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„Forrj egybe Magyar nép”
- A nagy történelmi pillanatokat nem
agyonkoptatott fogalmak és eszmék
alakítják, hanem tennivágyástól fûtött
emberek cselekedetei - mondta Marton
József alpolgármester az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc 160.
évfordulóján ünnepi beszédében március 15-én a Városi Rendezvénycsarnokban.
- Csak az a közösség képes nagy cse-

2008. március

Nemzetközi vendéglátás

lekedetekre, amelyikben megvan a békés
hétköznapok hangyaszorgalma, amelyik
tudja, hogy nemcsak a változtatás,
hanem a megõrzés képessége is szükséges a továbblépéshez. Kölcsey Ferenc
így fogalmaz: „Nemzeti fény a cél. //
Hogy elérjed, forrj egybe Magyar nép.”
/Összeállításunk a 4. oldalon Ez a
márciusi nap az összefogás, a haladás,
az egymáshoz tartozás napja címmel./

Fotó: N. Horváth

A zsûri tagjaival a tapolcai versenyzõk: Vári János, Szélessi Barbara,
Böröcz Anita és Babics Barbara

Fotó: N. Horváth

Talán még soha annyian nem vettek részt a március 15-ei ünnepen, mint
ebben az évben

Utazás kiállítás 2008
31. alkalommal nyitotta meg kapuit az
Utazás kiállítás, amelynek a budapesti
vásárközpont adott otthont.
50 ország 924 kiállítója mutatkozott be
ezen a tavaszi turisztikai vásáron. A hazai
kínálatban a nyílt vizek, a gyógyturizmus
és a wellness került a középpontba. A
kiállításon a tapolcai Tourinform Iroda is
bemutatta ajánlatát.
/Riportunk a 5. oldalon A magyar
vendég jó vendég címmel./

Március 4-én a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola tankonyhájában
egymással keveredett a magyar, a
német és a lengyel szó.
A VI. Nemzetközi Gasztronómiai
Versenyen a hazaiak mellett Wroclaw,
Stadthagen és Halle legjobb szakács- és
pincértanulói mutatták be gyakorlati
tudásukat. A szakmai zsûri elnöke Török
István János, a Magyar Gasztronómiai
Szövetség alelnöke volt, tagjai: Domonkos Miklós, a Magyar Gasztronómiai
Szövetség Veszprém Megyei Gasztronómiai Egyesületének elnöke, Takács
Géza, a Hotel Pelion teremfõnöke, Tóth

Sándor-napi bormustra

Endre, Balai Attila, Tóth Gyula mesterszakácsok. A verseny csúcspontja az esti
eredményhirdetés és az azt követõ díszvacsora volt.
/Tudósításunk a 3. oldalon „Vadat,
halat s mi jó falat, szem, szájnak
ingere...” címmel./

Egészségünk
védelmében
Nagy sikerrel zárult a X. Egészség- és
Aerobiknap a Városi Rendezvénycsarnokban.
Színvonalas elõadások, szûrõvizsgálatok, tanácsadások, mozgásra hívó programok, kiállítások váltották egymást
ezen a napon.
/Írásunk a 4. oldalon Az egészség
jegyében címmel./

Fotó: N. Horváth

Fotó: Major

A Tapolca-régió képviseletében

A bormustrára „felsorakozott” borokat dr. Kállay Miklós, a Corvinus
Egyetem Borászati Tanszékének vezetõje mutatta be
A Badacsonyi Borbarát Asztaltár- polgármester köszöntötte, mint mondta,
saság kezdeményezésére 5 évvel a szõlõ és az ember kapcsolata gyöezelõtt született meg a Sándor-napi nyörû találkozás, mert amíg egy szõlõbormustra, azaz a borrégió legjobb tõke is él ezen a vidéken, addig gondoborainak évenkénti bemutatása.
zóra talál, és lesz borász is, aki a terA Tamási Áron Mûvelõdési Köz- mésbõl bort készít.
pontban március 18-án megrendezett
/Írásunk a 3. oldalon A fõszerep a
„borseregszemle” résztvevõit Ács János pinot borcsaládnak jutott címmel./

Fotó: Fehér

Ha megszólal a zene...

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A munkahelyteremtés támogatása
központi kérdés a városban

Tapolca Város Képviselõ-testülete a
2008-as költségvetést - 4.062.135.000 Ft
bevételi és ugyanekkora kiadási oldallal
- egyhangúlag fogadta el. A város
gazdálkodásáról, a várható fejlesztésekrõl és felújításokról, valamint a
támogatási rendszerekrõl Ács János
polgármesterrel készítettünk riportot.
- Az elfogadott költségvetést az
irányelveknek megfelelõen állítottuk
össze. Továbbra is a legfontosabb cél az
intézményrendszer biztonságos mûködtetése. Sajnos, az állami normatíva átalakításával valamilyen formában sérült a
bevételi oldal - az önkormányzat több
tízmillió forinttal kap kevesebbet, mint
2007-ben, holott már akkor sem kapott
teljes normatív támogatást -, de ennek
ellenére a város biztosítani fogja a fedezetet a mûködéshez.
- Milyen fejlesztések, felújítások
várhatók 2008-ban?
- Szeretnénk befejezni azokat a
fejlesztéseket, amelyeket már elkezdtünk,
de új beruházások indítását is tervezzük.
Hogy ezek melyek lesznek, azt elsõsorban
a kutató-feltáró munka fogja eldönteni. A
külterület Rendezési terve segíti majd a
stratégiai munkánkat. A volt laktanyák
hasznosításának kérdése is elõtérbe kerül
ebben az évben. A város elvi hozzájárulásával több olyan beruházás
várható Tapolcán, amely külsõ befektetõ
bevonásával, magánterületen valósul majd
meg. Ha megfelelõek lesznek a befektetni
szándékozók elképzelései, tervei, akkor a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ melletti üres területen, az ún. Cseleház-területen
is elindulhat egy, a város közérdekeit szolgáló beruházás, de ugyanazt mondhatom
el az Arany János utcával kapcsolatban is.
- Mekkora pályázati önrészt különített
el a város, és milyen pályázatokon kíván
részt venni?
- Ebben az évben is 120 millió forint
pályázati önrészt különítettünk el. Ez
jelentõs összeg - a költségvetést figyelembe véve -, ha azt nézzük, hogy a felújítási
és fejlesztési pénzösszeg várhatóan 350400 millió forint. Már megnyert
pályázatunk a diszeli kerékpárút II.
ütemének, valamint a Polgármesteri
Hivatal akadálymentesítésének támogatása. Ezekkel 50-55 millió forint
pályázati pénz jelenik meg a város költségvetésében, és még ebben az évben
megvalósulnak. Elkészült a diszeli városrész szennyvízcsatorna-építése. Ezzel és
az útfelújításokkal eddig még soha nem
látott fejlesztés történt ott. Természetesen

új pályázatok kiírását is várjuk. Az Ipar
utca esetében 100 millió forintos pályázatot kívánunk beadni. A Kazinczy-iskola
felújítására benyújtott 280 milliós
pályázatunkat már befogadták. Mind a két
pályázat régiós pályázat. Az utóbbira csak
3 milliárd forintja van a régiónak, és erre
168 pályázat érkezett 3 megyébõl. Nem
lehet tudni, de én megkérdõjelezem, hogy
mind a 168 pályázat megfelelt a kiírásoknak. Azt is el kell mondanom, ha nem
nyerünk, akkor - sajnos - önerõbõl nem
tudjuk megoldani az iskola felújítását.
- Milyen lépéseket tesz a város a
munkahelyteremtés segítésére?
- Komoly erõfeszítéseket tesz a város
azért, hogy segítse a munkahelyteremtést.
Ennek érdekében tárgyalások folynak ma
is. Arra kértem a térség országgyûlési
képviselõjét és valamennyi képviselõtársamat, hogy minden eszközzel segítsék és
támogassák ezt a törekvésünket. Az integrált és városfejlesztési program elkészítésével kiderült, hogy a rendszerváltás
óta - sajátosságai miatt - a megye városai
közül a munkahelyek megszûnésével a
legnagyobb sebet Tapolca kapta. A honvédség, a bauxitbánya, a nagyüzemek
megszûnése, valamint a vasútiforgalom
csökkenése nagymértékben növelte a
munkanélküliséget, és ezt a jól mûködõ
szolgáltatás és kereskedelem munkaerõigénye sem tudja ellensúlyozni. Azt viszont tudomásul kell vennie mindenkinek,
hogy nemcsak Európában, de Magyarországon és Tapolcán is a szakképzett
munkaerõre van elsõsorban kereslet. Ezért
nagyon fontos, hogy a szakképzésünk
ennek ismeretében alakuljon, fejlõdjön. A
kormánynak nagyon át kellene gondolnia,
hogy miként nyúl az oktatáshoz. Egy
részben tönkretett és lerombolt egészségügy után az oktatásunknak nem szabadna
erre a sorsra jutnia. Jó lenne, ha az önkormányzatokat és a fenntartókat jobban
bevonnák a döntésbe, nem úgy, mint az
egészségügy „reformálása” során, mert ott
komolyabb egyeztetés egyik féllel sem
történt. Tapolcán meghatározó szempont
az oktatás. A megye települései közül Veszprém után - itt a legmagasabb a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk száma.
Tehát szakember lenne, most már
telekvásárlásra, építkezésre is lehetõség
nyílik. Nem a városon, hanem a kormányon múlik elsõsorban, hogy Tapolca és a
hozzá hasonló települések miként tudják
megtartani a lakosságot. Sajnos, azt is el
kell mondani, hogy Tapolcán és kistérségében nagyon magas az elvándorlási
mutató. Ez nem jó senkinek. Ahhoz viszont, hogy ez ne így legyen, munkahelyekre, üzemekre van szükség, mert mint
már mondtam, sem a szolgáltatás, sem a
kereskedelem, sem a turisztikai jellegû
fejlesztések nem tudják megoldani ezeket
a gondokat. A probléma megoldásához az

államon, az önkormányzaton kívül a
munkát keresõ egyénekre is nagy szükség
van. Nekik is tenniük kell azért, hogy
munkájuk legyen. Õszinte leszek: egy hetenként megjelenõ, 3 oldalas hirdetési
újság másfél oldalon csak állást kínál. Az,
aki dolgozni akar, találhat magának a
munkahelyek között. Lehet, hogy nem a
legideálisabbat, de az ember abból tud
válogatni, ami van. A sültgalamb senkinek
sem repül a szájába. A munkát keresõnek
is segítenie kell magán.
- Milyen szociális hálót épít ki a város a
rászorulóknak?
- A szociális ellátás rendszere eddig is
jól mûködött a városban. Nem szeretnénk
lazítani rajta, sõt, úgy érzem, hogy szigorítani is kéne, hogy csak azokhoz jusson
el a segítség, akik valóban rászorulnak,
akik megérdemlik, és ne kapjanak azok,
akik a „szájukkal” harcolták ki, és közben
semmit sem tesznek azért, hogy a sorsuk
jobbra forduljon; nem dolgoznak, holott a
kínált munkalehetõségek között bizonyára
õk is találnának maguknak.
- Miként támogatja az önkormányzat a
különbözõ civil szervezeteket, egyesületeket?
- Ebben az évben a költségvetésben 25
millió forinttal több támogatást biztosít
részben a civil szervezetek, részben a
sportegyesületek fenntartásához, mûködtetéséhez. Ennek egy része közvetlen
támogatás, míg a másikhoz pályázat révén
lehet hozzájutni. A támogatásokhoz
sorolom a panelprogramban résztvevõk
támogatását is. Bár mostanra megváltozott
ennek a programnak a rendszere - most
már nem az önkormányzat egyharmados
támogatása kell hozzá -, minden felújítást
akaró lakóközösségnek jelentõs részt kell
vállalnia a programban. Nem egyértelmû
ez a támogatási forma, de a közösségek
érdekében a város továbbra is felvállalja a
megvalósítás támogatását, mert mint az
eddigi példák is mutatják, jó helyre kerül
a segítség. 2 lakótömb már megújult, a
harmadik felújítása pedig most van folyamatban.
- Tapolca egymilliárd forint értékben
kötvényt bocsátott ki néhány hónappal
ezelõtt. Ez miként hasznosult eddig?
- Eddig sikeresen vettünk részt vele a
pénzpiacon. A pénzügyi „manõverekhez”
nagyon jó és korrekt partnerre találtunk a
Raiffeisen Bankban, jelentõs kamatbevételeket tudtunk realizálni eddig a
város számára. Ezért is döntöttünk úgy, ha
olyan bevételeink vannak, amelyek
szabadok, akkor azokat akár 2 hétre, vagy
1 hónapra is megforgatjuk, vagy lekötjük,
és az így nyert néhány millió forintot a
tervezett, vagy éppen terven felüli, de
mindenképpen Tapolca érdekeit szolgáló
dolgokra fordítjuk. Ilyen például a már
elõbb említett panelprogram támogatása
is.
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

KRÓNIKA

A népszavazás
tapolcai eredményei
Március 9-én Magyarország választópolgárai az urnák elé járultak, hogy - élve
demokratikus és alkotmányos jogukkal ügydöntõ népszavazáson vegyenek részt. A
napjainkban érvényben lévõ törvényt
1989. június 1-jén fogadta el az
Országgyûlés.
A 2008. március 9-ei népszavazás kérdései
és az azokra adott tapolcai válaszok arányai a
következõk voltak:
A választópolgárok száma:
13.850
Szavazóként megjelent választópolgárok
száma:
7.237

A fõszerep a pinot borcsaládnak jutott
A Sándor-napi bormustrán dr. Májer
János, a badacsonyi Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézet igazgatója ismertette a pinot
borcsalád jellemzõit.
Szólt a pinot noirról, a pinot blanc-ról és a

szürkebarátról is. Mint mondta, bár ez utóbbi
világfajta, de annyira kedvelt hazánkban,
hogy még a szakemberek közül is többen a
magyar fajták között tartják számon. Az igazgató ezen a találkozón jelentette be, hogy egy

1. kérdés:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteggyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követõ év január 1jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”
Érvénytelen szavazatok száma: 33 (0,46%)
Érvényes szavazatok száma: 7.204 (99,54%)
IGEN szavazatok száma:
6.179 (85,77%)
NEM szavazatok száma:
1.025 (14,23%)
2. kérdés:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi
ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbetegszakellátásért a jelen kérdésben megtartott
népszavazást követõ év január 1-jétõl ne
kelljen vizitdíjat fizetni?”
Érvénytelen szavazatok száma: 36 (0,50%)
Érvényes szavazatok száma: 7.196 (99,50%)
IGEN szavazatok száma:
6.072 (84,38%)
NEM szavazatok száma:
1.124 (15,62%)
3. kérdés:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag
támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató
hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”
Érvénytelen szavazatok száma: 45 (0,62%)
Érvényes szavazatok száma: 7.182 (99,38%)
IGEN szavazatok száma:
6.013 (83,72%)
NEM szavazatok száma:
1.169 (16,28%)

Fotó: N. Horváth

A borok többsége fehér volt, de a rozék és a vörösek is „megmutatták magukat”

néhány nappal elõbbi döntés értelmében már
nem a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumhoz, hanem a Pannon Egyetemhez tartozik a kutatóintézet.
A borbemutatón elsõként dr. Kállay
Miklós professzor alkotott véleményt a felvonultatott 40 borról. - Egy bor értékítélete
soha nem lehet abszolút és diktatórikus,
hiszen mindig benne van a szubjektum is hangsúlyozta. - Ezért is van szükség az ilyen
bormustrákra, mint ez a Sándor-napi is. Így
és itt összeadódnak a vélemények, és ebbõl
kialakulhat egy viszonylagos értékítélet is.
A bemutatott borok között Kõröshegyrõl
Balatonaligáról, Balatonszõlõsrõl érkezettek
éppúgy szerepeltek, mint a Szent Györgyhegyen, Badacsonyon, valamint a Somlón
termettek.
A bormustra rendezõi - Tapolca Város
Önkormányzata, a Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézet és Mezõssy Zoltán és családja arról is gondoskodtak, hogy alkalomhoz illõ
vacsorával vendégeljék meg a bemutató
résztvevõit. A szürkemarhapörkölt és harcsapaprikás méltón illeszkedett az est fõszereplõjéhez: a pinot borcsaládhoz.
NHE

„Vadat, halat s mi jó falat, szem, szájnak ingere...”
A Széchenyi István Szakképzõ Iskola
bejáratánál a magyar nemzeti lobogó mellett lengyel és német zászlót lengetett a
szél. Március 3-án megérkeztek a külföldi
versenyzõk a 4-én esedékes nemzetközi
szakács-pincér versenyre.
Az évente megrendezett verseny
Tapolca-Wroclaw-Stadthagen-Halle tanulói
között került sorra. Minden város 2-2 szakácsot ill. pincért indított a versenyen; a
vendégek 8 asztalát 8 szakács, ill. 8 pincér
szolgálta ki.
A szakácsoknak négyfogásos menüsort
kellett elkészíteniük 8 személy részére. A
pincérek feladata volt a díszterítés, menükártya elkészítése, koktélkészítés a zsûri elõtt
és - természetesen - a felszolgálás. A nagytekintélyû-tapasztalatú zsûri - 3 a szakácsoknál, 3 a pincéreknél - sok szempontot
vett figyelembe a bírálatkor. A szorosan vett
szakmai szempontokon kívül a tanuló mozgását, modorát, az asztalok díszítését. (Mindenkit elbûvölt, gyönyörködtetett a terem

díszítése, beosztása, összhatása). A versenyzõket kiszolgáló, mintegy 30 tanuló a háttérben végezte fontos munkáját. A szervezõk és
szaktanárok mellett 3 tanár-tolmács állt a
vendégek rendelkezésére, de jó szerepe, feladata volt minden dolgozónak. Csakis ez az
imponáló összmunka tette lehetõvé a
gördülékeny munkát, a szép eredményeket. A
VI. Nemzetközi Gasztronómiai Versenyen
elért eredmények alapján I. helyezett a tapolcai Vári János szakács, Böröcz Anita pincér.
II. Stadthagen, III. Halle.
A legjobb szakács címet Stadthagen-,
legjobb pincér címet Wroclaw, - legnépszerûbb pincér címet Halle diákja érte el.
Az összesített pontszámok alapján 1 évig
Tapolca birtokolja a vándorserleget. A tapolcai csapattagok: Vári János, Böröcz Anita,
Babics Barbara, Szélessi Barbara. Az
érmeken kívül értékes ajándékokkal is jutalmazták a nyertes csapatokat, de minden
résztvevõ díszes emléklapot vehetett át.
Március 5-én a versenyzõk Budapest -

jelesül a Parlament - látogatására utaztak
vezetõik és a tolmácsok kíséretében.
Az izgalmas elõkészületekkel, felelõs
munkával, összefogással zajló napok - mára, a
jövõre - tanulságos, örömteli emlékké váltak.
- Tizenkét évvel ezelõtt rendezték meg az
elsõ ilyen versenyt, Magyarország hat éve
kapcsolódott be, a mi iskolánk pedig már
másodízben látta el a házigazda szerepét is összegezte a tapasztalatokat Lájerné Tóth
Éva, a SZISZI igazgatója. - Nagy öröm számunkra, hogy az egyre magasabb színvonalú
versenyen a mi tanulóink is szép eredményeket érnek el. A kitûnõ ételek, a ragyogóan terített asztalok és a pincérek felkészültsége is bizonyítja, hogy jó úton halad a
vendéglátás tanítása, nemcsak nálunk, de
külföldön is. A díszvacsora meghívott
vendégei is tetszésüknek adtak hangot. Az
eredményhirdetést és az esti programot
megtisztelte jelenlétével Lasztovicza Jenõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke is.
G. Dr. Takáts Gizella

A listás képviselõi hely mögött is választói akarat van
Lévai József önkormányzati képviselõ
az MSZP listájáról került be Tapolca
Város Önkormányzatába.
- Képviselõ úr! Kérem, fogalmazza meg,
Ön szerint mi a különbség az egyéni és a
listás képviselõség között?
- Ez egy olyan kérdés, amely idõrõl idõre
felmerül. Azt gondolom, hogy amikor a
választási törvényt az elõdeink megalkották, akkor az egyéni és a listás helyekkel a
politikai egyensúlyt akarták megtartani.
Van, aki megkérdõjelezi a listás helyek
létjogosultságát, de tény: mögöttük is
választói akarat van, hiszen az alapján kerül
kiosztásra, hogy az adott párt, az adott
szervezet hány olyan szavazatot kapott,
amelybõl nem született mandátum. Természetesen az egyénileg megválasztott
képviselõnek vannak olyan feladatai, kötelezettségei, amilyenek a listásnak nincsenek. Neki a választókörzetében felmerülõ
kérdéseket a Testület elé kell hoznia, fel kell
vállalnia a közvetítõ szerepét, ismernie kell
az ott élõk gondjait, örömét. Ugyanakkor
elõfordulhat az is, hogy a város egészének
hasznos, de az adott választókörzetre nézve
már nem annyira elõnyös megoldások elfogadtatását is szorgalmaznia kell. A listás

képviselõnek nincs választókörzete - bár
engem is megkeresnek a lakókörnyezetemben felmerülõ problémákkal -, ezért inkább
a város egészét érintõen, globálisan gondolkodik. Már második ciklusban vagyok
olyan helyzetben, hogy a Testületen belül
kisebbségi véleményt képviselek listás
képviselõtársaimmal együtt. Ebbõl adódóan
a helyzetünk is érdekes a város jövõjének
megformálását illetõen. Nekünk igazából
mindig az a szerep jutott, hogy a városvezetés elképzeléseit, észrevételeit megpróbáljuk jobbítani.
- Nagyon sokan vélekednek úgy, hogy a
város vezetése valójában a Képviselõtestület, így a hozott döntések mögött - a
szavazások végeredményének tükrében közös akarat van.
- Nincs a válaszom és eközött ellentmondás. Mert a döntés mechanizmusát
egy nagyon jól felépített rendszer mûködteti. A frakcióüléseken, a bizottsági
üléseken már megtárgyaljuk az adott
kérdéseket, olyan információkkal, adatokkal a birtokunkban, amelyek segítik a határozathozatalt. Valójában a nyilvános
testületi üléseken már a szavazatok is elegendõk lennének. Azért szoktam én eze-

ken az üléseken kérdezni, hozzászólni,
vagy éppen vitát generálni, hogy a lakosság jobban belelásson a háttérmunkába,
hogy megismerje, milyen sok kötöttsége
van a képviselõi munkának, hogy mennyi
külsõ körülmény befolyásolja a döntést.
- Melyik bizottság munkájában vesz
részt?
- A Településfejlesztési és Pénzügyi
Bizottság munkájában. Ebben a bizottságban a költségvetéssel kapcsolatos kérdésekrõl, az intézményrendszer mûködtetésérõl, a fejlesztésekrõl, a beruházásokról,
azaz a város gazdálkodásáról születnek
olyan javaslatok, amelyeket aztán a Képviselõ-testület megtárgyal.
- Ilyennek képzelte a képviselõi munkát?
- Igen, ilyennek. Nagyon szeretem ezt a
tevékenységet. Mielõtt képviselõ lettem, 8
évig a Polgármesteri Hivatalban dolgoztam, mint köztisztviselõ, tehát volt alkalmam egy másik nézõpontból is megismerni ezt a feladatkört. 6 éve vagyok
képviselõ. Nagyon sok új tapasztalatot
szereztem ezek alatt az évek alatt. Jó
érezni, hogy a közért cselekszem, a mindennapos tevékenységemmel hasznára
vagyok annak a közösségnek, ahol élek.
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- Melyek azok a döntések, amelyekre
büszkén fog emlékezni több évtized múltán
is?
- Ez a 6 év nem volt a nagy fejlesztések,
beruházások idõszaka. Sokkal inkább
olyan „apró” lépéseket tett meg a Képviselõ-testület, amelyekkel a hiányosságokat korrigáltuk, amelyekkel alkalmazkodtunk a kihívásokhoz. A kórházzal kapcsolatos döntésünk az intézmény megmaradását eredményezte. Ezalatt az idõszak
alatt lett a város csatornázottsága 100%os. Fontos lépés a panelprogram felkarolása, és bizonyára sikerül majd a volt honvédségi területek hasznosítása oly módon,
hogy az a város jövõjét is jelentõsen meghatározza majd. Tehát igenis születtek és
születnek olyan dolgok ma is a városban,
amelyek - ha nagy szavakat akarok használni, akkor azt kell mondanom, hogy történelmi távlatokban is maradandó
értékeket képviselnek. 1985-ben kerültem
Tapolcára, nagyon szeretem ezt a várost:
az itt élõ embereket, a hangulatát, a
környéket. Bár lett volna lehetõségem az
elköltözésre, mégis itt maradtam. Örülök,
hogy képviselõként tehetek azért, hogy a
város fejlõdjön.
N. Horváth Erzsébet
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Ez a márciusi nap az összefogás, a haladás, az egymáshoz tartozás napja
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezett a város
március 15-én. Az ünnepség a hagyományõrzõ lovas huszárok felvonulásával
vette kezdetét, tisztelegve egykori történelmi nagyjaink elõtt.
- Mi, mai emberek még mindig nem tudjuk
pontosan, hogy valójában mi is történt 1848
tavaszán, abban azonban mindenki egyetért,
hogy csodálatos volt. A magyar tavasz mindenkinek más-mást jelent, de mindenkinek
jelent valamit ebben az országban - fogalmazott Deák István.
Elsõként Miltényi József honvéd huszárkapitány - „ki karddal véste be nevét
történelmünk aranylapjaira”- sírjánál adózhattunk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hõsei, valamint eszméi elõtt.
Nemzeti ünnepünk az Alsó-tóparton folytatódott Török János honvéd alezredes és Török
Antonius Flórián honvéd százados emléktáblájának megkoszorúzásával, ágyúlövés
kíséretében, mely méltán juttathatta eszünkbe
Kossuth forradalmi nyitóbeszédének szavait:
„Igenis, tekintetes rendek, mirajtunk egy
fojtó gõznek nehéz átka ül, a bécsi rendszer
csontkamrájából egy sorvasztó szél fúj reánk,
mely idegeinket megmerevíti, s lelkünk röptére zsibbasztólag hat.”
A hagyományõrzõ fáklyás felvonulás
keretében Kossuth és Petõfi eszmeiségére
emlékeztek. A szabadság tüzének és gondolatának fényében ismét megelevenedett, majd
eggyé vált a tömeggel a márciusi ifjak
szellemisége.
Az ünnepi estre zsúfolásig megtelt a Városi
Rendezvénycsarnok. A Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar kíséretében elénekelt Himnuszt
követõen Marton József alpolgármester 1848
máig ható üzenetérõl szólva hangsúlyozta.
- Ez a márciusi nap az összefogás, a haladás,
az egymáshoz tartozás érzését jelenti számunkra akár fiatalok, akár idõsebbek
vagyunk. Ez a nap faggat is bennünket.
Faggat elsõsorban nemzeti létünkrõl, sorsunkról, a jövõrõl, a megmaradásról és annak
titkáról. De faggat minket az ünnep miben-

létérõl is. Olyan fundamentális kérdésekkel
kell szembenéznünk, amelyek magyar
nemzeti közösségünk sorskérdéseit érintik, és
amelyekre nekünk kötelességünk választ
találni. Nem lehet kibúvókat keresni, hogy
megosztottak vagyunk, hogy elvesztettük
eszközeinket, hogy az érdektelenség és a népbutítás szellemének telekommunikációs árja
lefegyverzi minden erõnket, minden szellemilelki-anyagi potenciálunkat. A kibúvó és az
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önfelmentések keresése helyett tegyük fel
inkább úgy a kérdést, ahogy ezt Áprily Lajos
csendesen, de elementáris erõvel tette:
„Akarsz-e fényt? Akarsz-e magyar életet?”
Majd arról beszélt az ünnepi szónok, hogy
1848. március 15-e visszafordíthatatlanul nyitott utat hazánk polgári átalakulása felé, bár az
elmúlt évtizedekben a szabadságharc szent
eszméi sokszor estek áldozatul a szellemi és
fizikai terrornak.
- Ezért kell felemelnünk a hangunkat,
amikor tüntetõket vernek és pisztollyal

szerepeltek, valamint baba-mama börze és
kiállítás.
A küzdõtéren a délutánt pilates és
zsírégetõ torna színesítette, de a sztárvendég, Béres Alexandra aratta a legnagyobb sikert, mozgásgyakorlataival megmozgatva minden korosztályt. A másik
sztárvendég a Nagy fogyás televíziós mûsor
gyõztese, Ferencsik István volt, aki
súlykontroll programmal aktivizálta a
közönséget. A sajtótájékoztatón mindketten
beszéltek a közösen végzett munkáról, s
arról, hogy ezután is tartják a kapcsolatot.
István továbbra is edz, s követi Alexandra
diétáját, de már itthoni környezetben és
munkával fûszerezve.
Antal Edit

Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke Béres Alexandrával és a Nagy
fogyás tapolcai gyõztesével, Ferencsik Istvánnal
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- ahogy egyik vezetõ politikusunk javasolta
- azért, hogy jövõt és családot alapozzanak.
Ünnepi beszédét így zárta az alpolgármester: - Legyünk büszkék 1848/49 hõseire,
magyarságunkra, magyar értékeinkre, amit
nekünk kell továbbadnunk gyermekeinknek
és unokáinknak. Márai Sándor így fogalmaz:
„Szeretni és szolgálni a népet, amelyhez
nyelv, emlék, jó és rossz sors, s a nyelvnél és
fajtánál is erõsebb kötõanyag, a közös
nemzeti sors kötöz: ez a dolgunk Európában.”
Az ünnepi gondolatokat követõen Németh
László rendezésében, Kossuth Lajos azt
üzente… címmel zenés, táncos összeállítást
tekinthettek meg a jelenlévõk. A hatalmas
tablóképekben nemcsak a reformkor lázas
izgalma elevenedett meg, de a szabadságharc
dicsõ napjai, a honvédtoborzás szép pillanatai
is helyet kaptak. Az ünnepi mûsorban a
Batsányi Táncegyüttes mellett a Tapolcai
Musical Színpad tagjai, valamint amatõr színjátszók is részt vettek.
Az összeállítást készítették:
N. Horváth Erzsébet - Major Tünde

- Ma is szükség van arra, hogy megfogalmazzuk: „nem engedünk '48-ból!”
- hangsúlyozta Marton József

Az egészség jegyében
A tizedik alkalommal megrendezett
egészség- és aerobiknapra délelõtt és
délután is sokan kilátogattak.
A népszerû rendezvényen az egészséges
életmód jegyében szakemberek egész nap
elõadásokat tartottak. Dr. Sellyei Ferenc az
általános betegségkezelésrõl, Bokor István
a lábcsontozat egészséges fejlõdésérõl, dr.
Gallé Tibor az úszás hatásairól, dr. Nagy
Zsuzsanna a gyermekkori ekcémás és
érzékeny bõrrõl.
A délelõtti programokban ingyenes
látásszûrést, vércukor-, vérnyomás- és
koleszterinszint mérést tartottak. A délutáni
programok között táncbemutatók, gyermekprogramok, játékos foglalkozások

fenyegetnek, amikor a szólás - és gyülekezési
jog fondorlatos sárba tiprását tapasztalhatjuk,
amikor alkotmányos jogainkról, személyi
adataink védelmérõl van szó. Mi nem Új
Magyarországot, hanem Magyarországot
szeretnénk építeni. Magyarország ideje nem
örökös, permanens reformkísérletekbõl és
reformretorikából, naponta bejelentett grandiózus tervekbõl áll, amelyek aztán a feledés
homályába hullnak vissza, hanem természetes, organikus építkezésbõl. Egyszerû,
de világos és értékalapú jövõképbõl! A
téglára téglát építés munkájából és politikájából.
1848 mintát adott az utókornak - mondta
Marton József. - Olyan példát, olyan eszményt, amelyet követni kell, és amelyért ma
is küzdeni kell. Ma a magyar vidék, a magyar falvak jövõjéért kell küzdenünk és harcolnunk. Az életben maradásért, postákért, a
kisiskolákért, a falusi intézményekért,
magáért a faluért. Hogy legyen megélhetés,
hogy ne legyen másodrendû állampolgár
Magyarországon, hogy a fiataloknak ne
kelljen elvándorolniok a világ másik tájaira
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Kossuth Lajos azt üzente...

„Emlék leszünk. Gyertya és ünnep…”
Kemény és alapos feltáró munka után
mutatta be nagyszámú érdeklõdõ és volt
szereplõ jelenlétében könyvét a történész
szerzõ. Három- és félszáz oldalon sok
fényképpel dokumentálva interjúkat ad
közre a tapolcai 1956 szereplõitõl
Hangodi László.
A megszólalók szociológiai összetétele
bizonyítja, hogy a kommunista eszmékkel
szemben Tapolcán széleskörû volt az ellenérzés. Az is megtudható, hogy még a pártkörökben is voltak igazi, a népi elégedetlenséget megértõ, helyi baloldali politikusok.
Aztán az is kiolvasható, hogy sok ember
emlékezete idõvel, a csillagfényes idõk után
évrõl évre mesterségesen tompul, és úgy
érzi, a kádári puha diktatúrában megvilágosodva, már polgárként léphet át a rendszerváltás hazugságába. Az ‘56-os damaszkuszi úton volt sok Paulus, de túl sok kaméleon is. Olyanok, akik többször cseréltek
köpenyt. Õk is idõleges emlékké váltak.
Ötvenhatot hosszú nemzeti kínszenvedés érlelte meg. Elõzményei közül
két rettenetes világháború következményei, Trianon, német megszállást követõ
náci és nyilas terror, nagyhatalmak erkölcstelen hatalmi harcai nem hagyhatók ki.
Végül a vörös és a barna élethalál harca
után Roosevelt és Churchill galádul bolsevik érdekszférába engedte át hazánkat és a
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kelet-európai államokat. A magyar lélekkel ellenkezõ bolsevizmus politikai és gazdasági, szellemi és erkölcsi rendszere
földig rombolta a magyar nemzeti ethoszt.
Közben feléltük anyagi és erkölcsi tartalékainkat, de kaptunk marxizmust és
nyugati kölcsönt. Egyiktõl sem szabadultunk, mert az emlékek ‘56 katarzisa után
újra feltámadtak.
A könyv szereplõit személyesen
ismertem. A történész-író szakmai kompetenciájával jól válogatott. Bölcs döntés volt
a fegyveres harc lefújása, hiszen kézifegyverekkel páncélos armada ellen öngyilkosság felvonulni. Helyes volt azoknak
a tette, akik ‘56-ot követõ kádári puha diktatúrában sem adták fel antikommunista
magatartásukat. Ebben a trabantos-kolbászos-kanizsai-világos korban - sajnos - sokan meginogtak. Arányuk azon lemérhetõ,
hányan léptek be a munkásõrségbe. Olvasható egy kiadványban - becses példányom
- hányan nyilatkoztak úgy, életük legszebb, emlékezetes napja volt, amikor felvették õket a pártba.
Mi, ‘56 átélõi fogyunk, szavunk halkul.
De már itt a könyv tanúnak, hogy az információs társadalomban semmi nem marad
titok, hogy verba volant, scripta manent,
azaz a szó elszáll, az írás megmarad.
Dr. Sáry Gyula

KRÓNIKA

A magyar vendég jó vendég
Az idei év során február 28-ától március
2-ig várta az érdeklõdõket a nagyszabású, több mint kilencszáz kiállítót
felvonultató belföldi turisztikai vásár, a
Budapest Utazás Kiállítás 2008. Az
évente megrendezésre kerülõ, mintegy
80 ezer látogató érdeklõdését felkeltõ
turisztikai esemény kapcsán Minorics
Tamást, a tapolcai Tourinform Iroda
vezetõjét kérdeztük.
- Mutassa be néhány gondolatban az
Iroda mûködését!
- Tapolca Város Önkormányzata 1995ben alapította a Tourinform Irodát,
melynek mûködésében 1999 óta töltöm be
a vezetõ szerepet. Kezdetektõl fogva
nyomon követem a fejlõdését. A Balaton
régióban a tapolcai iroda volt a második,
amely létrejött. Jelenleg 11 Tourinform
Iroda található a térségben. Legfontosabb
feladatunk a Tapolca és környékére érkezõ
turisták útbaigazítása, megfelelõ turisztikai információk adása a környékrõl,
kirándulási, illetve üdülési lehetõségekrõl,
szálláshelyekrõl, valamint az épített és ter-

mészeti látnivalókról. Az iroda kétféle
funkciót tölt be. Ez áll egyrészt az információs szolgáltatásból -, mely az irodába
betérõ vendégeket informálja a látnivalókról - valamint a marketing-tevékenységbõl. A Tourinform Iroda legfontosabb marketing munkája a promóció.
Fontos bemutatnunk Tapolcát, a környékünket, a látnivalóinkat, kiállításainkat,
illetve kiemelt feladatunk, hogy ezeket
prospektus formájában közzé is tegyük.
Pályázati lehetõségeinkhez mérten évrõlévre igyekszünk új kiadványokat készíteni.
Mára kialakult a tapolcai Tourinform Iroda
kiadványainak arculata, stílusa, folyamatosan bõvítjük az információkat. Az
Utazás Kiállításra aktualizálva hoztuk létre
az új kiadványunkat, Barangolás a
Tapolcai-medencében címmel. Az elmúlt
évben Tapolca és Sümeg megkötötte a
testvérvárosi szerzõdést. Ez alkalomból
egy új kiadvány is született - mely három
nyelven, térképpel, általános turisztikai
információkkal, szálláslehetõségekkel ellátva - Tapolcai látnivalók és Sümegi aján-

A jók között is a legjobbak
A tapolca-diszeli Csobánc Kultúrházban a közelmúltban borversenyt
rendeztek.
A megmérettetésre benevezett harmincnyolc bor a Csobáncon, a Szent
György-hegyen, a Hajagoson, vagy a
Véndek-hegyen termett szõlõbõl készült.
A zsûri döntése értelmében öt nagy
arany díjazás született. A Borbély Családi
Pincészet 3 bora (a Csobáncon termett
2006-os és 2007-es kéknyelû és az
ugyanott termett 2007-es ottonel
muskotály) kapta meg ezt az elismerést,
illetve a Beöthy és Tóth Pince 2 bora; a

csobánci pinot noir, kékfrankos, cabernet
sauvignon cuvéeje és a Hajagoson termett pinot noirja.
Aranyérmes lett a Beöthy és Tóth
Pince 2007-es rajnai rizlingje, a kéknyelû
cuvéeje, valamint a 2006-os pinot noirja.
Ugyanezzel az elismeréssel jutalmazták a
Nyári-pince 2006-os rajnai rizlingjét, a
Borbély Családi Pincészet 2007-es
olaszrizlingjét.
A Kulka Gábor OBI fõfelügyelõ
vezette zsûri még tizenegy ezüst-, tizenegy bronz-minõsítést és öt oklevelet adott
át a szõlõsgazdáknak, pincészeteknek.

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Kárpát Sándor és Földi Barbara
Kövér Zsolt és Horváth Krisztina
Szabó János és Dóra Zsuzsanna Margaréta

Évfordulók
1990. március 01.
18 éve
„1990. március 1-jén alapították magánszemélyek és
a Tapolcai Városszépítõ Egylet a város és
vonzáskörzete lakosságának mûvelõdése és tájékozottságának magasabb szintre emelése, a városi
könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése céljából” a
Tapolcai Könyvpártoló Alapítványt.
1970. március 05.
38 éve
Meghalt Sallai Misi, a tapolcai születésû híres
cigányprímás és nótaszerzõ. Zenészkörökben a
második Dankó Pistaként tisztelték.
1920. március 16.
88 éve
Tapolcán született Orbán József fotómûvész. 1967ben a Szõnyeg címû tájképe és a Szerelmi háromszög
címû felvétele nemzetközileg is ismertté vált. 1980.
december 16-án Sümegen hunyt el.
1950. március 16.
58 éve
A Minisztertanács 4343/1949. sz. rendeletével
Tapolcát és járását Zala megyétõl Veszprém
megyéhez csatolja.
1875. március 28.
133 éve
A felsõ népiskola új épületének ünnepélyes alapkõletétele.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

gyermekük: Júlia
gyermekük: Vivien
gyermekük: Eszter
Gratulálunk!

ló elnevezést kapta.
- Milyen összefogással tudják képviselni
a régiót?
- Tizenegy éve képviseljük térségünket a
szakmai kiállításon, kezdetben a Magyar
Turizmus Rt-vel együtt, hat éve a Balatonrégióval karöltve. A Balatoni Projekt Iroda
által létrehozott standon lehetõséget biztosítanak számunkra, hogy bemutathassuk
településünket, illetve a környékét.
- Az elmúlt évek során melyek voltak
azok a legfontosabb pozitív változások,
amelyeket kiemelne?
- Az elsõ észrevételeim közé tartozik,
hogy az elõzõ évekkel ellentétben a szakmai nap ebben az évben valóban a szakmának szólt. A nyílt napon célirányosan
érkeztek az érdeklõdõ vendégek, leendõ
turisták, szálláshelyekkel egybekötött
ajánlatokat, látnivalókat keresve. Az
elmúlt hat év egyik pozitív eredményeként értékelem, hogy a kiállítás
területére érkezõ vendégek többsége a
belföldi ajánlatok iránt érdeklõdik. A
magyar turisták igénye láthatóan megnõtt

a belföldi üdülésre. Tapasztalatból is
mondhatom, a számok azt tükrözik,
vendégeink mintegy fele magyar. Ez több
éves, lassú tendencia eredménye, mely a
tavalyi és az idei év során is beigazolódni
látszik. Véleményem szerint ez a növekedés a belföldi desztinációk, fogadó
területek marketing stratégiájával magyarázható. Az üdülési csekk elterjedése is
ezt az irányt erõsíti, hiszen a szálláson
kívül belföldön jelenleg sok egyéb szolgáltatásra is lehetõséget nyújt. Megítélésem szerint az is fontos szempont, hogy
az emberek hozzáállása, mentalitása érezhetõen sokat javult az utóbbi évek során.
A kampányok elsõsorban a magyar vendégekhez szólnak. A szolgáltatók a magyar emberek anyagi lehetõségeihez mérten igyekeznek kialakítani áraikat. Természetesen nem felejthetjük el azt sem, hogy
Magyarország szép, látnivalókban gazdag, fogadó készsége jó, a szolgáltatások
magas színvonalúak. Mi magyarok pedig
szeretjük, ha szeretnek minket. A magyar
vendég jó vendég.
Major Tünde

Országos panelprogram
Március 11-én ismertetõ elõadás-megbeszélés hangzott el a Tamási Áron Mûvelõdési Központban az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium által
újra meghirdetett panelprogramról.
Meghívottak voltak a közös képviselõk és
a pénzintézetek képviselõi.
Kozlovszky Zsuzsanna, az ÖTM Lakásügyi Titkárság vezetõ fõtanácsosa ismertette
a program lényegét, feltételeit. Az egyre
dráguló energia felhasználásának csökkentésére indult el a panelprogram. 2008.
február 1-jén megjelentek az elsõ pályázatok. Elbírálásuk határideje szeptember 30.
Az állami támogatás mértéke 1/3 maradt. A
további 2/3 rész önkormányzati támogatásból és a lakástulajdonosok saját erejébõl
tevõdhet össze. A lakástulajdonosok a költségek akát 2/3-ának biztosítását is vállal-

hatják, hogy önkormányzati források
hiányában is megvalósítható legyen a
beruházás. A pályázat fölterjesztése mindenképpen az önkormányzat hatáskörébe
tartozik.
Kárpáti Imre közös képviselõ beszámolt a
Sümegi úti lakótömb felújításának eredményeirõl. Az energiatakarékosság eszközei lettek a költségmegosztók-párologtatók, majd az elektromos költségmegosztók a hozzájuk tartozó termikus szeleppel. A korrekciós költséggel figyelembe
veendõ a lakás tájoltsága (É-i, D-i oldal;
hányadik emelet). Kárpáti Imre közösképviselõ szerint érzékelhetõ a költségcsökkenés. A panelprogram felújítási eredményét hasznosnak látja, javasolja más
lakóközösségeknek is.
G. Dr. Takáts Gizella

Házasságot
kötöttek:
Szálinger Gábor és Nagy Ibolya
Gratulálunk!

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Nagyobb kárt okozó rongálás bûntette miatt
indult eljárás ismeretlen ellen, aki a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola elõtt várakozó személygépkocsit maró folyadékkal leöntötte. A
bûncselekménnyel okozott kár: 400.000 Ft.
- Nagyobb értékre elkövetett lopás bûntette
miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
a Keszthelyi úton lévõ autókereskedésben zárt
állapotban hátrahagyott gépkocsiból ablakbetörés módszerével autóüléseket tulajdonított
el 350.000 Ft értékben.
- Pénzhamisítás bûntette miatt ismeretlen
tettes ellen indult eljárás, aki a Nagyköz
utcában lévõ bölcsõdében hamis 2000 Ft-os
bankjeggyel fizetett.
- Rendõri jelentés alapján indult eljárás egyedi
azonosító jel meghamisítása bûntette miatt
ismeretlen ellen, aki a Dózsa György utcában
zárt állapotban parkoló személygépkocsiról
eltulajdonította a rendszámtáblákat.

Fotó: N. Horváth

A Nagyköz utca 5. szám alatti épülettömb is a panelprogram keretében újul
meg. A korszerûsítés bekerülési összege 16 millió 400 ezer forint. Az önkormányzat a tulajdonában lévõ épületrész arányában szállt be a felújítás költségeibe.
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Olimpikonok, sportszakemberek
országos találkozója
A Magyar Olimpiai Akadémia március
29-én és 30-án Tapolcán tartja az 51.
vándorgyûlését.
A sokszínû programsorozat olimpiai
vetélkedõvel kezdõdik, majd szombaton
13:30-kor a Székelykaputól indul a XI.
Megyefutás.
Dr. Nádori László életmûvébõl összeállított kiállítást Szalay Gyöngyi olimpikon
nyitja meg 14 órakor a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban, majd ezt követi a
plenáris ülés. Az ülés elnöke: dr.
Jakabházyné Mezõ Mária, MOB tag, a
MOA fõtitkára. A vándorgyûlés ünnepélyes
megnyitására 15 órakor kerül sor. Dr. Aján
Tamásnak, a MOA elnökének megnyitóját
követõen Lasztovicza Jenõ, a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnöke, valamint Ács
János polgármester köszönti a résztvevõket.
Az olimpikonok köszöntését követõen
Peking és az olimpia címmel tart elõadást
dr. Aján Tamás, majd Fábián László
olimpiai bajnok öttusázó, Olimpia a bajnok
szemével címû elõadását hallhatják a vándorgyûlés résztvevõi. Dr. Nádori László a
melbourne-i olimpia világpolitikai jelentõségérõl, Bognár Ferenc pedig a Magyar
Speciális Olimpiai Szövetség munkájáról
tart ismertetõt.

1908-ban, azaz 100 évvel ezelõtt alakult
meg a város elsõ atlétikai klubja, a TAC. A
centenárium alkalmából a Tapolca Város
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiadja N.
Horváth Erzsébet Pályák, edzõk, sportolók
címû sporttörténeti emlékkönyvét. A
szerzõvel, majd Tapolca olimpikonjaival
Kovács Melinda beszélget.
A Magyar Olimpiai Akadémia elismeréseinek átadásával, valamint az 52. vándorgyûlés helyszínének és idõpontjának bejelentésével zárul az elsõ nap.
A vasárnapi program során a Csermák
József Emlékkiállítást tekintik meg, majd a
régi temetõben az 1952-es helsinki olimpia
kalapácsvetõ bajnokának sírjánál, valamint
a Pantheon-falnál róják le kegyeletüket a
MOA tagjai.
A sakkot szeretõk a Tapolcai Rockwool
VSE és a Hûvösvölgyi Sportiskola csapatainak szurkolhatnak a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban. A kétnapos vándorgyûlést tapolcai séta és a Tavasbarlang
látogatása zárja.
Tapolcai általános iskolások, valamint a
Balaton Isover Vívóklub részvételével
sportbemutató, illetve alkalmi postabélyegzés teszi még emlékezetesebbé a Magyar Olimpiai Akadémia 51. vándorgyûlését.

Levelesládánkból
Tisztelt Szerkesztõség!
Örülünk az Új Tapolcai Újságnak, mert
havonta színes, változatos ismertetést ad
Tapolca életérõl, kulturális, sport és egyéb
eseményeirõl. Köszönjük!
Az újság terjesztésénél azonban komoly
hiányosságok és mulasztások vannak. Hogy
mégis mi is olvashatjuk, azt csak a nagyon
kedves és tisztelt barátainknak, ismerõseinknek köszönhetjük.
A reklámújságok tömkelegei eljutnak
hozzánk, a befizetõ csekkek, napi sajtó szintén. /Õk tudják, hol lakunk…/ Legalább
nyolcszor reklamáltunk már! Kértük, hogy
legyen fizetéses az újság, szívesen megvennénk…
A tapolcai Hírözönt /zöld újság/ szintén
nagyon hézagosan kapjuk. Ebben az évben
kétszer kaptunk: jan. 26-án és febr. 16-án.
Pedig a fontos információkról, meghívókról mi is szeretnénk idõben tájékozódni! Mindkét újság pontos terjesztését kérjük,
hogy nekik is a reklamáció helyett
köszönetet mondhassunk!
Bús Jánosné

Tisztelt Bús Jánosné!
Mint az Új Tapolcai Újság terjesztõje és a
Hírözön tulajdonos-kiadója tájékoztatni szeretném Önt, hogy a fenti kiadványokból - a
hetente ellenõrzött kihordókon keresztül annyi példányszámot juttatunk el a lakossághoz, hogy minden postaládába kerülnie kell.
Sajnos, mivel ezek többnyire nem zárt rendszerûek, így az újságok további „sorsáért” felelõsséget vállalni nem tudunk. De szíves figyelmébe ajánlom, hogy a Kölcsey Nyomdában a megjelenést követõen mindegyik beszerezhetõ, ugyanis - éppen a fenti okok miatt többszázzal nyomunk többet belõlük. Csak
mellékesen jegyezném meg, hogy nincs a világon olyan lapterjesztõ, aki az ilyenfajta terjesztést 100%-os lefedettséggel vállalja. Általában 5-10% tûréshatárral vállalják, ami ebben az esetben 350-700 példányt jelent. Úgy
gondolom, mi ezen a tûréshatáron jóval belül
vagyunk, ezért a kihordásunkat jónak tekintem. Köszönjük észrevételeit! Tisztelettel:
Kölcsey Norbert,
a Kölcsey Nyomda Kft. tulajdonosa

25 éves a Városszépítõ Egyesület
Március 10-én a Tapolcai Városszépítõ
Egyesület közgyûlését tartotta a Wass
Albert Könyvtár termében.
Az 1983-ban alakult egyesület színes,
tevékeny „sejtje” a városnak. Az elmúlt év is
gazdag programokkal volt tele, amint az
kiderült dr. Zsiray Ferenc elnöki beszámolójából. Az egyesület szervezetében aktív
ünnepi-történelmi feladatokat lát el a
Batsányi Emlékbizottság. A Nõk Klubja változatos programokat szervez: kirándulásokat, nõket érintõ/érdeklõ elõadásokat
neves szakemberekkel. 2008 márciusában
Ács János polgármester tart ismertetõt a
városról. Késõbb a meseíró Vizeliné Resch
Mária „mesél”. Õsszel „Ügyes asszonykezek” címmel afféle ki mit tud bemutató
lesz. Az ifjúsági Tagozat az általános iskolák
diákjait aktivizálja a városi könyvtár, gyermekkönyvtár dolgozóinak irányításával. A
2007-ben meghirdetett „Fiatalok az épített
és természeti környezet védelméért” pályázatra 180 rajzos és 10 írásos-fényképes

pályamûvet készítettek. Ezeket a 2008. év
folyamán bírálják el. (Országosan is kiemelt
értékelést kaptak az elmúlt évben).
Az egyesület szoros kapcsolatot tart fenn
az önkormányzattal és a civil szervezetekkel:
Városért Egyesülettel, Vállalkozók Egyesületével, Nyugdíjasklubokkal, testvérvárosok egyesületével. Jeles ez évi kiadványuk
Tóth József: Zsebútikalauza és Hangodi
László könyve a tapolcai 1956-os eseményekrõl; a Városszépítõ Egyesület története; Képeskönyv. Kiemelt programjuk lesz
a Hungaria Nostra 27. találkozója Tapolcán
június 19-22 között. 240 levelet/meghívót
küldtek a tagegyesületeknek a nagy eseményre. A népes vendégsereg elhelyezése,
ellátása hatalmas szervezõ munkát kíván.
Ehhez nemcsak a Városszépítõ Egyesület
szervezetei, az Önkormányzat, a kistérségi
szervezetek aktív munkájára lesz szükség,
hanem az egész város segíteni kész és
segíteni tudó minden polgárára.
G. Dr. Takáts Gizella

Meghívó
A Tanúhegyek Egyesülete tisztelettel meghívja Önt és a kedves érdeklõdõket a

II. VILÁGHÁBORÚS MAGYAR KATONASÍROK
A TAPOLCAI-MEDENCÉBEN
címû elõadásra
2008. március 31-én 18 órakor
a Tamási Áron Mûvelõdési Központ emeleti termébe
Elõadó:
Nacsa Ferenc, a Tapolca És Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke

Kerti hulladék, avar égetése
A tavasz, a jó idõ beköszöntével a kiskertekben megkezdõdnek a munkák. Ezek közül
a munkák közül az egyik az avar és a kerti hulladék elégetése, amely nagy odafigyelést igényel.
Az avart és a kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy
az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa. Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot. A szabadban tüzet gyújtani csak
úgy szabad, hogy az a környezetre tûz-vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. Erre legjobb
megoldás a máglyán történõ égetés. A máglyát az égetés elõtt célszerû körbeásni, és a
helyszínen olyan eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani (vízzel telt vödör,
lapát, kerti slag) amelyekkel szükség esetén a tûz terjedése megakadályozható, illetve
eloltható. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.
Tapolca Város Képviselõ-testületének idevonatkozó rendelete alapján az égetés csak
szélcsendes idõben, cselekvõképes, nagykorú személy állandó felügyelete mellett történhet, reggel 7.00 és este 8.00 óra közötti idõszakban, a hét minden napján, vasárnap és
ünnepnap kivételével.
Sárközi Roland tûzoltóparancsnok

KÉRDÉSEK TERE

Fotó: Major

A hónap kérdése:
Mit jelent önnek március 15-e?
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Bogdán Klaudia

Kónya Sándor

Baranyi Andrásné

Elsõsorban a családomra gondolok,
amikor évrõl-évre elérkezik ez az
ünnep. Nagyon fontos a számunkra,
hogy együtt tölthessük, és közösen
emlékezzünk a márciusi forradalmi
ifjakra. Gyerekeim életében már
most nagy hangsúlyt fektetek arra,
hogy átadjam mindazt az ismeretanyagot és tudást, amellyel engem
is neveltek a szüleim.

Számomra kettõs ünnepet jelent,
mert aznap születtem. Ha tehetem,
családommal minden évben igyekszem részt venni a megemlékezéseken. Gyerekeim nagy örömmel
várják a lovas huszár-, illetve a fáklyás felvonulást.
Úgy gondolom, itt Tapolcán valóban szépek és tartalmasak a március
15-i rendezvények.

Gyerekkorom óta mindig kiemelt
ünnepnapnak számított. Különösen
jó érzéssel tölt el, ha édesapámra
gondolok, aki családunkban nagy
becsben tartotta március 15-e hangulatát.
Lehetõség szerint a mai napig részt
veszünk a megemlékezéseken,
illetve a fáklyás felvonuláson.
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A tanúságtevõ

A sajtó ünnepén
A Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyûlése ebben az évben tizedik
alkalommal köszöntötte március 15-én,
a Magyar Sajtó Napján a megyei újságok, rádiók és televíziók munkatársait.
Az idei ünneplésre a pápai Református
Teológiai Akadémia dísztermében került
sor. Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke köszöntõjében napjaink
sajtójának feladatáról és felelõsségérõl
szólva hangsúlyozta, hogy a valódi
értékeken alapuló, hiteles tájékoztatás
követelménye soha nem évülhet el, a
köznek joga van megtudni, hogy mi az
igazság. A szabad véleménynyilvánítás, a
sajtó szabadsága olyan vívmány, amelyért
ma is harcolni kell - tette hozzá a közgyûlés elnöke.

Véndek-hegy pléh Krisztus-keresztje,
gyermekkorom vörösen izzó, égi jele.
Tanúm Te légy:
ha halkan zizzent a levél,
árvult lelkem nem csalva,
borzongva sejtette:
a vadvirág ölelte keresztfán
értem is hullt
a rózsánál pirosabb vér.
N. Horváth Erzsébet

A szeretet hatalma, eredményei
Március 3-án Tapolcára érkezett Böjte
Csaba ferences szerzetes, a dévai árvaház
alapítója és vezetõje. Elõadást tartott a
Széchenyi István Szakképzõ Iskola tanulóinak a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban és a gimnázium tanulóinak
a Városi Moziban. Más, felnõtt érdeklõdõk is megjelentek az elõadáson.

A közgondolkozás
írói felelõsség
A Wass Albert Könyvtár vendége volt
március 7-én Száraz Miklós György író, a
középnemzedék kitûnõ tollú alkotója.
Beszélgetõ partnerétõl, Németh Istvántól
gyorsan átvéve a szót feltárta egy modern
alkotónak a szellemi hátterét, ahonnan
mûvei gondolati értéke táplálkozik.
Ebbõl örömmel tudtam meg, hogy ítéleteinek hátterébõl rengeteg messzi utazásának
szociológiai tapasztalata sugároz, és olvasottsága világirodalmi alaposságú. Tehát modernsége konkrét, nem ideologikus, nem divathóbort. Ez az író lát, hall, helyben tapasztal, ezután ítél. Ezért politikai nézeteit nemzetének történelmébõl, szellemén át- meg
átszûrt gondolkodói eredményekbõl meríti,
úgy, hogy megõrzi a lelki értékeket. Ez az
alkotói típus nem lesz emberidegen politikai
kurzusok kiszolgálója, hiszen etikai-esztétikai alapokon alkot. Hasonlót találtam, de már
világnagyságokként elismert és a Nobel-díjas
íróknál, mint Ohran Pamuk, Doriss Lessing,
Borges, Saramago, Eco, Mann.
És adódott azonnal összehasonlításra is
alkalom, amikor azokat a betûgyártóinkat
gondoltam át, akiknek munkáját nem
esztétikai értékeik alapján ítélték meg, sajnos
magyar- és világfórumokon is, hanem a mércét politikai háttérbõl tologatták. Párt-bértollnokokra gondolok. Nagy eredmény egy írót,
még ha gyenge is, befogni a propaganda
szekerébe. Szerencsére az idõ nem ideologikus, mércéjén kihull a szemét. Néha aztán
látunk feltámadást is, amikor nyomással
elhallgattatott író mûvei egy rendszer bukása
után megjelennek az olvasók kezében.
Talán leszûrhetõ: politikai utakat keresõ
népek írótársadalma az igazság gyötrelmes
keresése közben hol tiszta értékek támogatásával segíti, hol harminc ezüstért akadályozza a kibontakozásokat. Ma az erkölcsnél
még mindig többet nyom a „harminc ezüstpénz!”
Dr. Sáry Gyula

Fotó: Fehér

A szeretet hiteles küldötte
A csuhában megjelenõ szerzetes szokatlan látvány volt a legtöbb fiatalnak; annál

inkább megragadta õket az elõadás
közvetlen hangneme, tanulságos, értékes
tartalma. Böjte Csaba nagy szociális miszsziója 1992-ben kezdõdött: egy elhanyagolt, 22 éve lakatlan - különben többszáz
éves - ferences kolostort elfoglalt, rendbe
tett néhány lelkes fiatallal, és a kallódó árva
gyerekeket befogadta. Árvaházat alapított a
„semmibõl”, hisz a szerzetest szegénységi
fogadalma köti. Koldulásból, adományokból hozta létre az elsõ árvaházat Déván. Ma
1500 gyermeket 42 helység otthonában
tanítják, nevelik, gondozzák a szolgálatra
jelentkezett nevelõk minimális bérért. Reggel 6-tól éjszakáig tart a szolgálatuk. Jólelkû adományozók házakat, lakásokat,
ingóságokat ajánlottak fel, élelmet, tûzifát
küldtek, küldenek. Az árvaházakon kívül
napköziotthonokat is tartanak fenn. Böjte
Csaba az élet védelmére kismamaotthont
alapított, sõt Magyarországon is felkarolta
az otthontalan leányanyákat azzal, hogy
megalapította az ÉLET HÁZÁT Csobánkán.
Az árvaházakba befogadnak minden szociálisan hátrányos - gyermeket 2 évestõl
14 évesig. Ingyen oktatják, nevelik, ellátják
õket, de utána is gondoskodnak róluk. E
nemes célokra Tapolcáról is küldtek,
küldenek adományokat. Az elõadás után

Édes rácsodálkozás
Egy bemutatkozásra invitáló falragaszon
örömmel olvastam, hogy M. Mester
Katalin „festõnõ” mûvei láthatók március
10-tõl a Tamási Áron Mûvelõdési Központban. E ritka szerénység és mûvészi
alázat felkeltette kíváncsiságomat. Eddig
csak „mûvészekkel” találkoztam.
A falakon elhelyezett képek között oly
érzés lepett meg, mintha egy szép, világos,
rendezett cukrászdába léptem volna be. A
csábító, habos sütemények fehérje, krémek
halvány sárgája, csokoládés torták mély
barnája, fagylaltok rózsaszíne, csillogó üvegek kékjei, a gyümölcsízek sokszínûsége,
mignonok színes mázai elbájoltak. Szó
szerint elbájoltak, mert ilyen édes mûvek
csak nõi kezek közül kerülhetnek ki.
Elsõ feladatom volt: ezt a habos-cukros
festészetet hová helyezzem a piktúra
történetében? Gyorsan tudtam a megoldást:
létezik egy spontán törekvés, amelynek
világnagyságú képviselõje a francia vámos
Rousseau, a naiv festészet. A megvilágosodott ember rájön, hogy magát kifejezni
festett-rajzolt képekkel tudja. És elkezdi
küszködését a technikával, a színekkel, a
kompozícióval, és halad valami sajátos

elképzelés felé, mely az Õ világa. Az útja
elismerésre méltóan bátor, mert lelkének szép
tartalmaival a meghódítandó terület nem
arányos. Ezért a házak szilárdsága mézeskalácsos, erdei, állatai sejtelmesen lépik át a
természeti formákat, a fák a Gyûrûk urának
erdeiben állhatnának, a felhõk ismételten a
párhuzamos rétegfelhõket utánozzák, az
ágakra kristálycukor zúzmara rakódik, tavak
valószerûtlenül kékek, jég alatt is. Valami
meseszerûség lengi át a képeket.
A festékfelhordás rétegei vastagok, szaknyelven zsíros a technika. Különösen a nagyobb táblaképeken. Aztán látható elszórtan
néhány igen kellemes kis kép, mint Lemegy a
Nap, Somló kékben, Kultúrház emlékezetemben, Csillag virágok, ahol az aprólékosság
már-már meghódított technika.
Ez a festészet, mely, mint írja a festõnõ, a
szabadidõ egyik legélvezetesebb eltöltése,
jellegzetesen amateur tevékenység. Azonban
a környezetének vágyfelkeltése a mûvészet
irányába, a képek közti vallottan kedves
beszélgetések közben, nevelõ jellegû. Ezzel
jut vissza a személy eredeti foglalkozásához,
a neveléshez. Boldogok a megelégedettek.
Dr. Sáry Gyula
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máris érkeztek felajánlások.
Ennek a nevelési csodának mozgatója a
SZERETET. Böjte Csaba szavai rávilágítanak arra, hogy a szeretetbõl vállalt áldozat
értékes gyümölcsöket terem.
…„Tudva hirdetem, hogy az õszinte
emberi szó, a szelíd jóság világformáló erõ;
falakat dönt le; emberhez méltó kihívás
felépíteni a szeretet társadalmát; benned
van a béke terv… erre elhallgatnak a
fegyverek. … Nevelõ munkatársaim,
tegyétek a jót, jóságotok jóságot szül: gyermekeitek elkezdenek tanulni, szeretni,
egymásnak önzetlenül segíteni, jónak lenni.
… Ne veszítsd el magad, mert válasz
vagy valakiknek, sokaknak… ne add fel…
a szeretet tartja össze közösségünket.”
Az árvaház elsõ közössége felnõtt;
diplomások, szakemberek, hitbõl élõ
hasznos családapák - anyák lettek, Csaba
testvér missziójának támogatói, jó reklámjai. Böjte Csaba megfordul mindenhol,
ahova hívják, elõadást tart, adományokat
gyûjt. Szavai a lelkek rozsdás zárait is felnyitják, mert hiteles ember.
A folyamatos adományok teszik
lehetõvé, hogy ez a hatalmas karitatív vállalkozás gyermekek ezreit menti meg az
éhhaláltól, a tudatlanságtól, az elzülléstõl.
G. Dr. Takáts Gizella

A Tamási Áron Mûvelõdési
Központ áprilisi programjai
2. (szerda) 10 óra: Nektár Színház: A
hattyúk tava; 7. (hétfõ) 10 és 12 óra: ifjúsági hangverseny; 11. (péntek) 18 óra: A
Zenei Napok keretében a zalaegerszegi, a
veszprémi, csornai és a tapolcai zeneiskolák ütõs kamaraegyütteseinek közös
koncertje; 12. (szombat) 19 óra: Nefelejcs
Nótaest; 17. (csütörtök) 17 óra:
Páneurópai Unió vendége dr. Sáry Gyula.
Elõadás címe: „Dallamok tavaszról, szerelemrõl, halálról”, melyet zenei darabokkal
illusztrál zongorán; 21. (hétfõ) 19 óra:
Hegedûs Endre és Klukon Edit zongoraestje; 22. (kedd) 16.30: Éneklõ Ifjúság Napja;
24. (csütörtök) 17 óra: a Szent Györgyhegyi Napok; 24. (csütörtök) 17 óra:
Molnár Ibolya képzõmûvészeti kiállításának megnyitója; 30. (szerda) 19 óra: a
Fogi Színháza: Elvámolt nászéjszaka zenés vígjáték. Rendezõ: Straub Dezsõ
Bridzs klub: minden hétfõn 18 óra,
Társastánc tanfolyam: minden szerdán
18.30, Relaxációs tréning: minden szerdán
17 óra, Baba-mama klub: Minden
csütörtökön 10-12 óra
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A kutyatartás kultúrája nálunk - és másutt
Miért van az, hogy a Lajtán túl nem
látunk kóbor kutyákat? Tüzelési idõszakban miért nincsenek csapatokba
verõdõ, utcán csellengõ ebek? A válasz
egyszerû: az állampolgárok jogkövetõbbek. Vajon önként, öntudatból? Nem!
Kemény visszatartó erõ a jogszabályok
(helyi állattartási rendeletek és uniós
állatvédelmi jogszabályok) megszegését
követõ súlyos pénzbüntetés.

A kutyaadó, a magas fenntartási költségek, a magas állatorvosi költségek,

mind-mind oda vezettek, hogy közel sincs
olyan nagy létszámú eb, mint hazánkban.
Magyarországon 2 milliót meghaladja a
kutyák száma. Nyugaton a tenyésztésre
tartott ebek kivételével valamennyi ivartalanított annak ellenére, hogy például egy
szuka kutya ivartalanítása eléri a 300
eurós költséget.
Miért nincs meg ez a típusú kutyatartási
kultúra Magyarországon? Az ok egyszerû:
mert nem kényszerítenek rá bennünket.
Nincs kutyaadó, nincsenek az ebek
tartósan, pl. chippel megjelölve, nincsenek
kemény, visszatartó büntetések azokkal
szemben, akik megszegik a kutyatartással
kapcsolatos rendeleteket. Mi magunk is
elnézõek vagyunk velük szemben.
Mi a megoldás? A hatóság feladatai:
szigorú ebtartási rendeletek megalkotása;
ellenõrizni az ebtartást; ellenõrizni a
veszettségoltás meglétét; megkövetelni az
ebtartás szabályainak betartását, a vétõk
ellen következetes fellépés és büntetés.
Az ebtartók feladatai: csak az tartson
társállatot, akinek erre megvannak a
feltételei; kutyabeszerzésnél (vásárlásnál)
elõre kell látni, hogy abból a kis aranyos
szõrmókból néhány hónap múlva fajtájától
függõen esetleg egy nagy állat lesz, amelyet etetni, itatni, gondozni és mozgatni
kell; valamennyi 3 hónap feletti ebet
veszettség ellen be kell oltatni; az ebeket
rendszeresen féregteleníteni, és védõoltásokban kell részesíteni; a nem tenyésztésre

Felettünk a csillagok

10. rész
Gyûrûs bolygó gyûrûs holddal

Kutatók ritka gyûrûrendszert fedeztek
fel a Szaturnusz Rhea nevû holdja körül!
Ez az elsõ eset, hogy egy bolygó viszonylag kisméretû kísérõje körül gyûrût találtak. Naprendszerünkben eddig csak a gázbolygókról (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz
és Neptunusz) tudtuk, hogy vannak gyûrûik. Ez a felfedezés merõben új területet
nyithat meg a csillagászaton belül.
Ezenkívül izgalmas kérdés lehet az is,
hogy mi módon keletkezhetett ez a
gyûrûrendszer. Az egyik lehetõség az, hogy
a hold - még fiatalabb korában - egy kellõen nagy méretû kisbolygóval vagy
üstökössel ütközött, és a becsapódás által
kilökõdött törmelékbõl állt aztán össze ez a
képzõdmény. Az ilyen nagyobb ütközések
nem lehettek túl ritkák a Naprendszer azon

régiójában, hiszen például a Szaturnusz
Mimas nevû holdján egy ilyen hatalmas
becsapódásról tanúskodik az óriási
Herschel-kráter, amely egy akkora ütközés
„végterméke”, ami majdnem kettétörte a
holdat.
Rhea esetében a „törmelékgyûrû” elég
tekintélyes: az eredmények szerint a hold
körüli porkorong akár 6000 km-re is kiterjedhet a Rhea középpontjától. Ez a kis
Szaturnusz-hold átmérõjének a négyszerese!
Most kaphattunk egy újabb bizonyítékot
arra, hogy meglepõ, új felfedezésekért
nemcsak a világûr távoli régióit érdemes
kutatni. Még a Naprendszer is tartogat számunkra elég meglepetést…
Huszák László

Személyekrõl elnevezett fogalmak
barkochba = kitalálós játék - igen, nem /Bár
Kochba, ókori zsidó szabadsághõs/
colt = pisztoly, revolver /Colt amerikai
feltaláló és gyáros/
flobert = kis kaliberû vadászpuska /N.
Flobert, francia feltaláló/
garbó = pulóver /Greta Garbo svéd
színésznõ/
gerbera = virág /T. Gerber német orvos/
girardi /zsirardi/ = szalmakalap /A. Girardi
bécsi színész/
gordiuszi csomó = összebogozott csomó
/Gordius, Frigida (Kisázsia) királya
készítette - Nagy Sándor kardjával kettévágta/
jéger = fehérnemû /G. Jäger, bécsi orvos/
jonatán = alma /termesztõje volt az amerikai
Jonatan/
kamélia = teaféle (kamilla) /Camellus,
morva szerzetes/
makadám = kõburkolatú út /MacAdam, skót
mérnök találmánya/
mazochizmus = önkielégülés /L. SachenMasoch, osztrák regényíró/
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nárcisz = a liliommal rokon virág /az
önmagába szerelmes görög ifjú Narcissus
nevébõl/
nimród = szenvedélyes vadász /Babilónia
alapítója Nimród/
Sabin-csepp = orvosság-szérum /A. B. Sabin
amerikai orvos/
Sorbonne = párizsi egyetem /alapítója R. de
Sorbon, IX. Lajos francia király udvari
papja/
szapphói = nõi homoszexualitás /Szapphó,
ógörög költõnõ/
szimering = tömítõgyûrû /feltalálója a német
N. Simmer/
szendvics /a 18. századi Lord Sanwich
nevérõl/
sztentori = igen erõs hang /az erõshangú
görög hõsrõl, Sztentórról elnevezve/
tonettbútor = hajlított fából készült bútor /a
gyár alapítója a német M. Tonett/
Watt = az elektromos áram munkateljesítmény egysége /J. Watt, angol fizikus/
zeppelin = kormányozható léghajó /feltalálója a német F. Zeppelin/ Dr. Töreky László

tartott társállatokat ivartalanítani kell a
nem kívánatos szaporulat elkerülése érdekében; figyelmeztetni kell azokat, akik
nem tartják be az ebtartás feltételeit.
A közterületen szabadon kóborló ebeket
két nagy csoportra lehet osztani. Egyik a
kóbor ebek csoportja (autóból kirakott,
megunt), amelyek gazdája ismeretlen, a
másik az „ún. gazdás ebek”, amelyek a
gazda tudtával, vagy anélkül közterületen
csellengnek.
Tapolcán a gyepmesteri feladatokat az
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkatársai látják el. Feladatuk
rendkívül hálátlan. Egyrészt éjjel-nappal,
szombat-vasárnap (de szó szerint) kapják
a bejelentéseket a kóbor kutyákról, másrészt ha intézkednek, a gazdák és a
járókelõk, lakók szidalmai zúdulnak rájuk.
Mint hatósági fõállatorvos rendszeresen
ellenõrzöm az állatmenhelyt, elsõsorban
állatvédelmi és járványvédelmi szempontokból. Hangsúlyosan szeretném eloszlatni
azokat az alaptalan szóbeszédeket és
vádakat, miszerint a menhelyre beszállított ebek állatkísérletre, esetleg kiirtásra
kerülnek. A menhelynek jelenleg is több
olyan „õslakója” van, amelyik már az
alapítása óta bent éli az életét. 2007-ben
mindössze csak 6 eb került elaltatásra,
részben gyógyíthatatlan betegség, részben
veszélyességük miatt.
Kérem a tapolcaiakat, hogy az elítélõ,
megítélõ magatartásuk helyett inkább a
gyepmesteri munkát szíveskedjenek segíteni, hiszen a kóbor ebek összeszedésével
balesetek, embermarások elõzhetõk meg.
Dr. Varga Ottó

Szólj, síp, szólj ! . . .
Az élõlények félnek a fájdalomtól - az
ember a megaláztatástól, kudarctól is pedig az élet velejárói ezek.
Akár önként vállalod, akár kénytelen
elfogadod, akár váratlan tör rád, akár
módszeresen közelít és kísér, ki nem
iktathatod életedbõl a szenvedést.
Jelentkezhet testi fájdalomban, méltatlanságban, tehetetlenségben, csalódásban, sok változatban. Az élõ belehal vagy
cipeli a szenvedést rövidebb-hosszabb
ideig, akár élete végéig.
A tûrésszint egyéni, de jellemzõ is az
egyénre. Mi segít? A forró edényt
fogóruhával érinted, hogy meg ne égesd
magad. A szenvedés fogóruhája, csillapítója az értelmes lehetséges elfoglaltság, együttérzõ segítés és a szellemi
értékek hit-diktálta kincsei együtt és
külön-külön is. Általuk csiszolódsz,
vigasztalódsz, nélkülük kétségbeesel.
Sok embert a szenvedés tett naggyá,
értékessé.
Dr. G. T. G.

Verseny elõtti verseny
A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési
Intézet évente szervez minden szakon a
végzõs tanulók részére Szakma kiváló tanulója versenyt.
A február 13-i elõdöntõn a gázvezeték- és
készülékszerelõk egyéni versenyén a
Széchenyi István Szakképzõ Iskola 3 végzõs
tanulója: Rajnai Gábor, Kovács Máté, Czele
Péter jó eredmény ért el; ennek alapján részt
vehetnek Miskolcon az országos versenyen.
Az Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny döntõjébe Csalló Róbert vendéglátó
technikus jutott be. A verseny színhelye:
Budapest.
Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Domaniczky Sándor id. fényképész
(Budapest, 1874. február 10. - Tapolca, 195?)
Apja Domaniczky István honvédezredes, a mexikói császár testõre, késõbb a pesti
egyetem hadtudományi tanára, jeles katonai szakíró. Sándor fia a Kalocsai Érseki
Fõgimnáziumban tanult, majd édesanyja halála után önállósulva elhagyta a szülõi házat.
Könyvkötészetet és fényképészetet tanult. Háromévi tanulás után Keszthelyen Treffler
Ferenc könyvkötõ mesternél szabadult fel 1890-ben. Még egy ideig e városban dolgozott,
de érdeklõdésében a fotózás került elõtérbe. Alkalmi felvételek készítésére többször járt
Tapolcán. 1902-ben megnõsült, felesége Kozári Róza.
Tapolca elsõ állandó fényképészmûtermének létesítése 1903-ban az õ nevéhez fûzõdik.
Ezt a ma Mónus Illés nevet viselõ utcában rendezte be a kor színvonalán. Elõtte csak
állandó mûteremmel nem bíró vándorfényképészek dolgoztak a városban. Fényképeit
nagy szakmai igényességgel komponálta és készítette el. Mindenfajta, szakmájába vágó
munkát elvégzett az alkalmi családi fényképezéstõl a társadalmi és kulturális események
fotózásáig. Közülük jó néhányat már csak az õ fényképeirõl tudunk felidézni. Ezek ma
már értékes hely- és kortörténeti dokumentumok. Fényképészmûtermét fokozatosan
Frigyes fia vette át. Sírja a régi köztemetõben van.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok./

Tapolcai színjátszók 1931-ben. A fotót Domaniczky Sándor készítette.
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Késik a gyõzelem
Már a hatodik fordulót játszották az NB
I/B-ben a Kinizsi Bank kézilabdás hölgyei, de a gyõzelem ízébe még sajnos nem
tudtak belekóstolni. Két döntetlen és
négy vereség a mérlegük. /Az elsõ és
második fordulóról a februári számunkban már olvashattak./
A 3. fordulóban a Kinizsi bravúros döntetlent ért el a négy NB I-es játékossal kiálló Kodolányi FKC ellen. Bajczi Gyuláné, a
csapat edzõje a mérkõzés után röviden így
értékelt. - Ez az idegenbeli döntetlen nekem
két pontot ér. Többet focizhatnak a lányok a
keddi edzésen. Nagy lelkierõrõl tettek tanúbizonyságot, ezt várom tõlük.
A 4. fordulót rendkívül nagy várakozás
elõzte meg. Talán túl nagy is! A Vasvár
elleni hazai mérkõzésre a csapat fõ támogatói, a Kinizsi Bank képviselõi, a város
vezetõi, a csapat támogatói kaptak meghívást. A görcsösen, idegesen játszó tapolcai lányok küzdelmes mérkõzésen maradtak
alul a vasi lányokkal szemben. A második
félidõ 23. percéig fej fej mellett haladtak a
csapatok (20:20), az utolsó hét percben dõlt

Vivóink újabb fantasztikus sikerei

el a mérkõzés a vendégek javára.
A kinizsis lányoknak minden esélyük megvolt ezen a meccsen a gyõzelemre, de talán a
rutintalanság, a görcsös akarás, a bizonyítási
vágy hozott olyan hibákat, melyek a vereséget eredményezték. (23:26 lett az eredmény)
Az 5. fordulóban a Vasas vendégei voltak
a lányok. Az elsõ félidõben összeszedett 4
gólos hátrányt képtelenek voltak a második
félidõben ledolgozni, bármennyire is
igyekeztek (31:27, félidõben 18:14).
A legutóbbi, hatodik fordulóban a
Marcali volt a Kinizsi vendége. A rutinos, a
tabella 4. helyén álló csapat ellen 40 percig
állták a sarat a lányaink, de az utolsó harmadban kijött a különbség a két csapat
között fizikai és mentális tekintetben is . A
14:17-es félidõ után 29:40 lett a találkozó
végeredménye.
Most háromhetes szünet következik a
bajnokságban. Bízzunk abban, hogy ezt az
idõt jól ki tudják használni a lányok arra,
hogy a Veszprém Beton elleni hazai találkozón örömet tudjanak szerezni a lelkes
szurkolóiknak.

Remek tavaszi rajtot vett a TIAC
Három mérkõzés, három gyõzelem, háromszor két gól. Ilyen fantasztikusan kezdte a
tavaszi fordulókat NB III-as labdarúgócsapatunk.
Az elsõ tavaszi fordulóban idegenben
kezdett a Tapolca a Keszthely vendégeként.
A Keszthely udvarias vendéglátónak bizonyult, mert a Tapolca hazahozhatta a három
bajnoki pontot. Csapatunk végig kézben tartotta a mérkõzést, a gyõzelem akár nagyobb
arányú is lehetett volna, de játékosaink számos helyzetet túlbonyolítottak vagy elrontottak. Góljaink a 10. és a 67. percben
születtek Németh révén. Keszthely-Tapolca
0:2 (0:1)
Idehaza a Kapuvár volt az ellenfél . Rögtön
támadólag lépett fel a hazai együttes, kétséget
sem hagyott szándékairól. Dinamikus tapolcai

játékot, gyors támadásokat láthatott a közönség két góllal, mindkettõt Viski elõadásában.
A csatár a 15. és az 50. percben volt eredményes. S hogy nem lett nagyobb a különbség, az csak a tapolcai játékosok pontatlanságának, helyzetkihasználásának volt
köszönhetõ.Tapolca-Kapuvár 2:0 (1:0)
A március 22-i csesztregi „kiránduláson” a
Tapolca végig kézben tartotta a mérkõzést. A
játék minõsége is kiváló volt. Az elsõ félidõben a Csesztreget hol a szerencse, hol a kiválóan védõ kapusa mentette meg. A második félidõben a Tapolca biztonságos védekezésébõl
indított kontrák jelentettek állandó veszélyt a
hazaiak kapujára. A Tapolca jogos gyõzelmén
kívül kivívta a sportszerû vendéglátók elismerését is. Gólszerzõink: Tóth Szabolcs 42. perc,
Németh 88. perc. Csesztreg-Tapolca 0:2 (0:1).

Kiemelkedõen szerepelnek minden
korosztályban a Balaton Isover Vívóklub versenyzõi. Lassan már nem telik
el úgy hétvége, hogy valamely korosztályos versenyrõl vívóink érem nélkül
térnének haza.
A legfrissebb hír, hogy a 2008-as junior
magyar bajnokságon két ezüstéremmel
gazdagodott a Balaton Isover. A fiúknál
89 versenyzõbõl File Mátyás másodikként
léphetett dobogóra, a lányoknál 82 indulóból Sáfár Cintia nagyon szoros döntõ után
szintén ezüstéremmel zárta a 2007-2008as évadot. File Mátyás ezzel a helyezésével - az összetett ranglista alapján - bevívta magát a junior világbajnokságra induló
párbajtõr csapatba, valamint egyéni
versenyzõként is biztos résztvevõje a
tavaszi kadett világbajnokságnak.
Bronzérmet szerzett csapatban File
Mátyás az olaszországi Rovigoban rendezett kadett Európa-bajnokságon. Magyarország kadett férfi párbajtõrcsapat
válogatottjaként a legjobb teljesítményt
nyújtotta fiatal vívónk, és állhatott társaival a dobogó harmadik fokára. Szintén
bronzérmet szerzett Hanczvikkel Márk a
junior kategória válogató versenyén Budapesten. Edzõjük: Borosné Eitner Kinga.
Nagyon biztató az utánpótlás korosztály
teljesítménye is, amit bizonyítottak az
Olimpici Grand Prix párbajtõr országos
bajnokság 4. fordulójában a harkányi
Tenkes kupán.
Harkány adott helyszínt a 2007-2008-as
évad 4. párbajtõr-utánpótlás egyéni versenyének március elsõ hétvégéjén. Egyre
több növendék végez korosztályonként a

legjobb nyolc döntõs között. Gyermek
kategóriában (ahol az 1995. január 1-je
után született versenyzõk állhatnak pástra,
és két csoportforduló után helyosztásért
vívnak asszónként 5 találatig): a fiúknál az
elsõ két csoportforduló 96 fõs mezõnyébõl
három versenyzõnk is bekerült a legjobb
nyolc közé, és komoly küzdelem után a
végsõ sorrendben Sáfár Cirill 2., Csák
Marcell 5., Siklósi Gergely a 7. helyezést
érte el; a lányoknál az 59 induló közül az
elsõ két fordulóban nagyon nagy
küzdelmek után a legjobb nyolc közé szintén három lányunk került be, és mivel
ebben a korosztályban mindenki vív mindenkivel, óriási csatákban a lányok rendesen körbeverték egymást. Így Felker
Adrienn a 4., Siklósi Enikõ az 5. , Magyar
Petra a 7. helyen végzett. Az újoncoknál
(1994. január 1-je után születettek) is
kerültek döntõbe vívóink. A fiúknál Sáfár
Cirill a 6. helyen végzett a 90 fõs mezõnyben, ahol már két forduló után 15-ös
asszók után direkt kieséses rendszerben
vívnak a versenyzõk. A lányoknál 62-en
álltak pástra, Pupos Liza a 3., Siklósi
Enikõ a 8. helyen zárta a versenyt a nagyon szoros, kiélezett küzdelmek után. Ki
kell emelni Sáfár Cirill, Siklósi Enikõ és
Felker Adrienn teljesítményét - edzõjük
Szalay Gyöngyi -, akik nemcsak saját
korosztályukban, hanem az idõsebbek
között is a döntõsök között szerepeltek.
A következõ Grand Prix-verseny - az
ötödik forduló - áprilisban Békéscsabán
kerül megrendezésre. Ezt megelõzi március utolsó hétvégéjén az általános iskolások Diákolimpiája.

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK
Az NB I/B-ben két fordulót játszottak az elmúlt idõszakban. A Tapolca Rockwool VSE
gárdája nagyarányú gyõzelemmel, magabiztos játékkal verte a budapesti Vízügy SC
csapatát /Heiligermann Gábor, Bodó Norbert,
Szelényi Norbert, dr. Lehmann Zoltán, Nagy
Zoltán, Monda László, Jónás Zsolt/. A
következõ fordulóban a Szombathely vendégeként egyenlõ erõk küzdelmében maradt
alul a tapolcai csapat 6,5:5,5 arányban.
Az NB II-ben a Szeremley SI csapata elõbb a
Mosonmagyaróvárt verte 7:5 arányban, majd
a vendéglátó Szombathelyt 6,5:5,5-re.
Megyei ifjúsági sakkcsapat-bajnokság:
Nagyszerû gyõzelmet arattak a fiatal szeremleys sakkozók. A csapat tagjai voltak: Bodó
Bence, Sági Máté. Tóth Kristóf, Bakó
Dorina, Vincze Gyõzõ, Hoffmann Roland,
Peszleg Pálma. 36 ponttal lettek gyõztesek, a
mögöttük végzett veszprémiek 32 pontot
szereztek. A csapat edzõi : Bodó Norbert és
Paréj József. Ugyanitt Tapolca Kölcsey
Nyomda gárdája a 4. helyen zárt /19,5 pont/.
Megyei I. osztályú sakkcsapat-bajnokság:
A bajnokság 7. fordulójában mindkét tapolcai
csapat sikeresen szerepelt. A Szeremley SI II.
a Péti MTE II-t gyõzte le otthonában 4:8
arányban. A Kölcsey Nyomda Tapolca gárdája idehaza verte Balatonalmádi gárdáját 7,5:
4,5 arányban. A bajnokságban a Szeremley
jelenleg a második, a Kölcsey a negyedik
helyen tanyázik.
A megyei sakk-diákolimpia csapatdöntõiben a hat aranyérembõl három Tapolcára

került: az alsós fiúk versenyében 1. Bárdos
iskola csapata; a felsõs lányoknál 1. Bárdos
iskola; a középiskolás fiúk versenyében 1.
Batsányi gimnázium. A gyõztesek az országos
döntõben képviselik megyénket, városunkat.
A Tavasz kupa eredményei: A szünidei
sakkversenyen haladók és kezdõk versenyeztek. A kezdõk körversenyét Nagy
Gergõ (8 pont) nyerte Molnár Tibor (8) és
Búzás Bertalan (7) elõtt.
A haladó csoportban 7 fordulós svájci rendszerben küzdöttek a fúk és a lányok. A Haladó „A” csoportban gyõzött Sági Máté 5,5
ponttal, 2. lett Bodó Bence 5 ponttal, 3. helyen Szabó Dorina végzett szintén 5 ponttal.
Haladó fiúk: 1. Sági Máté, 2, Bodó Bence, 3.
Egressi Máté. Haladó lányok: 1. Szabó
Dorina, 2. Peszleg Pálma, 3. Kekk Laura

DIÁKSPORT:

SZIVACSKÉZILABDA, KÉZILABDA
A szivacskézilabda Adidas gyermekbajnokságban az 1999-ben születettek
versenyében a Batsányi iskola lányai
bronzérmet szereztek, az 1998-ban születettek versenyében a Kazinczy iskolások 2.
helyen végeztek az Alsóörsön és Révfülöpön
rendezett bajnokságban.
A IV. korcsoportos városi-körzeti diákolimpia kézilabda döntõiben eldõlt, mely
csapatok képviselik a megyei diákolimpián
városunkat, körzetünket. A fiúknál Badacsonytomaj, a lányoknál a Kazinczy iskola és
a Batsányi iskola küzd március 29-én Ajkán a
megyebajnoki címért.

AZ

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁSBAN
SIKERESEK A KINIZSI SERDÜLÕ
KÉZILABDÁS LÁNYAI

Az országos serdülõ bajnokság (OSB)
rájátszásában három fordulót rendeztek meg
az elmúlt idõszakban. A tapolcai mérleg: 2
gyõzelem, 1 vereség. Az OSB fõversenye
után az alsóházba került tapolcai serdülõk
három mérkõzésen vannak túl. A rájátszás
idõszakára szépen összeállt a csapat. A
Komárom elleni itthoni 28:18-as nagyszerû
gyõzelem után Veszprémben 14:11 arányban
maradtak alul egy nagyon nehéz, küzdelmes
mérkõzésen. Majd újra hazai környezetben
Sárvár ellen bravúros gyõzelmet aratott a csapat, 25:20 arányút. Az alapszakaszban a Sárvárt sem itthon, sem idegenben nem sikerült
megverni. Most meggyõzõ játékkal, jó egyéni teljesítményekkel sikerült mindez. A gyõzelem akár nagyobb arányú is lehetett volna.

HARMADIK

HELYEN VÉGEZTEK
RÖPLABDÁSAINK

A megyei férfi röplabda-bajnokság negyedik fordulóját rendezték a Bárdos iskola tornatermében. A C csoportban a Tapolcán kívül a
Sümeg, aVeszprém Bakony és a Veszprém
serdülõ csapatai mérték össze tudásukat.
Tapolcán végre újra fellendült a röplabda mind
felnõtt, mind utánpótlás vonalon. Ezt igazolja,
hogy a megyei bajnokság negyedik fordulója
Tapolcán került megrendezésre. Röpiseink elsõ
meccsüket ugyan elveszítették a késõbbi gyõztes, Sümeg ellen, de biztató a teljesítmény, a
hozzáállás, az alázat.

Új Tapolcai Újság

A megjelent érdeklõdõk magas színvonalú
mérkõzéseket láthattak. A mezõnybõl kiemelkedett Sümeg NB/II-es csapata, mely
veretlenül nyerte a tornát. A többi helyezésrõl
a mezõny egyforma erõssége miatt csak az
utolsó mérkõzés hosszabbítás utáni legutolsó
pontja döntött. Ez alapján a Veszprém serdülõ
csapata lett a második, a Tapolca a harmadik,
a Veszprém Bakony a negyedik. A torna jól
szolgálta a sportág népszerûsítését a városban.
Reméljük, a csapat felkelti az érdeklõdést, s
egyre többen kezdik ûzni ezt a szép sportágat.

NAGYSZERÛ GYÕZELEM NB /IIES FÉRFI KÉZISEINKTÕL
A férfi NB/II-es férfi kézilabdásaink végre jól
kiszolgálták a hazai közönséget a Szentgotthárd elleni találkozón. Három tavaszi fordulón
vannak túl férfi kézilabdásaink, de gyõzelmet
és igazi kézilabdát csak a Szentgotthárd elleni
itthoni meccsen mutattak be.
A 13. második tavaszi fordulóban hat góllal
maradtak alul az Ács ellen, ahol ziccerek és
hetesek maradtak ki (37:31). A Szombathely
ellen a játékvezetõk esélyt sem adtak a gyõzelemre, majd a legutóbbi, 15. fordulóban tetszetõs játékkal, átlagon felüli védekezéssel már
az elsõ félidõben eldõlt a mérkõzés kimenetele
(14:3). Közönségszórakoztató játékkal kiütéses
vereséget mértek a fiúk a bajnoki tabellán elõrébb álló Szentgotthárdra. A mérkõzés végeredménye 34:17 lett. Ezzel a tapolcai felnõttek
a tabella 5. helyén állnak, 16 pontot gyûjtöttek,
s két pontra vannak az elõttük álló Szentgotthárdtól.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Munkában a zsûri

Színház az egész világ
A Pesti Magyar Operett Színpad
mûvészeinek elõadásában március 12én nõnapi megemlékezéssel egybekötött operettgála volt a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.

hangulat-alapozó, örök-zöld melódiák, a
második felvonásban palotás, szerelmi
szóló, szerelmi kettõs, illetve klasszikus
operettrészletek csendültek fel. Záróakkordként magyaros fináléban teljesedett

- Nem volt könnyû dolga a SZISZI-ben
megrendezett VI. Nemzetközi Gasztronómiai Verseny zsûrijének - tudtuk meg
Török István Jánostól, a Magyar Gasztronómiai Szövetség alelnökétõl, a zsûri
elnökétõl.

vannak Lengyelországban, Németországban és nálunk is. Ezt kellene még közös
nevezõre hozni, hogy a bírálat is egységes
tudjon lenni. Szerencsére mi, magyarok
már 1997-ben kialakítottuk azt a rendszert,
amely mind a világ-, mind az európai szín-

Fotó: N. Horváth
Fotó: Major

„Egyszer még hadd muzsikáljak szívembõl úgy igazán. / Szeretném
elmuzsikálni, hogy él még a vén cigány, öreg cigány, a vén cigány.”
- Ó, kezüket csókolom, pótszékes
teltház van? - így nyitotta köszöntõjét
köszöntõjében Szabó Árpád igazgató,
majd folytatva gondolatait elmondta,
harmadik alkalommal látogattak el
városunkba, hogy a mesés operett
világába kalauzolják a megjelent
zenekedvelõket. Az elsõ felvonásban

ki az este.
Sztárvendégként Leblanc Gyõzõt
hallgathatta meg a közönség, aki
Kondor Ernõ hegedûmûvész-dalköltõ
emlékének adózva osztotta meg velünk
személyes élményét, hogy végül megszólalhasson a „vén cigány” hangján.
Major Tünde

A szépen terített asztal már fél siker

- Nagyon szép, színvonalas versenyen
kellett a legjobbakat kiválasztanunk. A jó
felkészültség a terítésben és a felszolgálásban is megmutatkozott, bár meg kell mondanom, hogy ez okozott legnagyobb
„fejtörést” a zsûrinek, ugyanis más trendek

vonalnak megfelel. Csak a köszönet
hangján tudok szólni a rendezõ iskolát
illetõen. Ragyogó, sõt mondhatnám azt is,
hogy hibátlan hátteret és segítséget adott
ahhoz, hogy ez a gasztronómiai verseny
jól sikerüljön.
NHE

Tavaszváró
A tavasz közeledtének - bár az idõjárás rácáfol erre - csalhatatlan jele, hogy a
város köztereit, parkjait megtisztítják a lehullott falevelektõl, száraz ágaktól, és
kiültetik a virágokat.

Segítsenek! Segítsetek!
A Életértékek Alapítvány, a Batsányi János Gimnázium és a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola nevében a dévai Szent Ferenc Alapítvány zsombolyai és kisiratosi
házaiban élõ árva gyerekek számára pénzadományokat, tartós élelmiszert és tavaszinyári gyermeklábbelit gyûjtünk. Az adományok a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban adhatók le április 3-30 között.
Köszenettel: a dévai hálózatot támogató tapolcaiak.

Húsvéti játszóház

Fotó: N. Horváth

A Petõfi-ligetben is elkezdõdött a tavaszi „nagytakarítás”
A következõ lapzárta idõpontja: 2008. április 15.

Fotó: Fehér

Március 22-én a Városi Rendezvénycsarnokban húsvéti játszóház volt. A gyerekeket
kézmûvesek várták, akik a lelkes szülõkkel együtt különbözõ húsvéti papírmunkákat, száraz virágokból, fonálból dekorációkat, ajándékokat készítettek.

Tündérjárta mesetájon
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege
„Tündérjárta mesetájon” címmel
vers- és mesemondó versenyt hirdet óvodásoknak és általános iskolásoknak.

Jelentkezési határidõ: 2008. április 7.
Nevezni lehet szabadon választott verssel, mesével, verses mesével, amelynek idõtartama max. 3 perc.

Nevezés személyesen, illetve a 87/510-788-as telefonszámon nyitva tartási idõben.
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Természetjáró
Szakosztály
áprilisi túraterve
5-én Ábrahámhegy-Folly arborétumCsönge-hegy-Badacsonytomaj-Badacsony-hegy-Badacsony
12-én Kirándulás a Kis-Balaton környékén
19-én Szemétszedés a Tapolcáról
Véndek-hegyre vezetõ piros jelzés
mentén
27-én „Tihanyi Gejzirit 33/20” teljesítménytúra, Tihany
Für Ágnes
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