangok biztonságát is szavatoló továbbfejlesztés mikéntjét.
1927-ben Berger Károly vetette fel elsõnek a Tavasbarlang és a kórház alatti barlang kapcsolatának kérdéskörét, amelynek tisztázásához szakértõket hívott. Így került
Kessler Hubert is Tapolcára. Berger Károly rajongásig szerette a barlangot, és ezt
igyekezett átadni másoknak is. Életének értelmét, legfõbb boldogságát a barlanglátogatók kalauzolásában és a természeti ritkaságok ismertetésében találta meg. Bankári
hivatását is elhanyagolva lassan fõfoglalkozású „barlangi emberré” vált.
Õ volt Tapolca elsõ idegenvezetõje. Buzgalma ellenére egyre több sajtótámadás
érte. A barlang óvóhellyé való átalakításában már nem vett részt. Élete az auschwitzi
haláltáborban ért véget.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok./

Természetfotók a zeneiskolában
A Zenei Napok koncertjeire érkezõ hallgatóság változatos témájú fotók szépségében gyönyörködhetett.
Für Ágnes, a fotós az épített és természeti értékek aprólékos megfigyelõje.
Írásaival és a Tapolca VSE Természetjáró

Új Tapolcai Újság

Szakosztály túratervével gyakran találkozhat az Új Tapolcai Újság olvasója.
A közvetlen környezetünket, a Kárpátmedence és déli szomszédaink tájait,
tájértékeit bemutató fotók nagyobb nyilvánosságot érdemelnének.
Dr. G. T. G.

SPORT

Nõi kézilabdásaink remek hajrája
A legutóbbi három fordulóban nagyszerû
játékot mutattak be NB I/B-s kézis hölgyeink. A Kinizsi csapatának mérlege a
legutóbbi három fordulóban: két hazai
gyõzelem , egy egygólos vereség idegenben.
Végre gyõzelemmel örvendeztette meg remek szurkolóit a Kinizsi csapata. A sereghajtó
a bajnokság 5. helyén álló Nagyatád együttesét
gyõzte le 18:14-es félidõ után 31:28 arányban.
Már egy héttel korábban a gyõriek elleni
mérkõzésen is látszott, hogy a lányok egyre
összeszokottabban találják meg egymást a
labdával támadásban, és védekezésben is
egyre jobbak a páros kapcsolatok, a jó ütemû
fautok. A Nagyatád ellen egy percig sem volt
kérdéses a mérkõzés végkimenetele, hiszen a
találkozón a Kinizsi végig irányított, s meggyõzõ fölénnyel verte az esélyesebb somogyiakat. Csapatként, egységesen funkcionált a
hazai gárda, a két pont megszerzése abszolút
megérdemelt volt.
Egy héttel késõbb Szombathelyen szerepeltek a lányok, 31:30 arányban maradtak alul a
rutinosabb vasiak ellenében. A végig kiélezett
küzdelemben igazából csak saját magát okolhatja a Kinizsi az egygólos vereségért, sajnos,
a játékvezetõknél ezúttal számított, hogy hol
áll a Kinizsi és hol a Szombathely a bajnoki
tabellán.

Az idei bajnokság utolsó hazai mérkõzésén
természetesen gyõzelemmel akartak búcsúzni
a lányok szurkolóiktól. Komárom volt az
ellenfél. Drámaian kezdõdött a játék tapolcai
szempontból, hiszen pillanatok alatt elhúzott
a Komárom. Elsõ gólunkat a 9. percben
tudtuk megszerezni. A meccs színvonala NB
II-es volt ekkor. A félidõ közepétõl kezdtük a
felzárkózást. Az amúgy is rövid kispad tovább
rövidült, Magyaróvári kapus sérülése kiújult,
nem tudta tovább folytatni a játékot. A
félidõben 12:15-ös vendégvezetéssel vonultak
öltözõbe a csapatok A második játékrészt
agilisabban kezdték a mieink, de a 2-3 gólos
különbség még mindig a vendégeknek kedvezett. A 12. perctõl a 15. percig fantasztikus,
5:0-s szériát mutatott be a csapat, amivel át
tudta venni a vezetést (24:22). Az elkövetkezõ
néhány percben itt is, ott is esett egy-egy gól.
A 19. perc újabb drámát hozott, a Kinizsi
elvesztette irányítóját, Antal Anettet, akit térdsérüléssel mentõ szállított a kórházba. A 25.
percben egyenlítettek a vendégek (29:29). A
lányok ekkor elõvették utolsó erõtartalékaikat,
nagyon gyõzni akartak, s meg is harcoltak
érte. Egy góllal ugyan, de nyertek, s egy igen
rosszul kezdõdõ, drámai fordulatokkal teli
mérkõzésen bizonyították be alázatukat.
Végeredmény: 32:31.

A Batsányi-vándorserleg hazatalált
Nyolc éve rendezi a Batsányi-iskola a kézilabdatornát III. és IV. korcsoportos
lányoknak, de most elõször lett övék a III.
korcsoportnak járó vándorserleg.
Négy-négy csapat mérte össze kézilabda
tudását a Batsányi-kupán körmérkõzéseket
játszva. A délelõtti programban a kisebbek, az
5-6. osztályosok, a délutániban a nagyobbak,
a 7-8. osztályosok versenyeztek.
A harmadik korcsoport gyõztese a házigazda, rendezõ Batsányi-iskola csapata lett,
legyõzve minden ellenfelét. Második a
Kazinczy, harmadik a Révfülöp, negyedik a
Bárdos-iskola .

Különdíjat kaptak a legjobbak. Gólkirálynõ: Benedek Sára 25 gól (Kazinczy), legjobb
játékos Scheller Judit (Batsányi), legjobb
kapus: Szalai Anna (Batsányi)
A negyedik korcsoportban gyõzött a
Kazinczy-iskola, megelõzve a Batsányit. A
bronzérem a veszprémi Deák-iskola lányainak jutott, míg a negyedik hely a Bárdosnak
jutott.
Itt is gazdára találtak a különdíjak.
Gólkirálynõ lett a kazinczys Karsai Dóra (23
gól), legjobb játékos Pontyos Peggi
(Batsányi), legjobb kapus Bogdán Loretta
(Batsányi).

Arany, ezüst, bronz az országos versenyrõl
A középiskolások országos párbajtõr diákolimpiáját az idei évben Miskolcon rendezték. A Batsányi-gimnázium tanulóinak
mérlege: két arany, egy ezüst, egy bronz.
A fiúk VI. korcsoportjának (1989. január 1je után születettek) egyéni versenyében
aranyérmet szerzett Hartmann András, 7.
helyen végzett Kovács Milán (Milán 1993-as
születésû). Hetedik helyére büszke lehet,
hiszen olyan versenyzõt gyõzött le a nyolc
közé jutásban, aki a kadett világbajnokságon is
szerepelt. Csapatversenyben a batsányis fiúk
kétszer is összekerültek a balatonos klubtársakkal, akik a keszthelyi Vajda gimnázium tanulói, és a tapolcaiak mind a két alkalommal
gyõzni tudtak a riválisokkal szemben. A döntõben megszerezték a gyõzelmet, aranyérmet
kapott Hartmann András, Hammer Péter, Igaz

András, Kovács Milán, Korbély Péter. Az V.
korcsoportos fiúknál ezüst jutott a Batsányinak.
Csapattagok: Kovács Milán, Igaz András, Korbély László. A VI. korcsoportos lányok versenyében a tapolcai gimnázium vívói bronzérmet szereztek a Parrag Klaudia, Fábián
Kata, Baráth Anna összeállítású csapattal.

V. oviolimpia
Óvodások szurkoltak óvodásoknak az
ötödik alkalommal megrendezett oviolimpián. A kicsik olimpiájának a Városi
Rendezvénycsarnok adott otthont.
Tapolcai óvodások töltötték meg a városi
rendezvénycsarnok küzdõterét és lelátóját. A
zenés bemelegítés után felsorakoztak az olimpikonok, hogy sor- és váltóversenyekben mérjék össze a tudásukat. A feladatok ügyességet,
gyorsaságot kívántak az ifjú versenyzõktõl,
akik a kenguru és más akadályok leküzdésén

túl a burgonyaszedés és az alagút elnevezésû
gyakorlatokat is jól megcsinálták. Végül százlábúként araszolva pihenték ki a fáradalmaikat.
A szervezõ rendezvénycsarnok a résztvevõ
versenyzõket óviolimpiás pólóval ajándékozta meg, továbbá hangsúlyozva a játék és a
részvétel fontosságát, a díjazásban nem tettek
különbséget, így minden versenyzõ csapat
gyõztesként, ugyanolyan serleggel, csokoládéval és frissítõvel térhetett vissza óvodájába
a játékos délelõtt után.

Az I.Sümeg-Tapolca váltó futóverseny
Az I. Sümeg-Tapolca váltó futóverseny vándorserlege a Batsányi-gimnázium fiú csapatához került, s ezt egy évig õk birtokolhatják.
Elsõ alkalommal rendezték meg a Sümeg-Tapolca váltó futóversenyt, ahol általános iskolás,
középiskolás és felnõtt vegyes csapatok gyûrték le a távot. A Sümeg városközpontból induló
verseny a tapolcai Tavasbarlangnál ért véget. Az eredményhirdetésre a Székelykapunál került sor.
A díjakat Marton József alpolgármester adta át a helyezetteknek. Az általános iskolások versenyében a lányoknál gyõzött a Batsányi-iskola csapata, második a Bárdos-iskola, harmadik a Kazinczyiskola csapata lett. A fiúknál a gyõzelmet a sümegi Rammasetter iskolások szerezték meg, a további sorrend: Batsányi-iskola, Bárdos-iskola. A középiskolás lányoknál és a fiúknál a Batsányigimnázium csapatai nyertek A Széchenyi szakképzõsök a dobogó harmadik fokára szorultak
mindkét nemben, a sümegi lányok és fiúk pedig a 2. helyet érték el. A felnõtt illetve a vegyes csapatoknál a sorrend: I. Tomcsányi Ford (Tapolca), 2. Futótûz (tapolcai rendõrségi csapat), 3. Sümeg
város csapata. A vándorserleget a következõ II. Sümeg-Tapolca váltó futóversenyig a Batsányigimnázium fiú csapata birtokolhatja. A fúk 58 perc 25 másodperc alatt teljesítették a távot.

Rövid sporthírek, eredmények
LABDARÚGÁS
NB III-as labdarúgócsapatunk, a TIACHonvéd VSE eredményei az elmúlt idõszakban eléggé változatosak voltak. Volt ebben
csalódás, de meglepetés is. Eredmények:
TIAC-Sárvár 1:1, Hévíz-TIAC 1:1, TIACCsorna 0:1, Andráshida-TIAC 0:3, TIACVép 0:1, Zalaegerszeg-TIAC 0:1.
Eredmények a megyei IV. osztályból: a 12.
fordulóban Ukk Tapolca VSE 5:0,
Zalaerdõd-Diszel SE 3:1
13. forduló: Badacsonytomaj II.-Tapolca
VSE 1:2, Diszel SE-Csabrendek II. 1:4
14. forduló: Tapolca VSE-Sümeg VSE 0:2,
Ukk TE-Diszel SE 11: 3
15. forduló: Nemesvita-Tapolca VSE 0:4,
16. forduló: Diszel SE-Tapolca VSE 0:5
17. forduló:Tapolca VSE-Hegymagas 7:2,
Sümeg VSE-Diszel SE 9:1. A 17. forduló
után a Tapolca VSE a tabella második
helyén, a Diszel SE a 9. utolsó elõtti helyet
foglalja el.
A nõi bajnokságban: Káptalanfa-Tapolca
1:3, Tapolca. Badacsonytördemic 10:1,
Nyirád-Tapolca 1:5

KÉZILABDA
NB II-es férfi kézilabdásaink 3 fordulót játszottak az elmúlt idõszakban. Kisbéren
31:26 arányban maradtak alul kapkodó
játékuknak köszönhetõen. A Celldömölk
elleni hazai találkozón kiköszörülték a csorbát, hiszen magabiztos , látványos játékkal
verték a Celldömölk gárdáját 34: 29 arányban. Az elmúlt hétvégén tartalékosan vállalták a bajnok Ajka elleni játékot, ahol az

Ajka nagyarányú, 55: 16-os gyõzelmet aratott a TVSE felett.

MOTOKROSSZ
A 2001-ben született Fazekas Dennis
nemzetközi juniorkupára készül, de rajthoz
áll az osztrák szuperkupa-bajnokságban az
ötven köbcentisek bajnoki osztályában.

AUTOKROSSZ
A tapolcai Erdei István (ASC Dömsöd
színeiben versenyez) élete elsõ versenyén a
Divízió 1F 2000 köbcentiméteres kategóriában egyéniben és csapatban (Vörös
Tiborral) gyõzelemmel debütált Opel Astra
GSI típusú autójával a Prerovban (Szlovákia) rendezett autokrossz futamon.

SAKK BLOKK
Nem sikerült a dobogós hely megszerzése
NB I/B osztályú sakkcsapatunknak, a
Tapolca Rockwool VSE-nek, hiszen a
bajnokság utolsó, 11. fordulójában 2:10
arányú vereséget szenvedett a Csuti SK
Zalaegerszeg csapatától. A vendég együttes,
hogy elkerülje a kiesést, NB I-es
játékosokkal erõsítette meg csapatát, csak
így sikerült a tapolcaiakat legyõznie.
Tapolcai pontszerzõk: gyõzött Jónás Zsolt,
döntetlent ért el: Bodó Norbert és Szelényi
Norbert. Sakkcsapatunk a 6. helyen zárta
2007/2008-as bajnokságot.
A 10. fordulóban Kaposvár-Tapolca
Rockwool VSE 5:7
Pontszerzõk: gyõzött Kosztolánczi Gyula és
Nagy Zoltán, döntetlent ért el Párkányi
Attila, Bálint András, Bodó Norbert,
Szelényi Norbert, Léhmann Zoltán, Pásztor

Ferenc, Berta Krisztián, Monda László,
Toronyi Dávid, Jáchym Dorina.
NB II.
Szép gyõzelemmel búcsúzott a szezontól a
tapolcai tartalékcsapat. Tapolcai Szeremley
SI-Zalaegerszegi Kertváros 8:4. Gyõzött
Gadácsi Miklós, Samu Ferenc, Horváth
Ádám, Horváth Márk, Lovász Barnabás,
döntetlent ért el Babócs Gyula, Presznyák
István, Hlavács Krisztián, Vajda Attila,
Gyarmati János, Toronyi Tibor. Ezzel a
gyõzelemmel NB II-es csapatunk a 6. helyen
végzett a 2007/2008-as bajnokságban.
A 10. fordulóban Zala Volán-Tapolcai
Szeremley SI 6,5:5,5. Gyõzött Jónás Zsolt,
Horváth Ádám és Horváth Márk, döntetlent
ért el Heiligermann Gábor, Gadácsi Miklós,
Presznyák István, Vajda Attila, Duffner
Attila.
Megyei I. osztály
A 9. fordulóval befejezõdött a megyei I.
osztályú sakkcsapat-bajnokság.
Eredmények: Pápai SE- Tapolcai Szeremley
SI II. 7:5; Tapolcai Kölcsey Nyomda-Ajkai
ASSE 7:5. A Szeremley a 2. helyen, a
Kölcsey az 5. helyen fejezte be a 2007/2008as idényt. Dicséretes mindkét csapat eredménye, hiszen a 12 táblás csapatmérkõzéseken általában 9-10 gyermekversenyzõ ült asztalhoz csapatban felnõtt
versenyzõkkel szemben.
I. Szobi emlékverseny - Celldömölk
Öt ország mintegy 240 versenyzõje vett részt
az elsõ alkalommal megrendezett emlékversenyen. A gyermekversenyt négy
korosztályos csoportban rendezték meg. Jól
szerepeltek a tapolcai fiatalok. Az óvodások
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versenyén (18 induló) Nagy Gergõ a 4.,
Györkös Levente a 7., Hederics Tamás a 11.
helyen végzett. A 9 éven aluliaknál (52
induló) a lányoknál Koltai Anna 1-2. helyen,
a fiúknál Kauffmann Péter a 6. helyen zárta
a versenyt.
A 11 éven aluliak versenyén (47 induló)
Árvai Eszter bronzérmes lett, Hoffmann
Vivien 6. a fiúknál szintén bronzérmes lett
Vincze Gyõzõ, 6. pedig Tóth Kristóf.
A 13 éven aluliaknál (23 versenyzõ) Tóth
Tímea és Hoffmann Roland különdíjat
érdemelt ki.
Csapatversenyben ugyanannyi pontot gyûjtve, mint a gyõztes Szombathely Dési SE, a
Tapolca VSE a 2. helyen végzett
Országos egyéni rapidbajnokság
A Szombathelyen rendezett országos korcsoportos egyéni versenyen (300 gyermek és
ifjúsági sakkozó) a 15 fõs tapolcai csapatból
kiemelkedõen szerepeltek: a 8 éven aluliaknál 7. hely Kauffmann Péter, 10 éven aluliaknál 4. hely Árvai Eszter, 6. hely Koltai
Anna, 7. hely Sötét Barbara. A 12 éven aluli
lányoknál Szabó Dorina a 9. helyen végzett.
Párbajtõr

VÍVÁS
Rédli András, a tapolcai Balaton Isover
Vívóklub párbajtõrözõje hibátlan teljesítménnyel nyert a 2008/2009-es szezon elsõ
válogató versenyén Budapesten. A Párizsban
rendezett világkupán a 11. helyen végzett. A
16 között az olimpiára készülõ Kulcsár
Krisztián búcsúztatta.
Az oldalt készítette:
Antal Edit

2008. május
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KÉPES HÍREK

Az úttest felbontása nélkül

A téglák mesélnek…
Május 13-án - hazánkban elsõ ízben Bélyeges Tégla Kiállítás nyílt Németh
Ferenc és Nyirõ Zsolt kiállítók gyûjteményébõl a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.
A tárlaton a népes számban megjelent
érdeklõdõt Dr. Herczig Béla, a Monarchia
Bélyeges Tégla Gyûjtõk Egyesületének
elnöke köszöntötte, aki nyitógondolataiban
kiemelte, valójában igazi magyar specialitásról, Hungaricumról beszélhetünk.
Felhívta a jelenlevõk figyelmét arra is,
hogy történelmi fontossága indokolttá
tenné, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk
rá. Az egyesület céljaként tûzte ki, hogy
Magyarországon, illetve Közép-Európában készült bélyeges téglák minél nagyobb

gyûjteményét hozza létre. Folytatva gondolatmenetét, elmondta, a „címeres téglák
történelme” a török kivonulást követõen,
az ország újjáépítésével vette kezdetét.
Sokévi kutatómunka eredménye kell
ahhoz, hogy az irodalmát folyamatosan
bõvíteni tudják. Sajnos, a történelem egy
olyan szeletérõl van szó, mely kívül esik a
régészek érdeklõdési területén, melyet
valójában nem mûvel senki. Megítélése
szerint nehéz megbecsülni a pontos számukat, megközelítõleg tizenötezer-féle
tégláról beszélhetünk. Ez a fajta megjelölésük, olyan mennyiségben, mint az
egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén, sehol máshol nem lelhetõ fel.
Major Tünde

Fotó: N. Horváth

Míg az úttesten zavartalan volt a forgalom, addig alatta dolgoztak
A Semmelweis utca és az Ady Endre
utca keresztezõdésében az úttest felbontása nélkül cserélték ki az elhasználódott távhõvezetéket.
Mint Hegedûs Józseftõl, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõjétõl megtudtuk, az új technológiával lefektetett
csõvezetéket már nem tudja kikezdeni a
szennyvíz sem.
- A több mint 20 éve épült, korszerûtlenné vált távhõvezeték cseréje
folyamatos a városban. Jelenleg a
kórházba menõ vezeték cseréjén van a
sor. Erre azért volt szükség, mert a
vezeték kilyukadt, és a mûszerek 2-3 m3

vízveszteséget mutattak ki naponta. A
mélyépítõ munkálatok elvégzése után
május 23-án reggel kapcsolták le a
kórházat a központról, de az esti órákban
már újra volt szolgáltatás. A korszerû
KPE-csõburkolat most már lényegesen
ellenállóbb, nem tud benne kárt tenni a
szennyvíz sem. A következõ cserére a
Petõfi utca és a Nagyköz utca
keresztezõdésében kerül majd sor. A
lyukas vezetéken 50-60-80 fokos víz
folyik el jelenleg. Forgalom-technikailag
ott nehezebb lesz megoldani a problémát,
de nem várathat magára a beruházás mondta az ügyvezetõ.
NHE

Fotó: Major

„A tégla évszázadok óta az egyik legfontosabb és legmegbízhatóbb
építõanyag. A föld stabilitását, az otthon melegét, a családi békét és az
összetartozást szimbolizálja.”

15 éves a Látványtár
Június 2-án, (hétfõn) 17 órakor - A mûgyûjtés dicsérete - 15 éves a Látványtár
címmel kiállítással egybekötött könyvbemutató lesz a Wass Albert Könyvtár
I. emeleti nagytermében.
Vörösváry Ákossal és Gyökér Kingával Hangodi László helytörténész és Németh
István Péter költõ beszélget, Barabás Márton képzõmûvész pedig a mûvészkönyv
mûfaját ismerteti.

Tegyünk a Földünkért!
A Tegyünk a Földünkért! rendezvénysorozat keretében, a Madarak és
fák Napja alkalmából május 9-én faültetésre került sor a Batsányi János és a
Bárdos Lajos Általános Iskolákban,
valamint a Batsányi János Gimnázium
és Szakképzõ Iskolában.
Az általános iskolások a mûsorukkal
ünnepi hangulatot idéztek elõ. A szakemberek által elõkészített terepen a tanulók
ültették el a hársfákat.
A két általános iskolai igazgató nemcsak
felügyelte a munkálatokat, de részt is vett
bennük, ezzel is példát mutatva diákjaiknak.
Juhász Ágnes

A kultúra kis követei
Minden elismerés a felkészítõké és a
színpadra lépõ gyerekeké.
Csodálatos volt látni az összhangot és a
közös munka eredményeként megszületett produkciót a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális
Szakiskola kulturális bemutatóján május
23-án a Tamási Áron Mûvelõdési Köz-

pontban.
Az aranyszõrû bárány történetét bemutató árnyjáték, a modern tánc, a színdarabok, a versek mind-mind nagy sikert
arattak. Ötletesek voltak a jelmezek, a
díszletek. A rendezvény ideje alatt az iskola tanulóinak munkáiból kiállítás nyílt a
mûvelõdési központ aulájában.
NHE

Fotó: Juhász

Fotó: N. Horváth

Vajon kire ütött ez a gyerek? - kérdezik a szülõk Janikovszky Éva nagy sikerrel bemutatott jelenetében
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