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Szeptember 22-én a fõszerep a
járókelõké, a játékos ügyességi vetél-
kedõkön résztvevõké és a szelektíven
gyûjtött hulladék újrahasznosítását
bemutató kiállításé volt a Fõ téren.

Tapolca is csatlakozott az Európai
Autómentes Naphoz, amelynek közpon-

ti témája a „Tiszta levegõt mindenki-
nek!” szinte kötelezõ érvényû felszó-
lítása volt, mert csak összefogással,
közös felelõsséggel védhetjük meg kör-
nyezetünket.

/Írásunk a 4. oldalon Autó nélkül is
megy címmel./

A tapolcai általános iskolák elsõ közös
tanévnyitóját augusztus 31-én tartot-
ták a Városi Rendezvénycsarnokban.

A közel 1200 ünneplõbe öltözött ta-
nulót és az õket kísérõ szülõket, hozzátar-
tozókat, pedagógusokat elsõként Ács
János polgármester köszöntötte, hangsú-
lyozva, hogy az átszervezés után
Tapolcai Általános Iskola néven mûködõ
intézmény mindegyik tagiskolája meg-
tarthatta önállóságát, függetlenségét, szak-
maiságát. - A legfõbb cél az volt, hogy
minél kevésbé sérüljön az, akirõl az
oktatás szól, azaz a gyermek, és a
pedagógus se érezze a szükségessé vált

átszervezés hátrányát - tette hozzá. Majd
arról szólt a polgármester, hogy bár a
városnak a Kazinczy-iskola felújítására

benyújtott pályázatát - nem szakmaiság
miatt - ismét elutasították, az önkor-
mányzat mindent elkövet azért, hogy a
felújítási, korszerûsítési munkálatok, ha
kell, önerõbõl is elkezdõdhessenek, hogy
az a közel 400 tanuló, aki abba az
intézménybe jár, magas színvonalon, a
XXI. századi követelményeknek meg-
felelõ háttérrel sajátíthassa el a tudást.

/Tudósításunk a 4. oldalon Új korszak
Tapolca alapfokú oktatásának történe-
tében címmel./

Régi vágya teljesült mindazoknak,
akik a tapolcai és a diszeli városrész
közötti távolságot gyalog vagy kerék-
páron akarják megtenni.

A kerékpárút 2007-ben átadott, közel
1,2 km-es szakaszához épült új, 1,5 km-
es útvonal most már így is összeköti a két
városrészt.

A szeptember 24-ei ünnepélyes átadás-
ra az új köztemetõ elõtti parkolóban
került sor. Az 50 milliós beruházás az
Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósult meg.

/Összeállításunk a 4. oldalon Kerék-
páron Tapolcától Diszelig címmel./

Nemcsak a felnõttek, de a kicsik is nagy érdeklõdéssel vettek részt a szí-
nesnél színesebb programokban

Az 1200 tanulóból százötven elõször lépi át az iskola kapuját

A nemzetiszínû szalagot Ács János polgármester, Pál Béla, a Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Lasztovicza Jenõ, a
megyei közgyûlés elnöke és Bakos György képviselõ vágta át

Autómentes Nap Tapolcán

Átadták a kerékpárút második szakaszát

- Amikor 2007. december 1-jétõl meg-
vásároltuk a Pannon Sütõ Kft. többségi
tulajdonát, akkor a tapolcai kenyérgyár
már nem üzemelt - mondta a vele készí-
tett riportban Németh Gábor cégvezetõ.

- Mivel az itt gyártott kiváló minõségû

sütõipari termékeket hiányolta a lakosság,
ezért is döntöttünk úgy, hogy újra beindít-
juk a termelést az üzemben.

/Riportunk a 3. oldalon A tapolcai
kenyérgyár a régió egyik meghatározó
sütõipari vállalkozása lesz címmel./

Ma még csak egy mûszakban sütik a hagyományos sütõipari ter-
mékeket, de tervezik a mûszakbõvítést

Újra termel a kenyérgyár

Tanévnyitó a Tapolcai Általános Iskolában

Fotó: N. Horváth

Fotó: Juhász

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth



Az elmúlt hetek legfontosabb - várost
érintõ és a polgárokat érdeklõ - ese-
ményeirõl Ács János polgármesterrel
készítettünk riportot.

- Polgármester Úr! Miként teljesült a
város 2008-as év elsõ félévének költség-
vetése?

- A Képviselõ-testület nevében, felelõs-
ségünk teljes tudatában jelentem ki, hogy a
megfelelõ szinten teljesültek a kiadási és a
bevételi terveink. Nagyon kedvezõen
alakultak az adóbevételeink, és egészen biz-
tos, hogy a városnak 2008-ban sem lesznek
gazdálkodási problémái.

- Tapolca mely pályázatai nyertek, illetve
melyek azok, amelyeknek az elbírálása
folyamatban van?

- Befogadták a közel 800 millió forintos
város-rehabilitációs pályázatunkat, amely a
Belváros rekonstrukciójára épül. Amennyiben
sikeres lesz, akkor a munkálatokat már 2009-
ben meg tudjuk kezdeni, mert ez a pályázat 2
éves lefutási idõvel számol. Sikerrel pályá-
zott a Tapolcai Városszépítõ Egyesület a civil
szervezetek részére kiírt pályázaton. Ezt
Gyenesei István önkormányzati miniszter a
Balatoni Médiahajón jelentette be. Az elnyert
33 milliós összegbõl újabb zöldfelület kiala-
kítására kerül sor, valamint fûnyírót, lombel-
szívót, hóeltakarító gépeket lehet majd vásá-
rolni. Az Ipar utca építésével kapcsolatos pá-

lyázatunk újra beadása most van folyamatban.
- Polgármester úr a Tapolcai Általános

Iskola tanévnyitóján jelentette be, hogy
ismét elutasították a városnak azt a pályá-
zatát, amelyet a Kazinczy-iskola felújítá-
sára nyújtott be. Hogyan tovább?

- Nagyon sajnálom, hogy így történt a
dolog. Sikerült találkoznom és beszélnem
Hiller István miniszter úrral, elmondtam
neki azokat a problémákat, amelyeket ez az
elutasítás felvetett. Segítséget ígért, vissza
is hívtak a minisztériumból bennünket. Úgy
tûnik, újabb pályázatot írnak ki. Termé-
szetesen ezen újra indulunk, de ha ez sem
sikerül - nagyon bízom benne, hogy nem
így lesz, - akkor a Kazinczy-iskola fel-
újítását a következõ évben önerõbõl el
fogjuk kezdeni.

- A közelmúltban Vidékfejlesztési Iroda
nyílt a városban. Mit vár, mit várhat tõle
Tapolca?

- Mi a lélekszámunk miatt a mostani
helyzet szerint konkrétan nem tudunk várni
tõle semmit, de ha lesz változás, akkor
jelezzük egymásnak. Az irodának ügyes,
rátermett vezetõje lett, tartjuk vele a kap-
csolatot ma is.

- A volt Rendelõintézet épületét hasznosí-
totta a város.

- Egy szombathelyi székhelyû cég nyerte
el és fizette ki az ingatlant. A közelmúltban
kerestek meg a képviselõi, hogy a kiírásnak
megfelelõen szeretnék átalakítani az épü-
letet. Ennek értelmében ott szolgáltatói, ke-
reskedelmi és pénzügyi egységeket, bank-
fiókokat alakítanának ki, esetleg lakásokat.
A városképbe illõ felújítás tehát hamarosan
el fog kezdõdni.

- Mi a helyzet a városi tulajdonba került,
volt honvédségi ingatlannal?

- Októberben kiírjuk rá a pályázatot. Ezt
közzé fogjuk tenni gazdasági és országos na-
pilapokban, az interneten, de a pályázati fel-
tételeket megjelenítjük a város honlapján is.

- Munkahelyteremtõ örömhír a városban,
hogy újra üzemel a kenyérgyár.

- Nagyon örülünk neki, személy szerint
én is. Most még csak egy mûszakban ter-

melnek, de a cégvezetõ úrtól tudom, hogy a
tervek között mûszakbõvítés is szerepel.
Már most 30 embert foglalkoztat, és ez
nagyon fontos dolog. A munkahely-
teremtésben nem kellene mindig 1000
fõben gondolkodni egy olyan kisvárosban,
mint amilyen a miénk is. Minden tõlünk tel-
hetõ segítséget megadunk a kenyérgyárnak,
hogy az itt termelt, kiváló minõségû pékáru
minél szélesebb körben eljuthasson a vásár-
lókhoz.

- A kerékpárút ünnepélyes átadásán Ön
szeptember 24-ét Tapolca Egészség Napjá-
nak nevezte.

- Hirtelen jött ötlettõl vezérelve mond-
tam ezt, de valójában így igaz. Hiszen
azon a napon adtuk át a 15 millió forintos
költséggel megújult, egyszerre 2500 adag
étel elkészítésére alkalmas, korszerûen fel-
szerelt, az egészséges táplálkozást elõ-
segítõ közkonyhát a Batsányi-tagin-
tézményben. A kicsik egészséges életmód-
ját, a mozgásigényét kielégítõ, uniós szab-
vánnyal készült, illetve felújított ját-
szóterek átadására is azon a napon került
sor. Most közel 12 millió forintot fordított
erre a város, de folytatni fogjuk a ját-
szóterek felújítását, illetve újak kiala-
kítását. Így kerül majd sor a Dobó-
lakótelepre is. Szeptember 24-ének a har-
madik nagyon fontos eseménye a ke-
rékpárút II. ütemének építését lezáró
ünnepélyes átadás volt. Ez a közel 3 km
hosszú útszakasz lehetõséget teremt arra,
hogy Tapolca és Diszel között egy másfaj-
ta kontaktus jöjjön létre. Nagyon sokan
veszik már most igénybe: kerékpároznak,
kocognak, futnak vagy „csak” sétálnak
rajta. A Nõklub kérésére pihenõhelyeket is
alakítottunk ki - természetesen kerékpár-
tartóval -, hogy azok az idõsek, akik az Új
Városi Köztemetõbe mennek a halot-
taikhoz, útközben meg tudjanak pihenni.
Terveink között szerepel, hogy az út mel-
lett olyan információs táblákat helyezünk
el, amelyeken felhívjuk az ország külön-
bözõ pontjáról érkezõ kerékpáros turista
figyelmét a tájra és a diszeli látnivalókra.

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Befogadták Tapolca közel 800 millió forintos
város-rehabilitációs pályázatát

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

Lasztovicza Jenõ 
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12
óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.

Fogadóórák:
Ács János polgármester

Minden hónap elsõ hétfõ: 12.30-15 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164

Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig

Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig

Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164

A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!

Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-
16; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510-444,
511-162

Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -
16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal „A”
épület I. emelet 13. sz. iroda

Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás 510-125; 510-126

Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József 510-125; 510-126

Önkormányzati és Gazdálkodási Iro-
da 510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157

Építéshatósági csoport 511-155
Ihász József csoportvezetõ

Városüzemeltetési csoport 511-156
Pénzügyi Iroda 511-161

Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport 511-159

Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153

Décseyné Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151

Szabóné Szakács Judit csoportvezetõ
Okmányiroda 511-162

Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat

elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig

Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. 
Tel./Fax: 510-740; 510-741

Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely

Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as
szoba   Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: hétfõtõl csütörtökig 8.00-
16.00; pénteken 8.00-13.00
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel./fax: 87/510-245, 
87/510-246; Mobil: 30/613-3357
Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00,
Kedd: 8.00-12.00, Péntek: 13.00-17.00

Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:

Cseh Ferenc József  Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154 

Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:

Vörös Béla elnök Tel.: 30/946-2690

A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. a tel-
jes mûködési területén ellenõrzi a
csatornarákötéseket az illegális csat-
lakozások feltárása érdekében. 

Az év végéig zajló felderítések mintegy
másfél hónapja kezdõdtek, és azokat a
településeket érintik, ahol van kiépített,
üzemelõ csatornahálózat. Az ellenõrzés a
csak ivóvizes bekötéssel nyilvántartott
fogyasztókra terjed ki abban az esetben, ha
utcájukban kiépült szennyvízhálózat talál-
ható, tehát módjuk van rákötni a közmû-
rendszerre.

A DRV elõzetes számításai szerint mint-
egy 30 ezer fogyasztási helyet vizsgálnak
meg a Társaság szakemberei.

Amennyiben munkatársaik illegális
csatornarákötést derítenek fel, és a
fogyasztó hitelt érdemlõen nem tudja
bizonyítani a rákötés dátumát, akkor a
DRV Zrt. öt évre visszamenõleg kiszámláz-

za a csatornadíjat, a vízterhelési díjat,
valamint a bekötés hivatalos átvételének
szakfelügyeleti díját. A csatorna- és vízter-
helési díj kiszámlázásának alapját az ezen
idõszak alatt elfogyasztott és kiszámlázott
ivóvíz mennyisége képezi.

A szolgáltató ettõl csak abban az esetben
tér el, ha az ingatlanon 5 éven belül tulaj-
donosváltozás történt, illetve ha a csatorna
5 éven belül épült ki az utcában. Ezekben
az esetekben a tulajdonosváltás vagy a
csatorna átadásának idõpontját veszik
figyelembe a visszamenõleges számlázás-
nál. 

Az illegális csatornarákötések felderí-
tése nemcsak a DRV Zrt. érdeke, hanem a
fogyasztóké is, hiszen a szennyvízszolgál-
tatást törvénytelenül, díjfizetés nélkül
igénybe vevõk költségeit is a többi fo-
gyasztó, illetve a szolgáltató finanszírozza.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

Az illegális bekötések ellen

Felhívás
Tapolca Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete 2009. évre is csatlako-
zott az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium által kiírt BURSA HUNGARICA
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázathoz, hogy anyagi támoga-
tást nyújtson a kedvezõtlen szociális
körülmények között élõ hallgatóknak
ill. hallgató jelölteknek.

A támogatást igényelhetik a már jelen-
leg is felsõoktatási intézményben tanuló
hallgatók (A típus), valamint a felsõok-
tatási intézményekbe felvételt még nem
nyert érettségizett, utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolai tanulók, akik
tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben
kívánják megkezdeni állami felsõoktatási
intézményben (B típus).

Az ösztöndíjat kizárólag pályázat útján
lehet elnyerni.

A pályázattal kapcsolatos részletes
tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal
Általános Igazgatási Irodája nyújt. A
pályázatok részletes kiírása a Polgármes-
teri Hivatalban a hirdetõtáblán is meg-
található.

A pályázat benyújtási határideje: 2008.
október 31. A benyújtási határidõn túl
érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. 

Ács János polgármester
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KRÓNIKA

A tapolcai kenyérgyár a régió

meghatározó sütõipari vállalkozása lesz
A tavaly bezárt tapolcai kenyérgyár nyár
óta újra üzemel, és az új tulajdonosok ter-
vei szerint hamarosan a régió egyik legje-
lentõsebb sütõipari üzeme lesz. Errõl
beszélgettünk Németh Gáborral, a Pannon
Sütõ Kft. cégvezetõjével.

- Amikor 2007. december 1-jétõl meg-
vásároltuk a Pannon Sütõ Kft. többségi tulaj-
donát, akkor a tapolcai kenyérgyár már nem
üzemelt, a régi tulajdonosi kör leállította. Mi
teljesen más alapokra helyeztük a cég jövõ-
beni mûködését, és ebben fontos szerepet
szántunk a tapolcai egységnek: nem úgy
mint ingatlannak, hanem mint mûködõ gyár-
nak. Mivel az itt gyártott sütõipari termékek
minõsége kiváló - és Tapolca és környékén
egyedülálló - volt, hiányolták az emberek. A
piaci sikereink is azt a döntést indokolták,
hogy kezdjük meg újra minél elõbb a ter-
melést. Így június 1-jétõl egy, éjszakai
mûszakban termel a gyár, és már részt vett a
Balaton-parti szezon ellátásában is.

- Tapolcáról mekkora területet látnak el?
- Tapolca városát, Zala megyét, Zala-

egerszeget, Nagykanizsát és részben Vas
megyét.

- Milyen termékek kerülnek ki a tapolcai
kenyérgyárból?

- Hagyományos sütõipari termékeket -
kenyér, zsemle, kifli stb. - állít elõ a tapolcai
üzem. Nem vagyunk tésztaüzem, sem mor-
zsa átcsomagoló, nem raktárként mûköd-
tetjük a gyárat, itt termelés folyik.

- Hányan dolgoznak a tapolcai gyáregy-
ségben? Alkalmazzák-e a régi-új dolgozó-
kat?

- Jelenleg 30 fõvel dolgozunk, és örömmel
mondhatom, hogy a régiek többsége újra fel-
vette a munkát.

- Az emberek fájó szívvel mentek el a
tapolcai kenyérgyár bezárásakor - veszi át a

szót Tamás Dezsõ üzemvezetõ. - Örömmel
jöttek most vissza, és mindannyian azon
vannak, hogy ez az üzem mûködjön, és
innen kiváló termék kerüljön a fogyasztók
asztalára.

- Mibõl mennyit gyártanak egy-egy mû-
szakban?

- Változó a mennyiség. Más vasárnap
este, más hétvégén és hétköznap, de
általában 13-14000 vizeszsemlét, 5-6000
tejeskiflit és 1900-2000 kenyeret sütünk egy
mûszakban.

- Mikor gördül ki az elsõ szállítóautó az
üzembõl és mikor az utolsó?

- Az elsõ hajnali 3 órakor, az utolsó reggel
fél 5-kor hagyja el az üzemet.

- Milyen a szállítást végzõ géppark?
- Nagyon jó. A gépkocsik átlagéletkora

1,5-2 év, minden régi autót lecseréltek a tu-
lajdonosok.

- Bent az üzemben milyen eszközökkel
folyik a termelés? A gyár bezárásakor az a
hír járta a városban, hogy mindent leszerel-
tek.

- Nem vittek el mindent - veszi vissza a
szót Németh Gábor. - A régi, felújított gépek
mellett az újak beszerzése és üzembe állítása
is folyamatos.

- Hogyan tovább?
- Bízom benne, hogy kemény és szisz-

tematikus piaci munka eredményeként a
tapolcai kenyérgyár a régió meghatározó
sütõipari vállalata lesz. A piacbõvüléssel
párhuzamosan másik mûszakok beindítását
tervezzük, és ezzel újabb munkalehetõ-
ségeket teremtünk a városban. A kínálat
bõvítése is szerepel az elképzeléseink között:
magasabb élvezeti értékû, hosszabb sza-
vatosságú termékek itteni elõállításával és
szállításával kívánunk a lakosság, a fo-
gyasztók rendelkezésére állni.

Becsengettek a 2008/2009-es tanévre
Az elõzõ lapszámunkban a Tapolcai
Általános Iskola igazgatójával, Bajner
Imrével és a Tapolcai Óvoda intéz-
ményvezetõjével, Frang Lászlónéval ké-
szítettünk riportot. Most a városban
mûködõ középiskolák igazgatóit kérdez-
tük a tanévkezdésrõl.

- A Batsányi János Gimnázium és
Kollégiumban 384 nappali tagozatos fiatal
tanul, a kollégiumba 37 tanuló költözött be -
válaszolja kérdésünkre a megyei fenntartás-
ban mûködõ intézmény igazgatója, Varga
Tiborné. - A kollégisták létszáma három
intézménybõl tevõdik össze. 12 tanuló a
gimnáziumba, 19 a SZISZI-be és 6 a Szász
Márton-iskolába jár.

- Milyen specialitásokkal indultak az elsõ
osztályok?

- Egy teljes osztályt indítottunk angol
emelt szintû képzéssel. A másik osztályban
17 tanuló angolt, 16 tanuló pedig németet
tanul emelt szinten. Emellett fél osztályban
általános tantervû és fél osztályban
sportiskolai képzést folytatunk. A 9.
évfolyamon a tanévet 94 fõvel kezdtük meg.

- A sportiskolai képzéssel az intézmény
régi terve valósult meg.

- Igen. Nagy örömömre szolgál, hogy - ha
csak fél osztály erejéig is, de - beindult a
sportiskolai képzés, amelyben kézilabda és
labdarúgás szakágban érintettek a gyerekek.
Reméljük, hogy jövõre egész osztállyal
indulhatunk neki a tanévnek. Terveink
között szerepel, hogy nyelvi elõkészítõ
osztállyal indítjuk a sportiskolát, hogy ezzel

is növeljük a gyerekek érettségi és tovább-
tanulási esélyét. A sportolási lehetõségek
skáláját és színvonalát is növelni szeretnénk
azzal, hogy a tulajdonos városi önkor-
mányzattal és a Tapolca Városi Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft-vel együttmûködve
egy pályázat benyújtására készülünk. Ennek
segítségével a régi, elhasználódott bitu-
menes pálya helyére egy mûfüves kerülne.
Ezt a pályát a tanítási órákon, kora délutánig
az intézmény tanulói használnák, a fenn-
maradó idõben pedig a Kft. rendelkezne
felette, bérbe adhatná, így rajta keresztül a
város is bevételhez juthatna.

- Milyen a gimnázium szakos ellátottsá-
ga?

- Megfelel a törvényi elõírásoknak. A kol-
légiumi tanulói létszám viszont szomorúvá
tesz bennünket, most várjuk a megyei köz-
gyûlés döntését arról, hogy a nevelõi létszá-
mot kell-e csökkentenünk emiatt az elkö-
vetkezendõ idõszakban.

- Milyen karbantartási munkálatok foly-
tak az intézményben?

- Festési, mázolási munkálatok voltak a
nyáron. Ehhez a fenntartó megyei önkor-
mányzat 476.000 Ft-ot biztosított.

A szintén megyei fenntartásban mûködõ
Szász Márton-iskola igazgatója, Bognár
Ferenc az örvendetes tanulói létszám-
növekedésrõl is tájékoztatást adott.

- A 2008/2009-es tanévet - a hagyo-
mányoknak megfelelõen - általános iskolai
oktatással, 1-8. osztályig, 3 középsúlyos
csoporttal, 9-10. osztállyal és szakképzéssel

indítottuk el. Mivel kötelezõ beiskolázási
körzet vagyunk, így az elõzõ évhez vi-
szonyítva a tanulók létszáma 16 fõvel
növekedett. Ha sikerül a tervünk, akkor ez a
létszám tovább növekedhet, ugyanis most
adtunk be egy pályázatot, amelynek közel
38 milliós összegével egy elõkészítõ 9.
osztály elindítására nyílna lehetõségünk.
Ha ezt a hallgató elvégzi, akkor az ország
bármely középiskolájában folytathatja majd
a tanulmányait. A szakiskolánkban szá-
mítógépkezelõ-felhasználó, pék, varrónõ,
kerékpárszerelõ, gyógynövénytermesztõ
és feldolgozó képzés folyik. A megye
1.690.000 Ft-ot fordított a diszeli, illetve az
Iskola utcai épületünk nyári karban-
tartására, festésére.

- 630 nappali tagozatos és 46 esti
tagozatos tanulóval kezdtük meg a tanévet -
mondja Lájerné Tóth Éva, a városi fenn-
tartásba visszakerült SZISZI igazgatónõje.
- Ez utóbbi azok számára indult, akik szak-
mával rendelkeznek, de szeretnének érettsé-
gi bizonyítványt is szerezni. Õk 2 hetenként
öt napot járnak majd iskolába.

- A nappali tagozaton milyen szakmák,
milyen típusú képzések indultak?

- A 9. évfolyamon hagyományosan
középiskolai képzést indítottunk. Így lett
egy homogén informatikai szakmacsoportú
szakközépiskolai osztályunk. A kereskedel-
mi-marketing és vendéglátás, idegenforgal-
mi csoportból pedig egy másik osztály. A
szakiskolai osztályunk egyike a vendéglátá-
son, idegenforgalmon alapul. Egy félcso-

portnyi a kereskedelmi-marketinget, üzleti
adminisztrációt tanulja, míg a másik fél cso-
portban gépész szakmacsoportos alapozó
képzés van. A tanulók az iskola tanmûhe-
lyében, a kabinetben, a tankonyhában, a
tanétteremben kapnak a 9-10. évfolyamon
orientációs képzést. A 10. osztályt végzettek
számára asztalos-, élelmiszer és vegyi áru,
szakács- és pincérképzést hirdettünk. Van
egy érettségi utáni képzésünk is, ez pedig a
vendéglõs képzés, amely a vendéglátóipari
technikus képzés helyett van, a név a tartal-
mi változásra is utal. Az érettségizõk a
szoftver-üzemeltetésre épülõ WEB-mester
képzésben is részesülhetnek.

- Milyen karbantartási munkálatok foly-
tak a nyáron az iskolában?

- Az 1985-ben átadott intézményünk
történetében az eddigi legnagyobb felújítási
munkálatok most folytak. Csizmadia László
és Nagy László kollégák vezetésével tanu-
lóink a nyári gyakorlat keretében a vizes-
blokkokat újították fel, kicserélték a víz-
vezetékhálózatot. A kereskedelmi kabinetben
az asztalos tanulóink jóvoltából, Borda József
irányításával bútorok készültek. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy a csõszerelõ mûhely
fejlesztésére nyertünk egy 17 millió forintos
pályázatot, és így arra is lehetõségünk nyílik
majd, hogy a fiataljaink a legkorszerûbb, a
XXI. századi energiahordozók, köztük a nap-
kollektor szerelését is tanulják. A közbe-
szerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezés
hamarosan megkezdõdhet.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

- A Tapolca és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás kistérségi sportkon-
cepciót alkotott - tudtuk meg Szencz
Lajosné elnökasszonytól szeptember 30-
án, az Önkormányzatok Napján  meg-
tartott ülést követõen.

- Tizennyolc évvel ezelõtt, 1990.
szeptember 30-án volt az elsõ szabad
választás. Az azóta eltelt idõben, ha sok
anyagi forrást nem is, de az önállóságra
lehetõséget kapott minden település, azaz
maga döntheti el, mit fejleszt, hogyan él,
milyen célokat tûz ki maga elé. Így van ez
a kistérség 33 településén is, ahol lassan
befejezéshez közelednek a középületek
felújításai, szépek és rendezettek a porták,
és vállalkozások jöttek létre - mondja az
elnökasszony. - A mai ülésünkön -, amely
munkaülés is volt az ünneplés mellett - a

2008. év elsõ félévének pénzügyi helyze-
tének tárgyalása mellett az Állami Szám-
vevõszék vizsgálatának tapasztalatairól is
szó esett. Nagyon fontosnak tartom, hogy
megalkottuk a sportkoncepciót. A 33 tele-
pülés Sporttanácsot hozott létre, amelybe
minden település 1-1 tagot delegál. A
vezetõség 13 tagú lesz. A két város és a 9
mikrotérség képviselõi mellett 2 szponzor
is segíti majd a munkát, amelyrõl évente
egy alkalommal fog beszámolni a Sport-
tanács.

- A munkaülést követõen került sor a
kistérség által alapított Közszolgálatért
kitüntetés átadására dr. Gelencsér Ottónak.
Erre azért most került sor, mert az iro-
daházunk avatásakor õ nem volt itthon, így
nem tudta a többi kitüntetettel együtt akkor
átvenni azt - tette hozzá Szencz Lajosné.

Az Önkormányzatok Napján

Harminc évvel ezelõtt vették fel egymással
a kapcsolatot a finnországi Lempäälä és
Tapolca tûzoltói.

Az azóta már városi szintre emelkedett
baráti együttmûködés megálmodói a közel-
múltban találkoztak a Hotel Gabriellában,
hogy a múltat is megidézve, a fehér asztal
mellett a jövõ terveirõl is beszélgessenek.

Fájó szívvel emlékeztek meg azokról,
akik már nem lehettek velük, majd elõkerül-
tek a nagy becsben tartott fényképek is.

A Finn-Magyar Baráti Kör alelnökének,
Jouko Huurnének a szavait Bolla Albertné
Edit tolmácsolta a házigazdáknak, de
valójában a 30 éve élõ barátság már a gesz-
tusokból, a mosolyokból is tudott meríteni.

Szeptember 29-én rendkívüli ülést tar-
tott a város Képviselõ-testülete.

Ezen az ülésen arról is döntöttek, hogy
támogatják az Ady Endre utca 12. szám
alatti társasház korszerûsítését.

A lakóközösség az iparosított tech-
nológiával készült épület energia-megta-
karítást eredményezõ felújításra benyúj-
tott pályázatában 34 milliós beruházást
tûzött ki célként. A Testület lakásonként
150 ezer forinttal, összességében három-
millióval támogatja a felújítást. A fenn-
maradó részt a panelprogram keretében
nyújtandó támogatás, valamint az önerõ
teszi majd ki.

Tûzoltóbarátság
határok nélkül

Támogatás a
korszerûsítésre



Az egészséges életmódra, az egészséges
táplálkozásra való nevelést már kis-
gyerekkorban el kell kezdeni. Ennek felis-
merése vezette azokat, akik az iskolai
büfékbõl, az iskolák konyháiból ki akar-
ták vonni az egészségre károsan ható, de a
gyerekek által kedvelt élelmiszereket.
Hogy sikerrel jártak-e? Bátran mond-
hatom, hogy nem hiszem, mivel, amit nem
kap meg a kisiskolás a büfében, azt be-
szerezheti a sarki fûszeresnél.

Tapolcán az egészséges táplálkozás meg-
valósításáért most döntõ lépéseket tettek.
Szeptember 24-én ünnepélyes keretek között
adták át a korszerûen felszerelt, az uniós és a
hazai szabványoknak megfelelõ közkonyhát
a Tapolcai Általános Iskola Dobó-lakótelepi
tagintézményében, a Batsányi-iskolában.

A közel 15 millió forintos költséggel
felújított konyhán jelenleg 2500 adagot
fõznek, ezzel ellátják nemcsak az oktatási
intézmények tanulóit és dolgozóit, de a szo-

ciális intézményeket és a város egyéb
intézményeit is.

- Mindenkinek köszönet jár a gyors és
szakszerû munkáért, azért, hogy ebben a
tanévben már egy korszerûen felszerelt
konyha is biztosítja az étkeztetést - mondta
köszöntõjében Ács János polgármester. - Az
egészséges életmód kialakításának fontos
eszköze lehet az itt készülõ étel, hiszen olaj,
zsír nélkül tud sütni-fõzni és párolni a most
átadott konyhai berendezés.

Az átadáson jelen lévõ dr. Bujdosó László,
a Közép-dunántúli Regionális ÁNTSZ igaz-
gatója és Lasztovicza Jenõ, a megyei köz-
gyûlés elnöke is annak az örömének adott
hangot, hogy Tapolca ismét elöljárt azzal,
hogy támogatta ennek a közkonyhának a
korszerûsítését.

A Közétkeztetõ Kft. ügyvezetõje, Mezõssy
Tamás a felújítás menetét ismertetve, az új
konyhai berendezéseket mûködés közben is
megmutatta a vendégeknek. NHE
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- Az általános iskolai struktúra átszer-
vezését a Képviselõ-testület kényszerûség-
bõl, a kormányzat és a jelenlegi oktatási
tárca tevékenységébõl fakadóan lépte meg,
mivel a központi támogatások, a pályáza-
tok kiírása is a nagy létszámú iskoláknak
kedveznek - mondta ünnepi köszön-
tõjében Ács János polgármester a Tapolcai
Általános Iskola tanévnyitóján.

- Az új tanév az eddig is nagyszerûen tel-
jesítõ pedagógusoktól is másfajta hozzáállást
kíván. A Légy Te a példa! etikai parancsa
még többet tehet azért, hogy a tapolcai

iskolások optimális körülmények között
fejlõdjenek, tudásban gyarapodjanak - hang-
súlyozta a polgármester. Végezetül a kisgó-
lyáknak, a kis elsõsöknek kívánt sok-sok si-
kerélményt, a pedagógusoknak pedig kitartó
és eredményes munkát.

Bajner Imre, a Tapolcai Általános Iskola
igazgatója tanévnyitójában a változáshoz,
a változtatáshoz vezetõ utat is felvázolva
arról szólt, hogy ezzel új korszak kezdõdik
Tapolca alapfokú oktatásának történeté-
ben.

- Ebben a helyzetben nekünk, tanároknak,

szülõknek, településvezetõknek közös a
célunk, mégpedig az, hogy városunk
oktatásának színvonala tovább emelked-
hessen, színesedhessen. Ehhez szeretném
kérni a megjelentek támogatását. Támo-
gatását, de leginkább türelmét, hiszen, ahogy
mondani szokták, minden kezdet nehéz.
Vezetõtársaimmal az elkövetkezõ években
azon fogunk dolgozni, hogy az átszervezés
nyújtotta lehetõségeket - hiszen vannak
ilyenek - kamatoztassuk. Ehhez a munkához
számítunk a szülõi munkaközösségek, a
diákönkormányzatok javító szándékú javas-
lataira.

A tanévnyitó ünnepélyen - a díszhelyet
elfoglaló kis elsõsökhöz szólva - Bajner Imre
egy kedves kis példabeszéddel világított rá
arra, hogy mindenkinek magának kell kitalál-
nia, hogy mi szeretne lenni. Ehhez és az
elkövetkezendõ 8 év minden csodájához a
szülõk, a pedagógusok nyújtanak majd segít-
séget nektek - mondta.

A tanévnyitó arra is lehetõséget teremtett,
hogy a nyugdíjba vonulóktól búcsút vegye-
nek. Így köszöntek el Kis Károlyné, Kalmár
Lajosné és Farkas József tanároktól, vala-
mint Makra Károlyné iskolatitkártól.

Szencz Lajos, az SZ-L Bau Kft. ügyvezetõ-
je a cég felajánlását, ajándékát hozta kedves
szavak kíséretében az ünnepségre. Harminc
rászoruló tanuló kapott tõlük iskolatáskát,
benne a szükséges taneszközökkel.

A 2008-2009-es tanév ünnepélyes meg-
nyitójának záróakkordjaként a kis elsõsök
ajándékot vehettek át, õk kedves kis mûsorral
hálálták ezt meg. NHE

- Nagyon bölcs döntés volt, hogy a
Képviselõ-testület 2005-ben úgy határo-
zott: kerékpárutat épít Tapolca és a diszeli
városrész között. Most már az út második
szakasza is elkészült, és a mintegy 80 mil-
lió forintos összköltségû, 80%-os állami
támogatással épült útvonalat a mai napon
ünnepélyesen át is adhatjuk a lakosságnak
- mondta Ács János polgármester az
avatóünnepségen a kerékpárral érkezett
szépszámú jelenlévõ elõtt.

- Ezzel az egységessé vált, közel 3 km
hosszú útszakasszal a város nemcsak a két
településrész kerékpáros kapcsolatát biztosít-
ja, de elõsegíti az Új Városi Köztemetõ
megközelítését, a diszeli városrész lakóinak
bejutását a központba, a sétálóknak, a
kocogóknak is biztonságos közlekedést
nyújt, illetve a várost a Balaton körüli
kerékpárútba is bekapcsolja - tette hozzá.

A polgármester köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy az útvonal elkészült. Így mondott
köszönetet Lasztovicza Jenõnek, a megyei
közgyûlés elnökének, Pál Bélának, a Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnö-
kének, a kivitelezést végzõ Horváth Ép Kft.

képviselõinek - Horváth Sebestyénnek és
Egyed Rolandnak -, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnek, valamint Bakos Györgynek,
a diszeli városrész képviselõjének.

Ezt követõen Bakos György a település-
rész nevében köszönte meg Ács János pol-
gármesternek és a Testület többi tagjának az
útvonal megvalósítását.

Lasztovicza Jenõ mérföldkõnek nevezte az
útszakasz átadását. Mint mondta, ez nagyon
fontos kapocs lesz a két településrész között,
ugyanakkor a balatoni kerékpárútnak is
jelentõs szakasza a most megépült.

- Nagy nap ez Tapolcának, hiszen nemcsak
a kerékpárút készült el, de játszótereket és
egy korszerû konyhát is átadtak ezen a napon
- mondta Pál Béla. - Hogy Tapolca ügyesen
pályázik, annak ékes bizonyítéka a mai nap
is. Gratulálok a városnak és kívánom, hogy
örömüket leljék a most átadott kerékpárútban
mindazok, akik igénybe kívánják venni.

A köszöntõk után került sor a nemzetiszínû
szalag ünnepélyes átvágására, majd megin-
dult a fiatalokból és idõsebbekbõl álló, sok-
színû kerékpáros tömeg, hogy a biztonságos
útvonalon, jobbján az „érdeklõdõ” Csobánccal
Diszelig kerekezzen majd vissza.          NHE

Bajner Imre igazgató a tagintézmények vezetõit és az általános igazgatóhe-
lyettest is bemutatta a jelenlévõknek

Lasztovicza Jenõ, Ács János, dr. Bujdosó László és Mezõssy Tamás az
átadáson

Ugye, látványnak is szép?

Kerékpáron Tapolcától Diszelig

Új korszak Tapolca alapfokú oktatásának történetében

Korszerûen, egészségesen

A város idén is csatlakozott az Európai
Autómentes Nap elnevezésû kezdemé-
nyezéshez. 2008. évi Európai Mobilitási
Hét központi témája a „Tiszta levegõt
mindenkinek!”. 

Szeptember 22-ei tapolcai programokat
azzal a céllal szervezték, hogy népsze-
rûsítsék a kerékpárt a gépkocsikkal szem-
ben, valamint, hogy a lezárt útrészen
megidézzék a majdani sétálóutca hangu-
latát. Egy olyan helyet, ahol kellemes
zene mellett a járókelõ nyugodtan elfo-
gyaszthat egy frissítõt anélkül, hogy
közvetlenül kellemetlen kipufogó gázokat
kelljen beszívnia. 

A délelõtti órákban a Fõ téren a legki-
sebbek mérhették össze ügyességüket
kerékpáros- és rolleres versenyen a
Városi Rendõrség közremûködésével,
közben kipróbálhatták a REMONDIS
által biztosított gyûjtõautót, valamint a
Tiszta Európa Program keretében játékos
formában sajátíthattak el tudnivalókat a
környezetvédelemmel kapcsolatban. A
rendezvényrõl senki nem ment haza üres
kézzel, mert az Esélyek Háza képviselõi
lufikat, különféle játékokat ajándékoztak
a résztvevõknek. Délután folyamán az
iskolások számára rendeztek kerékpáros
és görkorcsolya versenyt a rendõrök. A
nap végére a Fõ tér aszfaltszürkeségét a
gyerekek rajzai színesítették.                 JÁ

Autó nélkül is megy

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: Szíjártó



A „Sporttal és Neveléssel az Integ-
rációért” elnevezésû nemzetközi konfe-
rencia résztvevõit elsõként Talabér
Márta, a megyei közgyûlés alelnöke
köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a sport
az egyik leghatékonyabb eszköz a fogya-
tékkal élõk segítésére.

Sólyom Károly alpolgármester a város
nevében üdvözölte a konferencia részt-
vevõit. Mint mondta, óriási szükség van az
ilyen találkozásokra, hiszen a társadalom
így jobban betekinthet ennek a speciális
rétegnek az életébe, és szembesülhet azzal,
hogy a fogyatékkal élõk családja milyen
óriási erõt fejt ki azért, hogy a gyermekük

be tudjon illeszkedni az egészségesek közé. 
Dr. Nádori László elõadásában arról

szólt, hogy valamikor a Testnevelési
Fõiskolán gyógypedagógiát is tanítottak a
tanárjelölteknek, felismerve azt, hogy a
testnevelõk kerülhetnek legszorosabb kapc-
solatba a fogyatékkal élõ tanulókkal. Majd
javaslatára a konferencia elfogadta, hogy
kezdeményezi az Önkormányzati Miniszté-
riumnál, hogy több pénzt fordítsanak e fia-
talok támogatására.

Dr. Radványi Katalin, az ELTE tanszéki
csoportvezetõje az önérvényesítés fontos-
ságáról szólt. Szencz Lajosné, a Tapolca és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
elnöke pedig a kistérségben meglévõ támo-
gatói rendszerrõl, a munkahelyteremtésrõl,
a napközi otthonról tájékoztatta a jelen-
lévõket.

A levezetõ elnöki tisztséget felvállaló
Bognár Ferenc, a Szász Márton-iskola
igazgatója - megismerve a svédországi in-
tegráció lényegét - hangsúlyozta, hogy
nálunk a svéd típusú integrációhoz nem áll-
nak rendelkezésre sem az anyagi, sem a
személyi feltételek. A fogyatékosok és az

egészséges tanulók egy osztályban tanu-
lásának, a „rideg integrációnak” nem híve.

A svéd vendégek - Sussan Nyland, a
Svéd Speciális Olimpiai Bizottság elnöke,
Rolf Trulsson sporttanácsadó és Bodil
Landbris tanár az otthoni helyzetet ismer-
tették, majd elismerést adtak át Horváthné
Somogyi Ildikónak és Bognár Ferencnek.

Kovács Nóra, a tapolcai intézmény
foglalkoztatottja a saját példáján keresztül
szólt az önérvényesítésrõl. Kulturális
mûsort a tapolcai ÉFOÉSZ együttese adott.

NHE

Molnár András rendõrfõhadnaggyal (meg-
elõzési elõadóval), a kábítószerrel történõ
visszaélések veszélyeirõl beszélgettünk.

- A téma aktualitása örökérvényû, mely-
ben a médiának óriási a felelõssége. Az
elmúlt évek viszonylatában milyen tendencia
mutatkozik a fiatalkorúak drogfogyasz-
tásában?

- Sajnos, a látencia ténye miatt nem min-
den szerhasználatról rendelkezünk konkrét
ismerettel Tapolca és vonzáskörzetében. Az
elmúlt évek viszonylatában egyfajta stabi-
litás követhetõ nyomon, mely meg-
gyõzõdésem szerint a következõ okokra
vezethetõ vissza: nagy elõrelépést jelent a
hatékony munkavégzésben a megelõzés,
mely alatt elsõsorban azokat az elõadásokat
értem, amelyek célja a fiatalkorúak minél
szélesebb körben történõ tájékoztatása. A
vezetõség felismerte ennek jelentõségét, így
- a szociálpedagógus diploma megszerzését
követõen - 2005-tõl megelõzési elõadóként
töltöm be státuszomat a rendõrkapitánysá-
gon. Korábban is végeztünk ifjúságvédelmi
feladatokat, de csatolt munkakörként. A
megyei statisztika kimutatásai szerint mint-
egy 10 ezer bûncselekményt követnek el
éves viszonylatban, melynek 1-2 %-a jelent
kábítószerrel történõ visszaélést. A legveszé-
lyeztetettebb a 15-17 éves korosztály. A
kábítószeres visszaélések kétharmada fo-
gyasztói típusú, az elkövetõk 30 %-a aktív
tanuló, közülük 7 % felsõoktatási intéz-
ménybe jár. A térségben a kábítószereket te-
kintve, a marihuána áll az élen 55 %-kal,
(ennek kisebb hányada jelent hasist), majd
ezt követi 30 %-kal az extasy, speed,
valamint a különbözõ LSD származékok. A
marihuána „kapudrogként” is nevezhetõ,
hiszen a keményebb szerek használatához
ennek fogyasztása vezeti rá az egyént.
Sajnos, a fiatalok többsége nagyon korán

találkozik a drogokkal, ezért különösen
fontos az idõben történõ felvilágosítás. 

- Mi hordozza magában a legnagyobb
veszélyt, melyek a motiváló tényezõk?

- Elsõsorban a kíváncsiság, illetve a szerek
által kiváltott gátak feloldása az, ami
motiváló tényezõként döntõ szerepet játszik
a kipróbálásban. Nem hanyagolható el az a
tény sem, hogy bizonyos kábítószerek (exta-
sy, speed) „házi laboratóriumokban” készül-
nek, így ezek többsége a függõségen felül, a
méreganyag tartalmuk miatt további veszé-
lyeket rejthet magában. Fontosnak tartom
megemlíteni, mert a fiatalok figyelmét el-
kerüli, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bár-
milyen emberi magatartás büntetést vonhat
maga után. A kemény szereket használók
esetében - kokain-, heroinfogyasztók -, 3
éves „pályafutásról” beszélhetünk, melyek -
elenyészõ eseten felül - törvényszerûen
halállal végzõdnek. Megfigyelhetõ egy olyan
irányú tendencia is, mely szerint a módo-
sabb, megfelelõ szociális és anyagi háttérrel
rendelkezõ családok gyermekei válnak
fogyasztóvá. Tapolcán mind az elkövetések,
mind a drogfogyasztás tekintetében enyhe
stagnálás, illetve lassú javulás mutatkozik.

- Miben látja a megoldást, mi a feladata a
családoknak és mi az iskoláknak?

- A megelõzésben kiemelném a családok
szerepét, ahol - úgy érzem - kontrollhiány
figyelhetõ meg, így a hangsúlyt a követ-
kezetes nevelésre helyezném. Ebben az
iskoláknak az volna a legmeghatározóbb
feladata, hogy idõben észrevegyék, felismer-
jék és jelezzék a problémát a megfelelõ szak-
embernek a mielõbbi beavatkozás érde-
kében. Emellett a különbözõ fórumokon
történõ tömegtájékoztatás szerepét hangsú-
lyoznám, mert véleményem szerint még
mindig túl keveset beszélünk róla. 

Major Tünde

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Szabó Attila és Lakosy Csilla gyermekük: Bonita Anna
Gratulálunk!

2008. szeptember     5Új Tapolcai Újság

KRÓNIKA

Évfordulók
1913. szeptember 1. 95 éve
Megkezdõdött a tanítás az államosított Tapolcai
Polgári Leányiskolában, amely 1910-tõl mint
magániskola mûködött.
1903. szeptember 1. 105 éve
Állandó fogorvos Tapolcán.
1883. szeptember 1. 125 éve
Antiszemita zavargások voltak Tapolcán és
környékén.
1948. szeptember 1. 60 éve
A távbeszélõ központ éjjel-nappali szolgálatot tart.
1973. szeptember 3. 35 éve
A Bányásznap alkalmából ünnepélyesen átadták
Közép-Európa legnagyobb bauxitbányáját, a
Halimba 3-at.
1453. szeptember 14. 555 éve
V. László megerõsítette Ujlaki Miklóst Hegyesd
vára és tartozékai birtokában, amit 1451-tõl
zálogba bírt a Rozgonyiaktól.
1933. szeptember 18. 75 éve
Rubik Ernõ bábáskodásával megalakult Tapolcán
a Sportrepülõ Egyesület.
1898. szeptember 25. 110 éve
Tapolca és Ukk között megindult a vasútforgalom.
1993. szeptember 25. 15 éve
Elhunyt Koncz István tapolcai születésû költõ,
újságíró.
1973. szeptember 28. 35 éve
A Dobó István lakótelepen átadták a 10 tantermes
iskolát.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Házasságot
kötöttek:

Dézsi Richárd és Györkös Anita
Fekete Szilveszter és Sümegi Zsuzsanna

Gergely Tamás és Bajsz Nikoletta
Hembach Péter és Kóczián Alíz
Horváth Róbert és Pem Katalin

dr. Jerkovits Gergely és Stark Borbála
Kocsor Szilárd és Czibor Evelin

Müller Péter és Tóth Tímea
Petró Milán és Besze Tünde
Vagányi Zoltán és Tahin Edit

Gratulálunk!

- Eljárás indult erõszakkal, fenyegetéssel,
hivatalos eljárás színlelésével elkövetett
magánlaksértés vétsége miatt ismeretlen tettes
ellen, aki a tapolcai lakos tulajdonát képezõ
lakás bejárati ajtaján, annak tudta nélkül,
akarata ellenére lecserélte a zárat, az értékeket
a lakás elõtti folyosóra kipakolta, ily módon
megakadályozva azt, hogy a sértett bejelentett
lakcimére és tulajdonlap nélküli társtulaj-
donosi jogaira tekintettel az ingatlanba bemen-
jen.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Tájékoztatás és megelõzés - „A kapudrog”

Nagyobb odafigyelésre van szükség

Amennyiben úgy érzik, hogy gyer-
mekük születésének hírét, örömét az Új
Tapolcai Újság hasábjain keresztül is
szeretnék tudatni, úgy azt díjtalanul megte-
hetik, ha a szerkesztõség címére elküldik a

saját, illetve gyermekük közlésre szánt
adatait. 
Címünk: 8300 Tapolca, Batsányi János u. 1.
e-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu

N. Horváth Erzsébet felelõs szerkesztõ

Kedves Anyukák és Apukák!

Horváthné Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ országos alelnöke a szervezet jelen-
tõségérõl, a fogyatékkal élõk és a családjuk helyzetérõl, a közös prog-
ramokról, a svédországi kapcsolat kialakulásáról beszélt

Helyi vidékfejlesztési irodát adtak át a
közelmúltban Tapolcán, a Semmelweis
utcában, az IPOSZ székházában.

Az átadó ünnepségen Makra Károly, a
Tanúhegyek Egyesületének elnöke, mint az
iroda mûködtetését pályázaton elnyert
szervezet vezetõje köszöntötte a jelen-
lévõket. Egyed Gábor, a Földmûvelésügyi-
és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidék-
fejlesztési Képzési és Szaktanácsadási
Intézetének osztályvezetõje arról számolt
be, hogy hogyan alakult ki a vidékfej-
lesztési irodák hálózata. Elmondta, hogy
támogatni tudják a vidéki önkormányza-
tokat, civil szervezeteket azzal, hogy infor-
mációhoz segítik õket a pályázatokkal
kapcsolatban. Mindehhez a keretet a
Leader-program adja.

Szólt arról, hogy a rendszer meglehetõsen
nagy, hiszen 173 irodavezetõvel dolgoznak
együtt. Véleménye szerint csak akkor lehet
sikeres a munkájuk, ha a helyi vezetõk vál-
lalják azt, hogy tanácsokat, ötleteket kér-
jenek az iroda munkatársaitól, hiszen

egyedül senki nem lehet sikeres - mondta.
A beszédek után a jelenlévõ pol-

gármesterek megtekintették az irodát. 
Kovács Melinda

Összefogás hozhat sikert

Egyed Gábor arra kérte a helyi vezetõ-
ket és a mértékadó helyi erõket, hogy
mûködjenek együtt velük

Fotó: N. Horváth

Fotó: Kovács



A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület szeptember 5-én találkozót
szervezett azok számára, akik az egye-
sületet képviselik, támogatják, szpon-
zorálják, és mûködésének feltételeit biz-
tosítják.

A várakozásnak megfelelõen sikeres volt a
találkozó, hiszen olyan témák, ötletek cserél-
tek gazdát, amelyek az elkövetkezendõkben
még jobbá teszik az együttmûködést.

Nacsa Ferenc elnök szólt arról, hogy az

egyesület aktív segítséget nyújtott a Tapolcai
Városszépítõ Egyesület által szervezett
Város és Faluvédõk Szövetségének XXVII.
Országos Találkozójának sikeres lebonyo-
lításához. Majd felajánlotta az Egyesület
segítségét az önkormányzatnak is.

A jelenlévõket Marton József alpol-
gármester és Kovács Sándor ezredes is
köszöntötte. NHE

Szeptember 29-én, a magyar népmese
napján a nagy mesemondó, Benedek
Elek születése évfordulóján mese-
mondók és mesehallgatók nyüzsögtek a
Wass Albert-könyvtárban.

Óvodás csoportok, alsótagozatos tanu-
lók egymást váltották a gyermekkönyv-
tár részlegén délelõtt 9-tõl délután négyig.
Oktatóik-csiszolta gyermekek ügyesen
meséltek.

E mûsor után a Cimbora Klub tagjai az
általuk ültetett ezüsthárs Cimbora-fához
vonultak a Templomdombra. Ott megem-
lékeztek Benedek Elekrõl - mesemon-
dással. (Benedek Elek is ezüsthársfa alatt
alapította „Cimbora” gyermekújságját.)

G. Dr. Takáts Gizella

- Tapolca igen jól zárta az idegenforgal-
mi szezont közbiztonság szempontjából-
hangzott el azon az ünnepségen, ame-
lyen a máshol állományban lévõ, de
nyári szolgálatukat nálunk töltõ
rendõröktõl köszöntek el a kapitánysá-
gon. A legjobbak közülük jutalomban is
részesültek.

- 13 rendõr teljesített Tapolcán nyári
szolgálatot Vas megyébõl és Veszprém
megye más helységeibõl - mondta el dr.
Scher József ezredes kapitányságvezetõ.
Nagy részüktõl már korábban elköszöntek,
a még Tapolcán szolgálók pedig éppen
kötelezõ pihenõidejüket töltötték a csalá-
dias hangulatú ünnepség idején. Közülük a
legtöbben korábban határõrök voltak, igen
csekély, mindössze 7 hónapos rendõri
tapasztalattal érkeztek városunkba.

Az itt töltött idõ alatt nagyon sokat ta-
nultak és igazi barátságokat kötöttek a
helyi rendõrökkel.

Váradi Károly ezredes, rendészeti igaz-
gató elmondta, hogy a nyári idegenforgal-
mi szezon alatt igen megfeszített tempó
folyt a kapitányságokon. Ahhoz, hogy a
megyében említésre méltó javulás mu-
tatkozik a nyári statisztikákban, hozzá-
járult az is, hogy 40 fõ teljesített szolgála-
tot a megyei állományon felül. A fõiskolá-
sokkal együtt több mint 100 rendõrrel volt
több az idén Veszprém megyében. Az
ismertté vált bûncselekmények aránya
6%-kal csökkent, élet elleni bûncselek-
mény és rablás pedig nem történt. A gép-
kocsilopások száma stagnál: 13-at tulaj-
donítottak el, ebbõl 3 nagyértékû. Hang-
súlyozta, hogy ez megelégedésre nem,

csupán pillanatnyi örömre ad okot. Több
területen elõrelépésre van szükség, de
pozitív irányba mutat, hogy megtört a
2000 óta tartó 20%-os emelkedést mutató
baleseti statisztika. Ehhez képest most
5%-os csökkenést tapasztaltak. A halállal
végzõdõ balesetek száma 35%-al mutat
kevesebbet, ez 9 ember életben maradását
jelenti tavalyhoz képest. Az idevezényel-
tek nevében köszönte meg, hogy az ön-
kormányzat együttmûködésével kiváló
életkörülmények között tartózkodhattak
Tapolcán.

Végül tárgyjutalomban részesítette
Maráczi Ágostont, aki a körmendi kapi-
tányságról teljesített szolgálatot Tapolcán.
Ugyanilyen jutalomban részesült Csabai
András is, aki a büki rendõrõrsrõl érkezett
a városunkba. Kovács Melinda
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CIVILTÉR

HÍREK - RÖVIDEN

HATVAN ÉV UTÁN
A polgári fiúiskola 1948-ban végzett tanulói
bensõséges hangulatú találkozót szerveztek a
ma már idõsek otthonaként mûködõ, volt
intézményükben, a Kossuth Lajos utcában.
A 60 évvel ezelõtt végzettek voltak az utolsó
tanulói az 1948-ban megszûnt iskolának. A
múltat idézõ beszélgetések, a tanáraikra való
emlékezések mellett koszorút helyeztek el az
épület elõtt lévõ márványtáblánál.

GRATULÁLUNK!
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaipari Mi-
nisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium és az Oktatási Minisztérium
által közösen meghirdetett „Tiszta levegõt
mindenkinek!” címû rajzpályázat fõdíjasa
Pass Máté, a Szivárvány Óvoda óvodása lett.
Különdíjasként Molnár Mira Kinga rollert
nyert. Õ szintén a Szivárvány Óvoda óvisa.
Felkészítõ óvónõjük: Nagy Judit.

ÚJABB KAPCSOLATOK
Egyre gyümölcsözõbb a Szász Márton-iskola
svédországi kapcsolata, amelynek keretében
a tanulók táboroztatására nyílt lehetõség.
- A közelmúltban Írországból keresték meg
hasonló céllal az intézményt - tudtuk meg
Bognár Ferenc igazgatótól. - A bõvülõ kap-
csolatok igazi nyertesei a tapasztalat-
szerzésen túl valójában a Tapolca és
környéke fogyatékkal élõ fiataljai lesznek,
hiszen a közös táborozások során felejt-
hetetlen élményekkel gazdagodhatnak.

Egy találkozó értünk! Kis mesemondók

Kedves-szép szülõvárosom és ifjúságom
színhelye Tapolca. Nincs most semmiféle
évforduló, csak a szívem lett csordultig tele
szeretettel. Te, aki kudarcaimat és ritka
sikereimet láttad. Sõt, igyekeztél megvi-
gasztalni.

Már csak kevesen, sõt egyre kevesebben
vannak, akik emlékeznek rám. Mégis öröm-
ben és bánatomban, gondolatban Nálad járok.
S bár nem vagyok „vájt fülû”, de a tapolcai
harang zúgását - úgy érzem - talán száz
harang közül is megismerném. Én, aki gye-
rekkoromban a Harasztot és a Tapolca-patak
egy részét bejártam és úgy éreztem, minden
kövét ismerem. Azokra a kövekre, sõt a vere-
bekre is szeretettel gondolok. Sõt, egyre

fogyó és fogyatkozó tisztelt tanáraimra, isme-
rõseimre. Tapolca, Te indítottál el múltaddal,
jeleneddel, levegõddel és eszméiddel ezen a
szurdokokkal és vízmosásokkal, de madár-
szóval és a szabadság gondolatával teli vilá-
goddal. Tetõled ismerem a szép szeretetét és
Tõled kaptam az igazságkeresés mákonyát.

A mostani lakhelyem is büszkélkedhet
nagy õsökkel. Ennek a helynek is van patiná-
ja, csodás kúriái és családias légköre.
Akárhogy sikerült jelenem, szívemben fájó
hiány van, hacsak Rád gondolok, Tapolca.
Semmi el nem feledtetheti emlékedet.

Egyszóval, hiányoddal is nagyon szeretlek
és büszke vagyok Rád, egyre szépülõ
Tapolca. Tóthné Péczer Mária

Szülõvárosom, Tapolca

Az önkormányzati területfejlesztési mi-
niszter az iparosított technológiával ké-
szült lakóépületek korszerûsítésére, felújí-
tásának támogatására pályázatot írt ki.

Sikeres pályázat esetén tûzvédelmet érintõ
problémák megoldására is lehetõség nyílik.
Így a megfelelõ homlokzati szigetelõanyag
tûzoltósági véleményezésére, a szellõzõrend-
szerek korszerûsítésére, a tûzgátló csap-
pantyúk beépítésére, a melegvíz ellátási
rendszerek felújítására is mód van a panel-
program segítségével. Mivel a háztartások-
ban egyidejûleg egyre több villamos
fogyasztót használunk, a vezetékek túlter-
helése jelentkezhet, ez pedig felmelege-
déshez, meghibásodáshoz vezethet, és így
könnyen okozhat tüzet. A panelprogram

lehetõséget nyújt a rendszer felülvizs-
gálatára, felújítására az érvényben lévõ
mûszaki követelmények szerint.

A lakóépületekre szerelt villámvédelmi
felszerelésnek is meg kell felelnie az elõírt
követelményeknek, ezt pedig minden eset-
ben dokumentálni is kell.

Nemcsak a panelprogrammal elnyerhetõ
pályázati összeg kérelmezéséhez kell a terü-
letileg illetékes önkormányzati tûzoltóság
véleménye, de az elvégzett munka meg-
felelõségét is neki kell majd igazolnia. A
területileg illetékes tûzoltóság Tapolca eseté-
ben a Badacsonytomaji Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság. A véleményezésre be-
adott kérelmek illetékmentesek, azok elbírá-
lása beérkezési sorrendben történik.       NHE

Panelprogrammal a tûzvédelemért

Szeptember 21-én bensõséges-ünnepélyes
keretek között áldotta meg Gyûrû Géza
érseki helynök egy tapolcai házaspártól:
Sipos Lajos és Siposné dr. Kiss Gizella
állíttatott tölgyfakeresztet, szõlõbirtokuk
szélén.

A II. világháborús idõkben a zalahalápi
bazaltbányászok Erdélyben dolgoztak

meghívásra. Ottlétükkor gondos ellátásban
részesültek. Mikor a háború hontalanná
tette erdélyi jótevõjüket, családját, befo-
gadták õket Zalahalápon.

A kereszt felirata szerint „Isten dicsõ-
ségére”, de a szülõk, nagyszülõk tiszte-
letére és a jótevõ bazaltbányászok emlékére
is áll a kereszt. G. Dr. Takáts Gizella

Hála-kereszt a zalahalápi Kolónián

Sikeres nyári szezon

Augusztus 18-án, hajnalban indultunk el
a háromnapos kirándulásra. Elsõsorban
tapolcai és környékbeli utasok szálltak fel
az autóbuszra. Hosszú utazás várt ránk.

Az elsõ célpont Nyíregyháza volt. Rövid
sétát tettünk a Kossuth téren és környékén.
Ezután Máriapócs településen álltunk meg,
amely Kelet-Magyarország híres búcsú-
járóhelye. 

Az elsõ nap utolsó magyarországi megál-
lóhelyén, Nyírbátorban a református temp-
lomot és a mellette álló, fából készült
harangtornyot tekintettük meg.

A magyar-ukrán határt átlépve már Kárpát-
alja útjait koptattuk. Beregszászt elhagyva
hamarosan Benére értünk. Ez a község adott
szállást két éjszakára a fáradt vándoroknak.

Másnap Munkács várát hódítottuk meg.
Ezen a helyen a történelem, a múlt ele-
venedett meg, akárcsak a Vereckei-hágó-
nál és a körülötte elterülõ gyönyörûséges

tájon. A Millecentenáriumi-emlékmûnél
koszorút helyeztünk el.

Szolyván felkerestük az emlékparkot,
ahol az emlékmûvön azoknak a neve
olvasható, akiket a környékrõl hurcoltak
el „málenkij robotra”.

Kárpátaljai kirándulásunk Ungváron
fejezõdött be. Utolsó napunk reggelén
visszaindultunk Magyarországra. Elsõ-
ként a sárospataki várat térképeztük fel. 

Jó hangulatú kirándulásunk zárásaként
Tokajon elfogyasztottunk egy-egy pohár
finom bort.                   Németh Veronika

Három élménydús nap

Vissza a múltba!

Fotó: Kereszttúry

Szeptember 22-én Széchenyi születésének
évfordulója tiszteletére a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola tanárai-diákjai megko-
szorúzták névadójuk mellszobrát az iskola
elõtti parkban.

Koszorúzás a SZISZI-ben



Amikor szeptember 15-én elindultam a
Batsányi János Mûvelõdési Központba,
hogy kedves meghívásnak eleget tegyek,
hogy ott legyek Zentai Gábor plakett gyûj-
teményének bemutatásán, még nem
tudtam, barátom mekkora kincset õriz.

A kiállítás, ha véletlenül is, olyan környe-
zetben jött létre, amely képes krónikaként
megmagyarázta sok plakett ábrázoltját. Váro-
sunk történelmi útját fényképeken, mellette a
közösség politikai-kulturális tevékenységé-
nek emlékeit a plaketteken.

A kiállítás fõ anyaga emlékplakett, mel-
lette rengeteg jelvény. Míg a plakett kis-
plasztikai mûtárgy (ha mûvészileg érték) a
jelvény leginkább propagandaanyag, bár-
mibõl készült. Kisplasztikai értékek, elsõsor-
ban a szép pénzérmék, különösen a klasz-
szikus, nemesfém pénzek. Megnagyobbított
alakban is megjelentek, pontosan megadott
értéktöbbszörös formában, amikor e nagyobb

darabot medalionnak hívják. Az érme, valami
esemény emlékére  vert, lehetõleg mûvészi
igényességû, mindkét oldalán megdolgozott
nemesfém korong. Füles akasztós formája a
medál.

Kitüntetés, emlékezés, megtiszteltetés
eszköze a különbözõ nagyságú plakett, fém,
vagy egyéb anyagból. Azonnal tegyük
hozzá, mûvészi értéke nagyon különbözõ. A
kiállított anyag legtöbbje valamikor, poli-
tikailag majdnem egysíkúvá gyúrt tár-
sadalom ideológiai eszméit továbbította.
Kevés közte a mûvészi érték, de mint
történeti dokumentum, szépen kiegészíti a
fényképek közlését.

Jó volt hallgatni a megnyitót, melyet
N. Horváth Erzsébet, az Új Tapolcai Újság
fõszerkesztõje tartott. A rengeteg érdekes in-
terjúalanyon iskolázott erudíciója kellemessé
tette az estet. Azután volt  zene is, bor is, sõt
kellemes beszélgetés is.         Dr. Sáry Gyula
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A Biblia Éve 2008 keretében - a Boldog
Özséb Alapítvány szervezte elõadás-
sorozat részeként - szeptember 7-én
elõadást tartott dr. Barsi Balázs ferences
szerzetes a Nagyboldogasszony Római
Katolikus templomban. Teológiai-filozófiai
eszmefuttatásának vezérgondolata: Jó
mag az Isten igéje, de milyen a föld?

A Szentírás szava - Isten szava - jó mag, de
hogy fogadja, befogadja-e az emberiség? -
teszi fel a kérdést a szónok.

A Szentírás csodákról számol be - maga
Jézus a legnagyobb csoda. S ezzel a ter-
mészettudomány nem tud mit kezdeni.
Ugyanis a reális magyarázathoz ismétlõdõ
tény, sorozat szükséges - a konklúzió le-
vonásához.

A csoda azonban egyszeri, egyedi, akár

minden egyes ember. Az Isten-ember közötti
kapcsolat sem tudományos, hanem teológiai,
de az ember fölfedezi az értelmével. - A
tudományt az eszével.

A Szentírás emberre gyakorolt hatásáról
Szent Ágoston példáját említette, illetve a
„Vallomások”-at, melyekben a hatalmas lelki
átalakulás, vívódás és a megtalált lelki nyuga-
lom íve követhetõ. Ismeretes, hogy Ágoston-
ból, az ókori klasszikus mûveltséget birtokló,
nagyvilági, tehetséges, bûnös ifjúból miként
formált a Szentírás szava bûnbánó, keményen
önnevelõ Krisztus-követõt, szentet, egyház-
doktort. - A teológiai kapocs Isten és ember
között olykor visszautasíthatatlanul mûködik,
mint Ágostonnál: Tolle, lege! = Vedd és
olvasd! És ha már olvassa, hatni kezd az Ige -
az abszolút IGÉN keresztül: „Vessük le a
sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság
fegyvereit. Éljünk tisztességesen, ne evés-
ivásban és részegeskedésben, ne ki-
csapongásban és tobzódásban, ne civakodás-
ban és versengésben… Öltsétek magatokra
Krisztust… ne dédelgessétek testeteket,
nehogy bûnös kívánságokra gerjedjen.” (Pál:
Rómaiakhoz írt levél). - Isten szava
szabadító. Mert mi a rabság? - a bûn. Az
Ószövetség prófétái jóelõre hirdették a
Szabadítót. Krisztus a kulcs, a megtestesült
üzenet. Gondolkodva olvassuk a Szentírást! -
hív fel Barsi Balázs atya. Üzenete a ma
emberének is szól: Szentté lenni, azaz Istené
lenni. G. Dr. Takáts Gizella

Mag és föld Biblia alapon

A reneszánsz évében Mátyás királyra, a
nagy reneszánsz uralkodóra emlékezik a
kultúrát irányító-mûvelõ közönség. 

Hunyadi Mátyás trónralépésének 550.
évfordulóján mesemondó versenyt hirdetett
az Országos Széchenyi Könyvtár (OSzK) és
az Egyszervolt a Magyar Gyermekkultúráért
Alapítvány - a verseny társkiíróival: a
Magyartanárok Egyesülete, a Magyar
Olvasótársaság és a Budavári Önkormányzat-
tal - magyarországi és a határontúli magyar

iskolák diákjai számára. Az iskolai versenyek
után 7 területi döntõ zajlott; Tapolcán
szeptember 15-én a Wass Albert Városi
Könyvtárban.

Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém
megye mesemondó tanulói - 3 kategóriában -
adták elõ Mátyás királyról szóló meséiket a
megadott irodalmi forrásanyag alapján.

A diákok átéléssel, élvezettel elõadott
meséi mindvégig lekötötték a hallgatóság ill.
a zsûri figyelmét. Legtöbbjük hibátlan
kiejtéssel, helyes hangsúllyal, mimikával,
szuggesztív tekintettel, mértéktartó mozgás-
sal is kísérte elõadását.

A verseny támogatói feliratos kerámiatár-
gyakat, tortákat ajándékoztak a versenyzõk-
nek. Minden szereplõ díszes emléklapot
kapott, a helyezettek oklevelet és értékes
kerámiatárgyat.

Kategóriánként az elsõ helyezettek vehet-
tek részt az országos versenyen Budapesten a
Budavári Palotában szeptember 30-án a ma-
gyar népmese napján, Benedek Elek születés-
napján. A tapolcai területi döntõ elsõ
helyezettje az elsõ kategóriában: Keszei
Gergely Szombathelyrõl és Szabó András
Szilbõl. A II. kategóriából elsõ helyezett:
Horváth Márk Szombathelyrõl.

Lelkiismeretes tanár segítségével a tehet-
séges tanuló csúcsra juthat. Sajnos, a
középiskolás diákok nehezebben késztet-
hetõk versenyre, szereplésre.

G. Dr. Takáts Gizella

Mesék Mátyás királyról

Tapolcai unikum! Kiállítás plakettekbõl

Láng Tibor aranydiplomás fotómûvész
„Fényfestés” címû kiállítását Tóth Mária
oktatási referens nyitotta meg szeptem-
ber 2-án a Tamási Áron Mûvelõdési
Központ elõterében, miközben Déry
Tibor szavait idézte a fotográfiáról.

Láng Tibor a Bakony Fotóklub alapítója.
Számos hazai és nemzetközi tárlaton mutat-
ta be egyedi felfogású, beállítású, gazdag
témájú képeit. A kiállítás különös idõ-
szerûségét az adja, hogy a napokban ünne-
pelték a magyar fotográfia napját.

Hallhattuk az ismertetésben, hogy a
tudósító fotó az élethûségre törekszik, a
mûvészi fotó a gyönyörködtetésre.

A mûvész olykor az általa elõidézett,
kombinált valóság: szépség, érdekesség
csodáit is rögzíti.

A címbeli kifejezésre utalva Láng Tibor
megjegyzi, hogy a fény léte, ereje, szûrt
vagy közvetett volta - esetleg hiánya - a
színek számtalan változatát idézi elõ, „festi
meg”. - Legtetszetõsebb, számomra legki-
fejezõbb e vonatkozásban „Fényjáték a
nyíresben”. Az „Õszi tükör” képen a víz
sejtelmesen szûri a part vegetációját.
„Piacon” fotón éles fényben látható a
vásárlásra kiválasztott zöldség, gyümölcs,
míg a tartalék anyag képe homályos,
másodlagos.

Reális élményalapú a „Havazik”, mû-
vészi kombináció a „Naplemente” egy
bóbitás virág száraz küllõin keresztül.
Gyönyörködtetõ, fantáziaindító a kiállított
fotóanyag. G. Dr. Takáts Gizella

Fényfestés

A többezer darabos gyûjteményt nagy érdeklõdés kísérte

Témáit készen kínálja a változatos
természet, az élet

A zsûri tagjai: Sudár Annamária
elõadómûvész, Terescsik Eszter
színmûvész és Kovács Melinda

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ októberi programjai

4. 14 óra: XI. Balatoni Dalok és Dalosok Találkozója; 6. 14 óra: Aradi Vértanúk
Emlékünnepsége (temetõben). Emlékezõ beszédet mond: Zentai Csaba történelemtanár.
Közremûködnek: A Batsányi János Tagintézmény tanulói; 7. 18 óra: Molnár Ibi festõnõ kiál-
lításának megnyitója. Kiállítást megnyitja: Németh István Péter költõ. Közremûködik:
Konkoly-együttes; 8. 19 óra: „Muzsikál a mozi” zenés színházi elõadás; 17. 15 óra: Deák
Ferenc születésének 205. évfordulója alkalmából tartandó városi megemlékezés; 18. 16 óra:
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület ünnepsége; 23.: Az 1956-os forradalom és
szabadságharc alkalmából ünnepi megemlékezés (temetõben); 27. 19 óra: Fogi Színháza: Ki
a hunyó? Avagy Bubus - vígjáték (Bérletes elõadás); 30. 19 óra: „Te rongyos élet.”
Operettgála Pitti Katalinnal.

Az Országos Tini Könyvtári Napok programja Tapolcán:
Október 7. 10 óra: „Drámázzunk!” - Lázár Péter drámapedagógus tart foglalkozást 7-

8. osztályos tanulóknak.
Október 9. 10 óra: „Az irodalom az illusztrátor szemével” - Paulovkin Boglárka

illusztrátor elõadása középiskolásoknak.
Október 10. 14.30 óra: „Ki lesz a nyertes?” - Az irodalmi hétpróba zárása játékos

vetélkedõvel.
Október 11-12.: „Tini Produkció” - Tehetséges fiatalok bemutatkozása közönség elõtt.
Helyszín: Wass Albert Könyvtár és Múzeum (8300 Tapolca, Batsányi u. 1.)

Könyvtári hírek

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth



Szólj, síp, szólj ! . . .
Az fizet, aki rendel; kimondatlanul is elvárja ezt pl. a szórakozó, italozó társaság.

Potyalesõ! - kapja a jelzõt, aki - e téren is - nem tesz, nem ad a közösért semmit, noha tudna
adni. Még groteszkebb, ha a potyalesõ dirigál, válogat, kritizál.

Más eset, ha önként adunk részvét-szeretet-barátságból, fõleg a rászorulónak, de azért
köszönet jár, nem kritika.

Ami a szórakozó társaságnál szabály, az érvényes más emberi közösségre is: család,
munkahely, osztály stb. - A potyalesõ önzõ, tolakodó, agresszív, vagy csak nem veszi észre
magát. Az is hibás, aki ezt hagyja - teljes kimerüléséig, kifosztásáig. Mivel az önzõvel szem-
ben „nem illik” (?) megsértõdni, tessék diplomatikusan védekezni, okosan figyelmeztetni.

Mert a keresetlen, egyenes beszédre õ (!) megsértõdik. Dr. G. T. G.
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Felettünk a csillagok 16. rész
Gyémántbolygók

A Földtõl 63 fényévre lévõ ß Pictoris csil-
lag körüli anyagkorongnak a mérések
szerint rendkívül magas a széntartalma.

Ez a rendkívül fiatal (12 millió éves) csil-
lag volt az elsõ, ami körül - már több
évtizeddel ezelõtt - kimutatták a protoplane-
táris korong létezését. A késõbbiekben ebbõl
egy bolygórendszer alakulhat ki.

A ß Pictoris-t egész eddig a születõ
bolygórendszerek „tankönyvbe illõ” alap-
esetének tartották. Viszont a FUSE (Far
Ultraviolet Spectroscopic Explorer) el-
nevezésû ultraibolya tartományban mûködõ
mûhold mérései szerint az anyagkorongban
kilencszer annyi szén található, mint oxigén.
Ezzel ez a csillag átlagosból igen érdekessé
lépett elõ, mivel példa lehet arra a modellre,
amely szerint, ha kellõen magas a széntar-

talom egy protoplanetáris korongban, akkor a
mi naprendszerünkben megszokott szilikátos
bolygók helyett szén alapú ásványokra épülõ
planéták születhetnek. Ezen bolygók felszíne
állhat grafitból, amely jelentõs mennyiségû
gyémántot is tartalmazhat. A vizet és az
oxigént metán, propán-bután, kátrány és
hamu „helyettesítené” egy ilyen világon.

Felmerült még az az elmélet is, miszerint
ezen a szénben gazdag fázison minden
születõ bolygórendszer átesik, ám az idõ
elõrehaladtával a fiatal csillag szele „kisöpri”
a naprendszerbõl a szénben dús gázokat, és
nagyrészt csak a szilikátos alkotóelemek
maradnak a rendszerben.

Akármelyik változat bizonyul helyesnek,
ez a felfedezés teljesen új megvilágításba he-
lyezi a bolygókeletkezést. Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Keszler Gyula dr. gépészmérnök, egyetemi tanár

(Tapolca, 1908. szeptember 16. - Budapest, 1976. november 8.)

Keszler Zoltán elsõszülött fia az elemi iskolát Tapolcán, a
gimnáziumot Keszthelyen végezte el. Ezután a budapesti mûsza-
ki egyetemen tanult. 1930-ban kapta meg gépészmérnöki
oklevelét. Egy évvel késõbb közgazdasági mérnöki diplomát is
szerzett. 1934-tõl 1936-ig a Weiss Manfréd-gyár szerkesztési
osztályán dolgozott. 1936-ban a MÁV-hoz szerzõdött és hosszú
idõn keresztül a budapesti jármûjavítókban beosztott mérnök,
majd osztályvezetõ. 1941-ben közgazdaságtanból doktorált.
1949-ben a budapesti mûszaki egyetem vasúti géptan tanszékén

elõadó, 1953-tól a közlekedési mûszaki egyetem oktatója, 1970-ig tanszékvezetõ docense.
1953-tól a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumban csoportvezetõ. 1967-ben az egyete-
men megszervezte a jármûjavító szakmérnöki szakot, amelynek haláláig vezetõje volt. 1971-
ben a mûszaki tudományok kandidátusa lett. 1972-ben ment nyugdíjba. A hazai mûszaki fel-
sõoktatásban elsõként alakította ki a vasúti jármûvek javítástechnológiájának, majd a gépjár-
mûvek, az építõ- és anyagmozgatógépek javítási-fenntartási technológiájának feldolgozását.
Számos közleménye jelent meg a hazai és külföldi folyóiratokban. Keszler Gyula emléke
nem él Tapolcán. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

2008 a burgonya nemzetközi éve, melynek
kapcsán Fári László nemesítõt kérdeztük.

- A jelenlegi felmérések alapján 3000 bur-
gonyafajtát tartanak számon, hazánkban az el-
ismert fajták száma mintegy 44, melybõl mind-
össze 11 fajta magyar nemesítésû. Ön hogyan
került  kapcsolatba a burgonya nemesítésével?

- A ‘70-es évek második felében, véletlen-
szerûen kezdtem el foglalkozni a burgonya-
nemesítéssel, amely valójában mindig is érde-
kelt. Kezdetben a családom számára, a  késõb-
biek folyamán kistermelõi szinten termesztet-
tem burgonyát. Keszthelyen (ahol kiemelkedõ
kutatásokat végeznek) találkoztam dr.
Lõnhard Miklós burgonya-nemesítõvel, akire
tanítómesteremként tekintek vissza. Lelkes
szavai és óriási szaktudása nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy ezzel foglalkozzam,
tulajdonképpen õ avatott be a nemesítés
világába. A ‘80-as évektõl kezdõdõen már

kísérletezgettem, míg a ‘90-es évek elejére si-
került olyan törzsállományt létrehoznom,

amelyek közül kettõ jelenleg is talpon áll.
- Miben látja a magyar krumpli áttörését a

hazai piacon jól bevezetett külföldi áruval
szemben?

- A hagyományos vetõburgonya elõállítása
két fõ nehézséget állít elénk. Fontos volna vál-
toztatni a régi hiedelmekre épülõ szemlélet-
módokon annak érdekében, hogy ellenálló,
erõs hazai fajtákra térjünk át. Ezek mind ízre,
mind eltarthatóságra megállják a helyüket az
olcsóbb holland, lengyel fajtákkal szemben.
Sajnos, a magyar termelõk többsége magas
önköltségi  áron tud új fajtákat elõállítani, így
ezek bevezetése meglehetõsen lassú folyamat.
Úgy gondolom, nekünk nemesítõknek
türelmesnek kell lennünk, mert csak kis
lépésekkel haladhatunk az eredményességhez
vezetõ úton.         Major Tünde

Magyar földbe magyar magot

Elemek és akkumulátorok

Kéktúra Aggtelektõl Boldogkõváraljáig

Fári László a „kincsei” között

A Tapolca VSE Természetjáró Szak-
osztálya idén nyáron is megrendezte -már
hagyományosnak mondható - egyhetes
túratáborát. Az Országos Kéktúra 95 km-
es szakaszának teljesítését tûztük ki célul.

Az Aggteleki-karszton megtett gyalog-
túránk során is sok érdekes élményben és
megkapó látványban volt részünk. Szív-
szorító volt az erdõ közepén elõbukkanó
Derenk romközségben a kitelepítettek, len-
gyelközösség által felújított emlékhelye. A
falu egykori fõutcáján végighaladva jelfák
jelölik a házak helyét, rajtuk az egykori tulaj-
donos nevével. Horthy Miklós medvevadász
rezervátumot akart itt kialakítani…

A túra során nem hagytuk ki Szád-vár

romját. Felkapaszkodva a hegyre feltûnnek a
XIII. században királyi lovagvárként épült
vár maradványai. A Habsburgok robbantot-
ták fel 1685-ben. A hegytetõrõl páratlan
kilátás nyílik a délen elterülõ Szögliget
községre és a Ménes-patak völgyére.

A túrát Boldogkõváralján fejeztük be.
Sajnos, a Zempléni hegyek tövében maga-
sodó, hatalmas andezittufa tömbön álló várat
idõ és erõ híján csak messzirõl csodáltuk
meg. Majd legközelebb!

A túrán szakosztályunk 11 tagja vett részt.
Az összekötõ utakkal együtt összesen 120
km-t gyalogoltunk, közben megismertük ha-
zánk egy újabb szegletét és az ott élõ nagyon
kedves, segítõkész embereket. Für Ágnes

2008 szeptemberétõl tilos a legkomolyabb
környezeti veszélyt jelentõ ipari és gépjár-
mû akkumulátorokat hulladéklerakókba
tenni vagy elégetni.

2009 júliusától minden kereskedõ köteles
lesz ingyenesen visszavenni a használt ele-
meket és akkumulátorokat, és ehhez gyûjtõ-
edényeket a gyártónak kell biztosítania. Jövõ
nyártól a gyártónak a jelenlegi 18 százalékos-
nál magasabb arányú begyûjtési kötelezett-
sége lesz. A gyártó az így visszagyûjtött hul-
ladékot köteles lesz teljes mértékben újra fel-

dolgozni, azaz anyagában hasznosítani. Az új
szabályozás ráadásul szigorúbb újrafeldolgo-
zási hatékonysági mutatókat ír elõ a begyûj-
tött ólom-, a nikkel-kadmium és egyéb fém-
tartalmú hulladékelemek és akkumulátorok
hulladékkezelési folyamataira. 

A gyártóknak emellett nagyobb mértékû
vagyoni biztosítékot kell letenniük, és a ki-
szabható hulladékgazdálkodási bírságok
mértéke is növekszik, így esetenként akár
félmilliós bírság is sújthatja azt, aki nem tart-
ja be a szabályokat. NHE

Esélytelenül

Mit vétett, hogy az életével kellett fizetnie?!

Semmi esélye sem volt az életben maradás-
ra a Sebronban vasvillával halálra kínzott
kutyának.

Aszörnyû tettrõl készült fotót az Assisi Szent

Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkatársa
juttatta el szerkesztõségünkbe azzal a tájékoz-
tatással együtt, hogy az elkövetõ tettét elis-
merte, ellene már elindult a rendõri eljárás.

Informatika és az oktatás összhangja
Az 1991-ben alakult Balaton Elektronika
Kft. a kezdetekben számítástechnikai és
irodatechnikai berendezések forgalmazá-
sával foglalkozott.

Majd az évek folyamán bõvítették fela-
datköreiket, és a terjeszkedés nyomán már
számos vállalat informatikai rendszerét is
üzemeltetik. Mindez kiegészül még a számí-
tógépek összeszerelésével, karbantartásával, a
hálózatépítéssel, az internet-hozzáférés érté-
kesítésével, és nem utolsósorban az oktatással.

A szervezeti mûködés alapvetõ kívánalma
a dolgozók szakértelme, nagymértékû infor-
matikai irányultsága és tudásszomja, amely-
nek párosulnia kell az általános ismeretek
iránti igénnyel is. A Balaton Elektronika Kft.

a TÁMOP 2.1.3-07/1 Munkahelyi képzések
támogatása mikro- és kisvállalkozások szá-
mára projekttel pontosan az alkalmazottak el-
várásaihoz igazodva alakította ki tovább-
képzési rendszerét. A cég munkatársai 560
órányi képzésen vehetnek részt, amely magá-
ban foglal nyelvi, menedzsment témájú, gaz-
dasági és vállalkozási ismereteket is. A
Balaton Elektronika Kft. ezzel ráerõsít az
alapkompetenciákra, és így próbál - a már
meglévõ magas szintû informatikai tudás
mellett - minél nagyobb eredményességre
törekedni.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásá-
val valósult meg. NHE



A TIAC a legutóbbi 5 mérkõzésén
mindössze három pontot tudott gyûjteni  A
kapott gólok száma 20, a lõtteké 6. 

Hazai pályán a Hévíz ellen gyenge,
enervált volt a játék. Végeredmény: 0:4. A
Hévíz azonnal magához ragadta a kezde-
ményezést, könnyedén alakította ki helyze-
teit, s lényegében már az elõ félidõben eldön-
tötte a mérkõzést. A folytatásban a Tapolca
változtatott az összetételén, játéka szerve-
zettebbé vált, de alig-alig jutott el a hévízi
kapuig. Bárány kiállítása pedig végleg lezár-
ta a mérkõzést. A Csorna elleni meccsen 2:1-
es félidõ után 3:1-es csornai gyõzelem

született. A mérkõzés elsõ felében a Tapolca
kidolgozott helyzeteket, de összességében a
Csorna megérdemelt gyõzelmet aratott.
„Olyan vereséget szenvedtünk, amely tipikus
a rossz helyzetben lévõ csapatok esetében” - nyi-
latkozta Lázár Szilveszter. Utalva ezzel arra,
hogy együttese az utóbbi idõben az „ág is húz-
za” kategóriába került. Tovább próbálkoznak,
hiszen ettõl kezdve szinte minden a túlélésrõl
szól. Elmondta, hogy a szerencse ugyan elpár-
tolt tõlük, de pozitív dolog, hogy a játékosok
hozzáállása elérte a megfelelõ szintet. Össze-
szorított foggal sok és fegyelmezett munka, s
ez  talán kiviszi a csapatot a rossz szériából.

A Tapolca VSE sakk szakosztálya alap-
fokú sakkoktatást indít 2008 októberétõl.
Az oktatás 2009. június 15-ig, a tanév
befejezéséig tart.

Az oktatásra jelentkezhetnek Tapolca
város és körzetének 1-3. osztályos leány és
fiú tanulói. Az oktatás hetente két napon:
szerda: 16.00-17.30-ig, szombat: 8.30-
10.00-ig. Résztvételi díj: 2000 Ft/hó. Az
oktatás helyszíne: Tamási Áron Mûvelõdési
Központ, Tapolca, Kisfaudy u. 2.

Jelentkezni lehet: Paréj József; tel.: 510-
851 délelõtt 9.00-11.30-ig, délután 15.30-
18.00-ig; mobil: 06-70/227-30-77. Hlavács
Krisztián; tel.: 06-70/549-00-68

Elsõ oktatási nap: 2008. október 8. szerda
16 órától.

Rövid sporthírek, eredmények
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SPORT

TÁJKERÉKPÁR:
A Sólyi-erdõben és Balatonfûzfõn rendezték
meg a tájkerékpárosok rövid és hosszú távú
országos bajnokságát, ahol szinte a teljes
magyar mezõny mellett osztrák, cseh,
lengyel és angol bringások küzdöttek a nehéz
terepen A rövid távú versenyen az M 14-es
kategóriában Székely Imre (Tapolcai Honvéd
SE) második , az M 21-ben Vajda Zsolt
(Tapolcai Honvéd SE) a harmadik lett. A
hosszú távon Székely és Vajda a negyedik
helyen zárta versenyt.

MOTORVERSENYZÉS:
Fazekas Dennis, az elsõ osztályos  tehetséges
tapolcai krosszos újabb szép eredményeket
mondhat magáénak. Monorról 3. hellyel tért
haza. A szlovákiai futamon bukás után is si-
került a 7. helyet elhoznia a 16 induló közül.

LABDARÚGÁS:
A megyei IV. osztályban szereplõ Tapolca
VSE eredményei az elsõ fordulótól:
Tapolca VSE-Zalaerdõd 2:0, Lesencetomaj-
Tapolca VSE 4:2, Tapolca VSE-Nyírespuszta
4:0, Sümegprága-Tapolca VSE 2:0. 

NÕI LABDARÚGÁS:
Az Ajkán rendezett Mónika-kupa elneve-
zésû nõi labdarúgó tornán a TVSE-Honvéd
csapata a 3. helyet szerezte meg. A harmadik
helyért Badacsonytördemic gárdáját verték
5:0 arányban.

RÖPLABDA:
Nemzetközi ifjúsági röplabdatornán Veszp-
rémben a tapolcai lányok a negyedik helyet
szerezték meg.

SAKK-BLOKK:
A Zánkán rendezett 37. Balaton-kupa
nemzetközi sakkversenyen a Vasas SC
Budapest csapata nyert. A 18 csapatos tornán
a Tapolca VSE  a második, a Tapolca VSE
Szeremley SI a 3. helyen végzett.
Az egyéni villámverseny eredményei: A
gyõzelmet a Tapolca VSE versenyzõje,
Nagy Zoltán Fide-mester nyerte, 6. lett
Magyar Attila, a TVSE Szeremley SI
sakkozója.
A Tapolcán rendezett egyéni villám-

versenyen a gyõzelmet százszázalékos ered-
ménnyel Hlavács Krisztián szerezte meg (5
pont), második lett Buzás Bertalan, 3. Molnár
Tibor.
A Rockwool-kupán két korosztályban
mérték össze tudásukat a gyerekek. Az A cso-
portban a lányoknál Szabó Dorina gyõzött
Árvai Eszter és Koltai Anna elõtt.
Mindhárman a Tapolca VSE versenyzõi. A
fiúknál Egresi Máté szerezte meg a gyõzel-
met (Ajka) a tapolcai Vincze Gyõzõ elõtt. A
harmadik helyen is ajkai versenyzõ végzett,
Egresi Kristóf.
A B csoportban gyõzött az ajkai Kaufmann
Péter a tapolcai Buzás Bertalan és Molnár
Tibor elõtt.
Kecskeméten a Hírös napok keretében ren-
dezett egyéni rapid sakkverseny szép tapol-
cai sikerrel zárult.
A Tapolca VSE Szeremley SI versenyzõje,
Samu Ferenc végzett az elsõ helyen a 36 fõs
igen erõs mezõnyben, Szabó Ádám a 3.
helyen végzett. Jól szerepelt Lovász
Barnabás és Toronyi Dávid is. A legjobb
szenior versenyzõ Szeremley Huba lett. Az oldalt készítette: Antal Edit

Alapfokú sakkoktatás

Sakkozóink visszavágtak a tavalyi vereségért

Kákonyi és Hanczvikkel
jó formában versenyzett

Kvalifikáció

Kézilabda NB II

…az ág is húzza kategóriában a TIAC

Boczkó Gábort
Tapolcán is

köszöntötték

A horvátországi Bjelovárban ültek asz-
talhoz a tapolcai sakkozók, s gyõztes-
ként állhattak onnan fel. Ezzel a gyõ-
zelemmel sikerült visszavágni a tavalyi
vereségért.

Három ország negyvennyolc versenyzõje
vett részt a Bjelovar 2008 elnevezésû
egyéni versenyen, melyet hétfordulós sváj-
ci rendszerben bonyolítottak a szervezõk. A
tapolcai sakkozók közül Pásztor Ferenc a 6.

helyen zárta versenyt, öt pontot gyûjtött.
Négy-négy pontot szereztek: Nagy Zoltán,
Heiligermann Gábor, Monda László, ezzel
a mezõny elsõ felében végeztek.

A Nagy Zoltán, Heiligermann Gábor,
Paréj József (2-2 pont), Pásztor Ferenc,
Monda László (1-1 pont)összeállítású
tapolcai csapat  8: 2 arányban bizonyult
jobbnak a vendéglátóknál, így sikerült a
visszavágás.

Az Olimpici Grand Prix országos ver-
senysorozatában a Balaton Isover Vívó-
klub leány és fiú párbajosai a legutóbbi
évad során az ország egyik legeredménye-
sebb klubja lettek kiváló eredményeiknek
köszönhetõen. 

A legjobbak ezért jutalomból a tatai edzõ-
táborban készülhettek a következõ évadra -
együtt az ország legjobb korosztályos párbaj-
tõrözõivel. Hét tapolcai vívó került a ki-

emeltek közé: Siklósi Enikõ, Felker Adrienn,
Pupos Liza, Sáfár Cirill, Csák Marcell,
Siklósi Gergely, Havasi Marcell. A kéthetes
edzõtábor elsõ hetében a fiúk, második he-
tében a lányok gyakorolhattak a felnõtt
olimpikonkeret edzésterve alapján. Az
olimpiai edzõközpont tökéletes helyszínnek
bizonyult a felkészülésre, hisz minden felté-
tel biztosított a sportág gyakorlásához. Az
edzõtábor vezetõje Szalai Gyöngyi volt.

Tatán edzõtáborozott az ifjú tapolcai párbajtõrözõ elit

Egy érmes és két döntõs helyezés született
a pozsonyi nemzetközi junior válogató
versenyen a Balaton Isover Vívóklub ifjú
versenyzõitõl.

A pozsonyi nemzetközi junior válogató
versenyen ismét Hanczvikkel Márk volt a
legeredményesebb a Balaton Isover Vívó-
klub versenyzõi közül. A 92 fõs mezõnyben
Márk a 2. helyezést érte el. A döntõben, a
nyolc között volt még File Mátyás is. A
lányok 68 fõs mezõnyében Sáfár Cintia is a
nyolcas döntõ résztvevõje volt.

A világkupa versenyeken való induláshoz
itthonról 12 fõ kvalifikálhatja magát. A
fiúknál eddig három balatonos versenyzõ
jutott be: Hanczvikkel Márk, File Mátyás és
Hammer Péter.

Férfi és nõi csapataink már a 3. fordulót
játszották az NB II-es kézilabda-bajnok-
ságban.

Szakosztályi szinten változások történtek
mindkét együttesnél a vezetésben és a játé-
koskeretben is. A fiúknál a szakosztály-
vezetõ Stadinger Imre lett, az edzésmunkát
Németh László mellett Schneider Zsolt
segíti, aki az erõnléti edzéseket tartja. A
vezetõség új tagja Fülöp László, aki a tech-
nikai vezetõ szerepét tölti be. Három új és
profi játékost sikerült igazolniuk: Hal Pétert
(korábban is Tapolcán játszott), Kolep
Miklóst (Balatonfüred) és Czinczás Olivért
(Ajka). A fiúk a tabella elején állnak három
forduló után.

A lányoknál is sok változás történt a tava-

lyi szezonhoz képest. Az NBI/ B után ismét
az NB II-ben folytatja a csapat. A szakosz-
tály vezetõje Bereczné Csincsi Erika helyett
Kordik Csaba lett. A volt edzõ, Bajczi
Gyuláné helyére Csíkos László került, aki fõ
állásában pedagógus Keszthelyen, s már
hosszú évek óta rendelkezik edzõi gyakorlat-
tal. A technikai vezetést Antal Lászlóné és
Antal Anett látja el. Új igazolás csak egy
volt, Peringer Lívia érkezett az utolsó pil-
lanatban, de õ már az elsõ meccsén
megsérült. Többen távoztak. Ezért a felnõtt
keretbe hat ifjúsági korú játékos került fel:
John Flóra, Zalatnay Eszter, Földi Hajnalka,
Guba Renáta, Szalai Vivien, Rudolf
Krisztina, Bedics Amina. Három forduló
után a tabella elsõ harmadában a lányok.

Kadet és junior párbajtõrözõk országos
válogató versenyét rendezték szeptember
utolsó hétvégéjén Budapesten.

A verseny a FIE (Nemzetközi Vívó-
szövetség) szabályai szerint zajlott, ami egy
csoportforduló és direkt kieséses tábla. 

Kadet (1992. jan. 1-je után születettek)
fiúknál született a legjobb eredmény.
Kákonyi Tibor a Balaton Isover Vívóklub
versenyzõje a 3. helyezést érte el a 68 fõs
mezõnyben. Már az elsõ fordulóban is jó for-
mában vívott, minden asszóját megnyerte, és
a tábla elsõ helyén várta a folytatást. A négy
közé jutásért nagy riválisát, a honvédos
Pavlekovics Andrást magabiztosan gyõzte le
15:9-re. A döntõbe jutásért a késõbbi gyõz-
testõl kapott ki. 

A verseny végeredménye: 1. Nagy Csegõ
(Honvéd); 2. Böjte Szabolcs (BVSC); 3.
Kákonyi Tibor (Balaton) és Seres Ádám
(MTK).

A junior (1989. jan. 1-je után születettek)
fiúknál 71 fõ lépett pástra. Itt Hanczvikkel
Márknak sikerült a legjobb nyolc közé jutnia.
A négy között nagyon szoros asszóban kapott
ki a miskolci Sütõ Dávidtól, így az elsõ for-
dulóban nyújtott jó teljesítményének köszön-
hetõen az 5. helyezést érte el. Végeredmény:
1. Budai Dániel (Honvéd); 2. Böjte Szabolcs
(BVSC); 3. Velkey Sándor (BKLVE) és Sütõ
Dávid (DVE); 5. Hanczvikkel Márk
(Balaton). A tapolcai versenyzõk edzõje
Horváthné Szalai Gyöngyi.

A pozsonyi Ruzinov kerület a testvér-
városok öregfiú labdarúgó csapatainak
nagyszabású  tornát szervezett.

A focitornán a horvátországi Umag, a
csehországi Znojmo, a tapolcai öregfiúk
csapata és a helyiek együttese mérte össze
labdarúgó tudását. A rövidített játékidõben
(2x10 perc) kevés gól esett a hat mér-
kõzésen. Négy mérkõzés végzõdött 0:0-ra. 

A tornát a tapolcai csapat nyerte 5 pont-
tal, 2:1-es gólkülönbséggel. Második helyen
végzett a hazai gárda, a Ruzinov. Õk is 5
pontot gyûjtöttek, de a gólkülönbség a
Tapolca javára döntött. Harmadik lett a két-
pontos Znojmo, negyedik a szintén kétpon-
tos Umag. Itt is a gólkülönbség határozta
meg a helyezést.

Tornagyõzelem
Pozsonyban

ATamási Áron Mûvelõdési Központ külön-
termében köszöntötte a város és a megye
vezetése Boczkó Gábor párbajtõrözõt, aki
a pekingi olimpián egyéniben a negyedik,
csapatban az ötödik helyen végzett. A
fogadáson Rédli András párbajtõrözõ is
jelen volt, akit a megye delegált Pekingbe.

A város és a megye vezetése szülõk, ed-
zõk, ismerõsök, támogatók, barátok társaságá-
ban mondott köszönetet a Honvéd élsporto-
lójának a Pekingben nyújtott teljesítményéért.

Tapolca város polgármestere, Ács János
köszöntötte Gábort elsõként. Méltató szavai
után bíztatása már a négy év múlva megren-
dezésre kerülõ londoni olimpiára vonatkozott.

A megye vezetése nevében mondott
köszönetet Lasztovicza Jenõ, a megyei köz-
gyûlés elnöke, országgyûlési képviselõ.

Dr. Iglódy Endre, a MOB tagja, olimpiai
kutató is szót kért a fogadáson, aki nemcsak
Boczkó Gábornak gratulált, hanem Tapolcá-
nak is, a városnak, ami ilyen tehetségeket
adott Magyarországnak. Itt utalt Csermák
Józsefre, Szalai Gyöngyire, Mádl Ildikóra.

A köszöntõ szavak után a sportolók
elmondták, hogy már megkezdték a
felkészülést a londoni ötkarikás játékokra.

Gábor Pekingbe éremért ment - ezt több-
ször is elmondta- , erre minden esélye  meg-
volt eredményei és jó felkészülése után.
Csalódott egy kissé. Ám csalódásra semmi
oka nincs, mindent megtett, a pillanatok , az
idegek csatája döntött. Olimpiai negyediknek
lenni  nagy dolog, büszke lehet rá, és mi is
büszkék vagyunk rá. Gratulálunk, Gábor!



Szeptember 20-án a kora délutáni
órákban a diszeli templom elõtti téren
gyülekeztek a szüreti felvonulás részt-
vevõi és a rájuk kíváncsi nézõsereg.

A menet indulásának kezdõhangját most
is a kisbírói dob pergése és a kisbíró
köszöntése adta, majd a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar vezetésével megindult a
színes tömeg, hogy bejárva a település-
részt, ünnepelje a szõlõsgazdát és a hegy
levét, a bort.

A szõlõharangot követte a menyasz-
szonyt és võlegényt vivõ hintó, a bor-
lovagrend tagjaiból összeállt zászlós kis
csapat. Természetesen szólt a cigány-
zene, kínálták a borokat. Sikert arattak a
délceg, lovon ülõ hagyományõrzõ hu-

szárok, a hangosan pöfékelõ traktorok és
rajtuk a szõlõprést kezelõk éppúgy, mint
a Batsányi Táncegyüttes tagjai, valamint
a mordályuk hangjával gyakran „riogató”
végvári vitézek és a veterán motorosok. 

A kisbíró után a hegybíró is szólt a
jelenlévõkhöz, beszélt az idei termésrõl,
és jó hangulatot, kikapcsolódást kívánt
minden résztvevõnek.

A Csobánc Mûvelõdési Háznál Bakos
György, a településrész képviselõje kö-
szöntötte a szépszámú résztvevõt, hang-
súlyozva, hogy örömére szolgál, hogy az
évtizedes múltra visszatekintõ hagyomány
egyre több érdeklõdõt és felvonulót vonz,
ezzel is bizonyítva, hogy a diszeli tele-
pülésrész polgárai mennyire összetartóak.

Bár a hangulat nem, csak az idõ volt
borongós, ezért a kintre tervezett prog-
ramoknak a kultúrház adott otthont. 

Fellépett a Batsányi Táncegyüttes, a
Csobánc Népdalkör, a Nyirádi Kán-Kán
Tánccsoport, a Monostorapáti Vegyeskar
és a Bazsi Népdalkör. Az esti szüreti
bálon az SMS-együttes „húzta a talpalá-
valót”, a résztvevõket pedig egy finom
babgulyással is megvendégelte a város. 

NHE
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Szeptember 22-én az Európai Autó-
mentes Nap tapolcai programjának
egyik színfoltja volt az Öko-Pannon
kamion megtekintése.

A kamionban újrahasznosítással kap-
csolatos ismereteket sajátíthattak el, és
érdekes, játékos tárgyakat tekinthettek
meg az érdeklõdõk.

A kiállítást Sólyom Károly alpol-
gármester nyitotta meg. A kiállítás
eszközeit a Csodák Palotája tervezõi
készítették. Az utazó bemutatón láthatók
voltak azok a hulladékból készült ruhák
is, amelyeket az ÖKO-Pannon júniusi
kampányában viselt D. Tóth Kriszta,
Görög Zita, Novák Péter. JÁ

Szelektíven Tapolcán

Kíváncsi tekintetek

Ismét örülhetnek a kisgyermekes szü-
lõk: Tapolca város Képviselõ-testülete
közel 12 millió forintos beruházással
játszóteret újított fel az Egry József
utcában, illetve újak kialakítására is sor
került.

Az Egry utcai játszóteret Marton József
alpolgármester adta át. Mint mondta, több
lépcsõben valósult meg a mai forma
kialakítása, és mindenkit arra kért, vigyáz-
zanak rá.

- Régi álma és vágya volt a diszelieknek,

hogy a kicsiknek legyen játszótere. Ez
most megvalósult - mondta Bakos György,
a településrész önkormányzati képviselõje.
- A Csobánc Kultúrház mellett, valamint a
Gyulaffy utcában mintegy 3,5 millió
forintból, az uniós szabványnak megfele-
lõen finn játékelemekbõl alakította ki a ját-
szóteret a kivitelezõ REMONDIS Kft.
Ezúton is köszönetet szeretnék mondani
úgy a Képviselõ-testületnek, mint a Kft-
nek, hogy megvalósulhatott ez a diszeli
„álom”. NHE

Marton József alpolgármester, Bakos György és Bognár Ferenc
képviselõk az Egry utcai játszótér átadásán

Újabb terek a játékhoz

A kisbíró kiadta a vezényszót: indulhat a menet

Tapolca-Diszeli Szüret 2008

Fotó: Juhász

Fotó: Szíjártó

MEGHÍVÓ a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar 25 éves jubileumi rendezvényeire
október 11-én (szombaton) a Városi Rendezvénycsarnokba.

Program: 14 óra: Felvonulás; 14.30-17.30: Vendégzenekarok fellépései;
18.30: Jubileumi koncert. Vezényel: Péni Béla karnagy.

Ünnepi beszédet mond: Ács János, Tapolca város polgármestere és
Õri Jenõ, a Járdányi Pál Zeneiskola igazgatóhelyettese.

Belépõdíj: felnõtt: 800,- Ft, diák és nyugdíjas: 600,- Ft. Jegyek elõvételben vásárolhatók
Péni Bélánál a Zeneiskolában, a helyszínen, a Tourinform Irodában és a Moziban.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Fotó: N. Horváth


