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Világszínvonalú épületgépészeti mérõla-
bor ünnepélyes átadására került sor
április 7-én a Széchenyi István Szak-
képzõ Iskolában.

A közel húszmillió forint összköltségû
beruházáshoz 18 milliós pályázati támo-
gatást nyert az intézmény. Az önrészt az
iskola biztosította. A laborban a tanulók
arra készülnek fel, hogy piaci körülmények
között a különbözõ fûtési rendszerek

milyen kedvezõ adatokat produkálnak, fel-
használva a megújuló energiákat is.

- Itt már a jövõ szakemberei tanulnak -
mondta Lájerné Tóth Éva igazgató -, de a
gyakorlati tapasztalatokat felhasználjuk
majd a felnõttképzésben is.

/Írásunk a 3. oldalon Világszínvonal a
tapolcai oktatásban címmel./

Jövõ a jelenben

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ
Amatõr Színjátszó Köre nagy sikerrel
mutatta be Csiky Gergely A nagymama
címû színmûvét.

A rendezés, a szereplõk nagyszerû játé-

ka, a korhû díszlet, a szép ruhák méltán
kaptak vastapsot a három, teltházas elõadá-
son.

/Írásunk a 9. oldalon Õszinte taps a
Nagymamának címmel./

Nagy siker volt

A mai Bárdos-iskolában 50 évvel ezelõtt
kezdõdött el az ének-zenei oktatás.

A jubileum alkalmából nagyszabású
mûsort adtak az intézmény tanárai, tanulói
április 21-én a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban, és köszöntötték mindazokat,
akik az elmúlt évtizedekben munkájukkal
hozzájárultak az oktatás sikeréhez.

/Írásunk a 6. oldalon Fél évszázad az
ének-zene szolgálatában címmel./

Visszatekintõ
megemlékezés

Tizenhetedik alkalommal rendezték
meg a Szent György-hegyi Napokat.

A hagyományos Szent György-hegyi
Napok rendezvénysorozat egy héten át,
több helyszínen zajlott. A szakmai kon-
ferencia mellett Szõlõ és bor címmel
kiállítás nyílt, de népszerûek voltak a
borutak is. A záróprogramra a hegyma-
gasi Lengyel-kápolnánál került sor.

/Tudósításunk az 5. oldalon Szent
György-hegyi Napok 2009 címmel./

Borünnep a Szent
György-hegyen

Április 24-én avatták fel azt a táblát
- a Tapolca és Zalahaláp között elhe-
lyezkedõ depónia területén -, amely
hirdeti, hogy 1,3 millió eurós költ-
séggel szelektív hulladékot válogató
csarnok és átrakó állomás épül azon a
helyen.

Császár László polgármester köszön-
tõjében szólt arról, hogy a tapolcai

gyûjtõkörzetben több mint 40 település,
mintegy 19 ezer háztartásából érkezik
majd szelektíven gyûjtött hulladék, ame-
lyet válogatnak, tömörítenek, tisztítanak,
és egy részét újrahasznosításra alkalmas-
sá teszik. A technológia tervezett éves
kapacitása 18 ezer tonna.

/Írásunk a 3. oldalon Megkezdõdött a
beruházás címmel./

Épül a válogató csarnok 
és az átrakó állomás

A nemzetiszínû szalagot Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke és Stolár Mihály, a Balaton-felvidék Somló
Szakképzés-szervezési Társulás elnöke vágta át

- A konzorcionális beruházás részeként épülõ csarnok és átrakó állomás
befejezésének határideje 2009. december 31. - mondta a polgármester

A gazdag hagyományokra épülõ jelen amatõr színjátszása méltó utóda az
elõdökének

Takács Andrea (Andrea Weaver)
írónõ az iskolai élményeit osztotta
meg a közönséggel

Gyönyörû idõ, vidám hangulat és
sok-sok látványosság

Tettekkel a Földünkért
Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 1970. április 22-én indított mozgalmat

a Föld védelmében. Magyarország 1990-ben csatlakozott az egész Földre kiterjedõ
megmozduláshoz, amelynek egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?” Tapolca polgárai 2009-ben is példaértékûen, tettekkel
bizonyították, hogy a jó ügy mellé szinte egy emberként odaállnak. Fát ültettek,
szemetet szedtek, autó helyett kerékpárra ültek, védték, óvták környezetüket.
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Császár László polgármesterrel a várost
érintõ és a polgárokat érdeklõ kérdé-
sekrõl készítettünk riportot.

- Polgármester Úr! Az Állami Szám-
vevõszék jelentést készített az egyes kórházi
tevékenységek kiszervezésével kapcsolatos
ellenõrzésérõl. Mit állapított meg ebben?

- Az Állami Számvevõszék jelentése a
2006-2008 közötti évekre terjed ki. Az
ellenõrzés célja az volt, hogy megvizsgálja,
a kórház háttér- és alaptevékenységében
milyen mûködtetési formák közül választ-
hattunk volna, ezt miként tettük meg a
jogszabályok betartásával közbeszerzési
eljárás keretében, illetve a döntés-elõ-
készítési folyamatok kellõen megalapozot-
tak voltak-e, kellõ információkra épültek, a
mûködési formaváltás, a közremûködõk
alkalmazása hogyan befolyásolta a késõbbi
egészségügyi szolgáltatást, valamint milyen
elvárásaink voltak a nyertessel szemben. A
vizsgálat egyértelmûen megállapította,
hogy törvényszerûen jártunk el, az adott
körülmények között a legjobb formációt
választottuk a lehetõségek közül, beépítve
olyan „fékeket”, amelyek a biztonságos
mûködtetést garantálják. A nyertes a
megkötött megállapodás alapján olyan
fejlesztési kötelezettségeket vállalt be, ame-
lyeket idõarányosan teljesített. Az elsõ öt
évre tervezett 250 milliós beruházás meg-
történt, még hátra van egy 2. ütemû 434
milliós és egy 3. ütemû, közel 200 milliós
fejlesztés, amelynek teljesítését az ország-
ban uralkodó egészségügyi állapotok, a fi-
nanszírozás is befolyásolni fog. Az, hogy a
munkáltató és a munkavállalók között a
jelen pillanatban gondok vannak a kór-
házban, hogy több peres eljárás is folyik, a
mi szerzõdéses kapcsolatunkat nem be-
folyásolhatja, hiszen a mi intézményeink-
ben is a költségvetési keretek meghatá-
rozása után az adott intézmény vezetõje
gyakorolja a munkáltatói jogokat, nem az
önkormányzat. A kórház esetében ez a

mûködtetõ cég vezetésére tartozik. Az
önkormányzat a fennálló munkajogi vitá-
ban nem tud részt venni, de természetesen
folynak egyeztetések, hiszen az az érde-
künk, hogy a kórház mûködõképes legyen.

- A Batsányi-iskola épületének bezárá-
sáról röppent fel egy hír a városban. Mi
igaz ebbõl? Van alapja?

- Semmi sem igaz belõle, nincs alapja.
Nem áll szándékunkban bezárni a tagin-
tézményt. Ott is indul elsõ osztály, nem fog
az iskola átköltözni egy másik épületbe. Azt
tudni kell, hogy a városba 1270 általános
iskolás jár jelenleg is: a Batsányi-iskolába
306, a Kazinczyba 572, a Bárdosba 393 ta-
nuló. Fizikailag sem lehetne megoldani,
hogy akármelyik intézményt megszün-
tessük, nem is tudnánk elhelyezni másutt a
gyerekeket. Egy ilyen döntés - ha szükség
lenne rá - többéves elõkészítõ munkát és
nyilvánosságot igényelne. Egyeztetni kéne
a Szülõi Munkaközösséggel, a Tantestület-
tel, és ami még fõ érv, az elõzõ tanévben,
március 31-ig meg kellene hozni a dön-
téseket, hogy szeptembertõl az új felállás
mûködõképes legyen. Hangsúlyozni szeret-
ném: a városnak szüksége van mind a há-
rom tagintézményére, ahová vidéki
gyerekeket is várunk. A beiratkozási adatok
alapján mondhatom, hogy a következõ
tanévben 6 elsõ osztályt indítunk: egyet a
Batsányi-iskolában, hármat a Kazinczyban
és kettõt a Bárdosban. Az utóbbiban már
betelt az ének-zene tagozatos osztály létszá-
ma, a normál tagozaton van még néhány
hely, de bizonyára az is feltöltõdik, azoknak
a gyermekeibõl, akik elfelejtkeztek a beirat-
tatásról. A korfa szerint is garantált lesz a
városban az osztályok indításához szük-
séges 150-160 fõs létszám. Sõt, az óvodai
létszám alakulása is jelzi a néhány év múlva
bekövetkezõ pozitív változást. Az óvodák-
ban jelenleg túljelentkezés van, annak
ellenére, hogy a Dobó-lakótelepen indítot-
tunk plusz egy csoportot, 20-30 fõt el kell
utasítani. Az elutasítás során természetesen
mérlegelni fogjuk a család helyzetét is.

- Április 24-én, Szent György napján tar-
totta a rendõrség a hagyományos ünnepét.
A tapolcai rendõrkapitányság munkatársait
ez alkalomból megajándékozta a város.

- Ez valóban így van. A Rendõrség Nap-
ján megtartott ünnepi állománygyûlésen
jelen volt dr. Bolcsik Zoltán megyei
fõkapitány, és mi is meghívást kaptunk rá.
Nem mentünk üres kézzel. Két robogót
adtunk át mûködtetésre - ezzel is segítve a
rendõri jelenlét gyorsaságát -, valamint 3
számítógépet és egy laptopot ajándékoz-
tunk a rendõrség számára.

- Tapolca Város 2007-2010 közötti idõ-
szakot felölelõ Testnevelési és Sportkoncep-
cióját a Testület a legutóbbi ülésén kiegészí-
tette. Miért volt erre szükség?

- Az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumtól 10 millió forint vissza nem
térítendõ támogatás vehetõ igénybe akkor,
ha a tervünk tartalmazza a meglévõ létesít-

ményeknek az adott idõszakra vonatkozó
karbantartási és felújítási programját is,
X. fejezetként ez került be a koncepcióba.

- Ha már a testnevelésnél, a sportnál tar-
tunk: várható-e, hogy a közeljövõben tan-
uszoda épüljön a városban?

- A jelenlegi anyagi helyzetben sajnos
nem, hacsak az elkövetkezendõ években
központi pályázati forrás nem segíti ennek a
megvalósítását. De azt is tudni kell, hogy
egy ilyen tanuszoda éves fenntartása több
tízmillió forintos költséggel járna.

- Kinyit-e a városi strand?
- Nem. A jelenlegi információink szerint

az ÁNTSZ nem is adna rá engedélyt.
Ahhoz, hogy mûködni tudjon és az elõírá-
soknak meg tudjon felelni, közel 100 mil-
liós beruházásra lenne ott szükség. Az elõbb
említett tanuszoda és a strand kérdése is
megoldódik, ha a volt laktanya területét a
város pályázat útján hasznosítani tudja,
hiszen ott az elképzelésink szerint szabad-
idõközpont, nyilvános termálvizû strand is
épülne.

- A közelmúltban közös ülést tartott Ta-
polca és Lesencetomaj Képviselõ-testülete
a laktanya hasznosításáról. Milyen döntés
született?

- Mindkét testület felhatalmazta a pol-
gármestereket, hogy írják ki az újabb
pályázatot.

- Már írtunk arról, hogy van érdeklõdõ
befektetõ a komplexum iránt, csak a gaz-
dasági világválság, a nehezedõ banki
ügyletek akadályozzák abban, hogy megte-
gye az elsõ lépéseket.

- Úgy tûnik, hogy konszolidálódni kez-
denek a banki viszonyok ott, ahonnan a
befektetõ pénzt remél, és továbbra is fenn-
tartja a szándékát arra vonatkozóan, hogy
ott egy több milliárd forintos fejlesztést
indítson el. A város „elébe megy” a dolgok-
nak. 10 millió forintot különítettünk el arra,
hogy az adott területen - termálvizet
keresve - fúrásokat végeztessünk. Ismerve a
környék adottságait, minden reményünk
megvan arra, hogy ez sikerrel fog járni.

- Miként készül a város az idegenforgal-
mi szezonra?

- Mint otthon is, a városban is megtörtént
a tavaszi nagytakarítás, a virágágyásokba
kikerültek a nyári virágok, szépítjük, csi-
nosítjuk a települést. Még kevés a vendég,
ennek okai között nemcsak a recessziót, de
azt is megemlíthetjük, hogy szó van arról,
hogy eltörlik az üdülési csekket, hogy
megadóztatják az étkezési hozzájárulást, a
természetbeni juttatásokat. Ha ez megtör-
ténik, akkor nemcsak a nagy idegenforgal-
mi vállalatokat fogja érinteni, a kis üz-
leteket is, köztük a tapolcai kereskedõket,
szolgáltatókat. Új színfolt a város 7
bekötõútjánál, hogy a vendégeket köszöntõ
táblák mellett a Badacsonyi Borút Egye-
sület tájékoztató táblája is megjelent ebben
az évben, rajta a bejárható borutakról adnak
felvilágosítást a turistáknak.

N. Horváth Erzsébet

www.tapolca.hu
Tapolca Város 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Város-
üzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16-
ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 8-
12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-
ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfo-
gadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12-
ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
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 Iroda

510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens     511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda  511-156 
Építéshatósági csoport        511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Décseyné
Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151
Dr. Rozgonyi Viktória mb. 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.: 06-30/259-1593
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

Az ÁSZ-vizsgálat egyértelmûen 
megállapította, hogy törvényszerûen 

jártunk el, az adott körülmények között 
a legjobb formációt választottuk

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a májusi polgármesteri és alpol-
gármesteri fogadóórák a következõ
idõpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
május 4. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
május 11. 13:00-15:00
Marton József alpolgármester:
május 18. 14:30-16:00

Császár László polgármester



Lasztovicza Jenõvel, a 4-es számú válasz-
tókörzet országgyûlési képviselõjével az
országban kialakult válsághelyzetrõl, an-
nak felszámolására tervezett kormányzati
intézkedésekrõl, az elõrehozott választás
lehetõségeirõl beszélgettünk.

- Képviselõ Úr! Milyen esetben lehetnének
elõrehozott választások Magyarországon?

- A kormányváltásnak, az elõrehozott
választásoknak megvannak az alkotmányos
és törvényes keretei. Napjaink alkotmánya
nem egy újonnan született, demokratikus
alkotmány, hanem még az 1948-as alkot-
mány módosítása, amely még a köztársasági
elnöknek sem nyújt lehetõséget arra, hogy
kimondja, hogy ez a kormány megbukott,
ezért idõközi választásokat írunk ki, hogy az
országnak új, elõremutató irányítása legyen.
Sokan mondják nekünk, FIDESZ-es képvise-
lõknek, hogy nem teszünk semmit a Parla-
mentben azért, hogy a kormányt leváltsuk, túl
puhák vagyunk. Azt mondom, hogy dik-
tatórikus eszközökhöz nem szabad nyúlni,
mint ahogy azt a radikálisok akarják, nem
szabad sem fegyvert fogni, sem kimenni az
utcára nagyobb erõdemonstrációval. Ez nem
demokrácia. Ezt az alkotmányt a '90-es évek
elején elfogadtuk, ehhez kell tartani magun-
kat, mert szabályok, törvények nélkül csak
anarchia lenne. Magyarország választópol-
gárainak nagyobb része az MSZP-t bízta meg
2006-ban újra a kormányalakítással annak
ellenére, hogy mindenki tudta, hogy az elõzõ
évek sem voltak igazán jó évek, de elhitték az
ígéreteket. Most mindenki magának köszön-
heti, hogy hazánkban egy olyan kormány
van, amilyen. Elõrehozott választás csak ak-
kor lehetséges, ha a szocialista kormány és a
szocialista frakció a Parlamentben belátja,
hogy ez nem mehet így tovább, és lemond.
Csak azt nem értem, hogy a szocialista
képviselõk, ha hazamennek a választókörze-
tükbe, miként tudják elviselni azokat a kri-
tikákat, amelyek ott érik õket, amikor az
emberek azt mondják nekik, hogy eladtátok,
tönkretettétek az országot, nagyon rossz a
közbiztonság, az oktatás, az egészségügyben
gondok vannak, rohamosan növekszik a
munkanélküliség, válságban van a gazdaság.
Ahelyett, hogy ezeket a jogos kritikákat ko-
molyan vennék, és felállnának a Parlament-
ben, hogy átadják a helyüket egy új, nép által
megválasztott kormánynak, görcsösen ra-
gaszkodnak a hatalomhoz, nem nézve, hogy
ennek mi az ára. A becsületes, törvénytisztelõ
emberek nagyot csalódnának a FIDESZ-ben
akkor, ha a jogszabályokat nem betartva
olyan akciókat indítana, amely a kormány-
váltáshoz vezetne. AFIDESZ azt mondja, hogy
a törvények biztosította legszélsõ határig el-
megy a kormányváltás elõsegítése érdekében,
de törvényt nem szegünk, mert akkor ugyan-

olyanok lennénk, mint a mostani kormány.
- A kormány válságkezelõ intézkedései

mindenkinek nagyon fognak fájni - mondta
Bajnai Gordon, az új miniszterelnök már az
elsõ beszédében.

- Attól, aki egymilliót keres, attól százez-
ret, aki 75 ezret keres, attól 5 ezret veszünk el
mondta a miniszterelnök akkor. Itt élünk
Magyarországon, mindannyian tudjuk, hogy
annak, aki csak 75 ezer forintot keres, milyen
jelentõs összeg az ötezer forint is. Ezért is
mondom, hogy ez az intézkedés mélyen em-
bertelen. Olyan közüzemi díjak - villany, gáz,
víz - vannak, amelyek szinte már elviselhetet-
lenek. Nálunk sok az olyan család, amely mi-
nimálbéren él és két-három gyereket tart el.
Csoda, hogy életben tudnak maradni.

- Mi a helyzet a nyugdíjasokra vonatkozó
intézkedésekkel?

- A nyugdíjasok helyzete más. Õk be-
csületesen végigdolgozták az életüket, be-
fizették az államnak, ami jár, és most az õ
járandóságukhoz is hozzá akarnak nyúlni. De
azokat a kisvállalkozókat is tönkre akarják
tenni, akik megpróbálnak megállni a saját
lábukon, és még néhány munkahelyet is
teremtenek.

- Ön már többször nyilatkozta lapunknak
is, hogy a rossz döntések mögött tudatosság
van. Így gondolja ezt ma is?

- Igen. Már többször elmondtam, hogy ez
a kormányzati politika, ezek a rossz döntések
tudatosak, éppen ezért nemzetárulók, a
nemzet kárára vannak. Folyamatosan csak a
kiskeresetûektõl vonnak el, de akár a
mezõgazdaságot, az egészségügyet, a hon-
védelmet, az oktatást, a gazdasági szférát, a
szociál-politikát nézzük, megállapítható,
hogy a döntések mögött az van, hogy a ma-
gyar emberek ne tudjanak olyan anyagi és
gazdasági biztonságban élni, ami az egész
társadalmi lelkületre pozitívan hatna. A ma-
gyarokból ki akarják ölni az optimizmust, a
lelkesedést, a hitet. Ha egy nemzet ezeket
elveszti, akkor elõbb-utóbb maga a nemzet
fog elveszni. Nagyon ügyesen taktikáznak
ezekkel a döntésekkel. Ma az egész ország
apátiában van, rossz a társadalom hangulata.
Az embereket már nem érdekli, hogy kik
vezetik az országot, azt mondják, hogy õket
már nem érdekli a politika. Pedig nagyon is
érdekelnie kellene! Magyarországon minden
összefügg a politikával! A tej, a kenyér, a
benzin és a többi fogyasztói ár is politikai
döntés eredménye, és ezeket nekünk kell
megfizetnünk. Ezért is mondom, hogy az, aki
teljesen feladott mindent, az a hazáját adja
fel. Ha nem mennek el az emberek szavazni,
akkor nincs joguk kritizálni sem.

- Az a hír járja, hogy Bajnai Gordon 1
forintért vállalta el a miniszterelnökséget.

- Errõl hallottam én is. Ez nemcsak óriási

cinizmus, de tudatlanság is, hiszen Magyar-
országon már nincs 1 forint, a legkisebb
fizetõeszköz az 5 forint. Ha megnézzük, hogy
kik vannak és voltak a kormányzatban,
láthatjuk, hogy közöttük több a milliárdosok,
hatalmas jövedelmekkel rendelkeznek, olyan
cégeik vannak, amelyeket nem Magyarorszá-
gon jegyeztek be, hanem különbözõ „adó-
paradicsomokban”. Ha most kitörne Magyar-
országon egy forradalom, akkor õk felül-
nének egy repülõgépre, vagy beülnének egy
autóba, átmennének a határon, és azt mon-
danák, hogy bennünket nem érdekel, hogy mi
van Magyarországon. Nekik már annyi
pénzük van, hogy még az unokáiknak sem
lesz gondja a megélhetésre. Lehet így egy
országot irányítani?! Milliárdosok irányítják
hazánkat, mit érdekli õket, hogy Tapolcán,
Gyulakeszin, vagy Kisapátiban hogyan él
egy kisnyugdíjas, egy munkanélküli szülõk
által eltartott 2-3 gyermekes család! Lelkileg
sem érinti meg õket ez a helyzet, mert lehet,
hogy lelkük sincs. Magyarország, a magyar
nép sokkal jobbat érdemelne - mondja a
FIDESZ már egy éve, új választásokat kel-
lene kiírni, mert annak a kormánynak, ame-
lynek ilyen gazdaságpolitikája van, amelynek
ilyen a társadalomhoz való hozzáállása, nincs
helye hazánk élén.

- Egy-két hónap múlva kezdõdik a
Parlament nyári szünete. Ön szerint milyen
intézkedéseket lehet addig hozni?

- Tenni nem sok mindent lehet, mert még
össze sem állt a kormány, még hiányzik mi-
niszter, hiányoznak államtitkárok. A mûkö-
dést talán 2-3 hét múlva tudja majd elkezdeni
a Bajnai-kormány. Mire megtörténnek bizo-
nyos személycserék, mire az új emberek
megismerik a feladataikat, itt a nyári idõszak,
„szabadságra megy” a Parlament. Igaz, hogy
döntéseket lehet addig is hozni, de én nagyon
bíznék abban, hogy a mostani kormány kevés
dologban fog dönteni, mert akkor kevesebb
érinti az embereket hátrányosan. Nem mind-
egy, hogy az ÁFA 20 vagy 25% lesz, hogy
megszûnnek-e különbözõ szociális juttatá-
sok. Gyurcsány Ferenc az õszödi beszédé-
ben mondta, hogy 2 évig nem csináltunk
semmit. Egy így nem igaz! Az alatt a 2 év
alatt olyan rossz döntéseket hoztak, olyan
gazdasági kárt okoztak hazánknak, amely
szinte kiheverhetetlen. A magyar álla-
madóság az elmúlt 7 év alatt 10 ezer milliárd
forinttal nõtt! Ez egy akkor összeg, hogy
szinte fel sem fogható, és ezt vissza is kell
fizetnünk. Hogyan? Mibõl? Mi az IMF-hitel
fedezete? A magyar föld, a vízbázisunk, a ter-
málvíz kincsünk?! Csak tippelni tudom, hogy
ezek, mert a szerzõdést még a mai napig nem
látta a Parlament. Ha ez így van, akkor
hamarosan eljöhet az az idõ, hogy mi, ma-
gyarok nem magyar tulajdonú földön fogunk

járni a saját hazánkban.
- Vannak, akik azt mondják, ha elõrehozott

választások lennének és a FIDESZ nyerne,
nem tudna kormányozni, mert nincs prog-
ramja.

- Ez nem igaz. A FIDESZ-nek van prog-
ramja, készen áll a kormányzásra. Már van
kormányzati tapasztalatunk, a Bokros-cso-
mag után vettük át az ország vezetését 1998-
ban, és egy egész jó állapotú országot adtunk
át 2002-ben a szocialistáknak. Van egy hatal-
mas szellemi kapacitás is a FIDESZ mögött.
Közismert közéleti személyiségek, akiknek a
tudásában maximálisan meg lehet bízni. Sem
a FIDESZ, sem Orbán Viktor nem vesztette
el a hitelét - mint a szocialisták - Amerika,
Nyugat-Európa elõtt. Ha a Parlament bár-
mely pillanatban feloszlatná magát, mi ké-
szen állnánk a kormányzásra, mögöttünk egy
nagyon jelentõs szakértõbázissal.

- Ha ez megtörténne, Ön szerint melyek
lennének az új kormány elsõ intézkedései?

- Az elsõ lépések egyike az lenne, hogy
leülne a hitelezõ bankokkal tárgyalni és
fizetési átütemezést, vagy jobb kamatfel-
tételeket kérne, hogy a magyar társadalomra
ne nehezedjen ilyen erõs nyomás. Orbán
Viktor pártelnök mondta, hogy ha a FIDESZ
hatalomra kerül, meg kell kezdeni az elszá-
moltatást, meg kell nézni, hogy hová tûntek
el a pénzek. Sokan félnek ettõl, mert többen
börtönbe is kerülhetnek emiatt. De a leg-
fontosabb dolog az lenne, hogy visszaadjuk
az emberek hitét, reményét, hogy tápláljuk a
magyarok önbizalmát. Történelmünk során
már többször bebizonyosodott, ha a magyar
embert hagyják dolgozni, akkor erõs akarat-
tal és hittel fel tud állni, fel tud építeni min-
dent. Magyarországon csodát lehet tenni az
emberekkel néhány év alatt, csak hagyni kell
levegõhöz jutni õket. Ehhez pedig egy kis
biztatás, egy kis optimizmus kell. Vissza kell
adni a magyarok hitét és önbizalmát.     

Április 24-én került sor annak a táblá-
nak az ünnepélyes elhelyezésére a Re-
mondis Kft. telephelyén, amely hírül
adja, hogy hamarosan szelektívhulladék
válogató csarnok és átrakó állomás
építése kezdõdik itt meg.

Császár László polgármester szólt arról,
hogy ezen a tapolcai telepen több mint 40
település, mintegy 19 ezer háztartásában
keletkezett szelektíven gyûjtött hulladékot
tesznek alkalmassá újrahasznosításra.

A Tapolca térségi hulladékkezelõ telep
bõvítése az Észak-Balatoni Térségi Regio-
nális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Rendszer kettes részfeladatként Ajka, Pápa,
szelektívhulladék válogató csarnok és át-
rakó állomás építésével, a veszprémi válo-
gató csarnok bõvítésével, valamint Bala-
tonfüred-térségi komposztáló telep létesíté-
sével együtt valósul meg.

Az új válogató építmény alapterülete
950 m2, a válogató technológia kapacitása
4000 t/év. Az átrakó állomás alapterülete
257 m2, technológiai kapacitás 18000 t/év.

A szelektívgyûjtés célja, hogy a
Királyszentistvánon épülõ lerakóba minél
kevesebb hulladék kerüljön.

A tapolcai létesítmény kivitelezési költ-
sége 1,3 millió euró. Az egész konzor-
cionális beruházás határideje 2010. decem-
ber 31. 
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Vissza kell adni a magyarok hitét és önbizalmát

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola si-
keresen pályázott a Regionális Fejlesztési
és Képzési Bizottsághoz, amelynek ered-
ményeként 17 millió 887 ezer forint
támogatást kapott a fémipari alapozó és
csõszerelõ szakmai tanmûhely korsze-
rûsítésére. A beruházás önrészét, az 1
millió 995 ezer forintot az iskola biztosí-
totta.

A világszínvonalú mérõlabor ünnepé-
lyes átadására április 7-én került sor.
Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke köszöntõjében arra is fel-
hívta a jelenlévõk figyelmét, hogy a tan-
mûhely átadása néhány éve volt, és most
már itt van az újabb lépés is a jövõ felé.

- Amikor a projekt elindult, az iskola
még megyei fenntartásban volt, így élvezte
a megye támogatását. Azóta visszakerült a
városhoz, de jó az együttmûködés jelenleg

is. Remélem, hogy ez a beruházás egyre
több fiatal érdeklõdését kelti fel a szakma
iránt, felismerik, hogy a megújuló energiá-
nak és az energiahordozóknak óriási szere-
pe lesz az elkövetkezendõ évtizedekben, és
a tapolcai mérõlabor világszínvonalon
segíti elsajátítani a szakmát - mondta.

Lájerné Tóth Éva, az intézmény igaz-
gatója a projekt történetét ismertetve szólt a
megvalósítás állomásairól és az új modul-
rendszerû épületgépészeti csõhálózatról és
berendezésrõl, a napenergia hasznosításá-
ról, a mennyezetfûtésrõl, a falfûtésrõl,
hangsúlyozva, hogy a berendezés segít-
ségével a tanulók még inkább képesek
lesznek az elméleti és gyakorlati ismeretek
elsajátítására, maguk is meggyõzõdhetnek a
különbözõ mûszaki megoldások elõnyérõl
vagy hátrányáról. - Tudomásunk szerint a
Dunántúlon nincs olyan szakképzõ intéz-

mény, amelynek ilyen modern épületgé-
pészeti mérõlaborral rendelkezõ csõszerelõ
tanmûhelye lenne - tette hozzá az igaz-
gatóasszony.

Császár László polgármester annak az
örömének adott hangot, hogy az intézmény
ismét bizonyította, csak elõre menekülve
lehet tervezni a jövõt.

A nemzetiszínû szalagot Lasztovicza
Jenõ és Stolár Mihály, a Balaton-felvidéki
Somló Szakképzés-szervezési Társulás
elnöke vágta át, majd az igazgatónõ emlék-
lappal mondott köszönetet mindazoknak,
akik segítették az intézményt a mérõlabor
megvalósításában. Az ünnepség zárásaként
megkoszorúzták az intézmény névadójá-
nak, Széchenyi Istvánnak a mellszobrát.
Április 8-a pedig már a Széchenyi Napok
változatos programjainak keretében telt az
iskolában. 

Világszínvonal a tapolcai oktatásban

Megkezdõdik
a beruházás

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet



- Nagy sikere volt a Csobánc-hegyen

nyolcadik alkalommal megrendezett

gyepûtiprásnak április 18-án - mondta

örömmel Bakos György, a diszeli

településrész önkormányzati képviselõje.

- A diszeli temetõnél gyülekezett a 60-70

fõs gyepûtiprásra „vállalkozó sereg”, de

hamarosan közel 120-an lettünk. A vidám

társaság szövegébe a magyar mellé olasz és

német is vegyült, ugyanis nemcsak Este

testvérváros képviselõi, német vendégek is

elfogadták a meghívást erre a - bátran

mondhatjuk - népünnepélyre. De érkeztek

jókedvû, a finom bort és vidám társaságot

kedvelõk az ország különbözõ pontjairól,

így Budapestrõl és Szegedrõl is. Nagy öröm

számunkra, hogy sok fiatal járta velünk

együtt a Csobáncot, így biztosak lehetünk

benne, hogy még sokáig fennmarad ez a

szép hagyomány a diszeliek körében - tette

hozzá Bakos György.

A menet élén Diszel zászlajával Bakos

György haladt, mellette egy tangóhar-

monikás és egy gitáros „vezényelte” az

éneket. Kilenc pincét látogattak meg a

gyepûtiprók, mindenütt kedves szó, házi

kolbász, töpörtyû, pogácsa, na és a hegy

leve, a bor fogadta õket. A nap a Simon-

tanyán ért véget, ahol finom gulyással

olthatták éhüket a résztvevõk.        NHE

A Polgármesteri Hivatal dolgozói a tapol-
cai rendõrség munkatársaival együtt
április 22-én a Tapolca és Zalahaláp közöt-
ti, mintegy 1, 1,5 km-es területet „szabadí-
tották meg” a szeméttõl.

- Van egy régi mondás: a Földet uno-
káinktól kaptuk kölcsön, hogy megõrizzük a
jövõ nemzedékének - mondta Császár
László polgármester, aki maga is részt vett
az akcióban. - Ennek a felelõs gondolkodás-
nak szép példája a mai. Sajnos, sok illegális
szemétlerakó van a város határában, ezek
felszámolása több millióba kerül a telepü-
lésnek. A mezõõrszolgálat bizonyos fokú
helyettesítését szolgálja az, hogy lovas
rendõrök, polgárõrök járják majd a határt,
éberen figyelve arra is, hogy hol képzõdnek
újabb illegális lerakók, és az elkövetõket tet-
ten érhessék. De hiába a megelõzés, a fel-

világosítás, a különbözõ intézkedés, ha
egyes emberek tudatában nem rendezõdnek
át a dolgok, holott ez lenne a leghatásosabb
és a legolcsóbb.

- Egyre jobban tetszik Tapolca és a
gyönyörû, tavaszi környezete - mondja
dr. Smura János, a szemétszedésben részt-
vevõ megbízott rendõrkapitány - ezért is
szomorítanak el ezek az illegális, környezetet
romboló, károsító szemétlerakók. A jövõ ren-
dõri feladatai közé fog tartozni, hogy a fele-
lõtlen személyeket felderítsük, és velük szem-
ben a megfelelõ intézkedéseket megtegyük.

A Földnek ez a része fellélegezhetett:
szeméttelepre kerültek az eldobott gumi-
abroncsok, mûanyagpalackok, kidobott ház-
tartási gépek. Kérdés: meddig marad tiszta ez
a terület? Sajnos, a választ mindannyian
tudjuk... Kár.          NHE
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Bátran állíthatom, hogy dr. Órai Gyõzõ fül-
orr-gégész szakorvost mindenki ismeri
Tapolcán, sõt azt is megkockáztatom, hogy
nincs olyan család, amelynek legalább egy-
két tagját ne gyógyította, vagy mûtötte volna.
A gyerekektõl kapott Pajti doktor bácsi be-
cenevet örömmel és büszkén vállalja, mert
tudja, hogy ez nemcsak a munkája elisme-
résének szól, de azt is jelzi, hogy a kis pá-
ciensei iránti szeretet kölcsönös. Szakmavá-
lasztásáról, pályájáról a tapolcai Amplifon
Halláscentrumban (Kisfaludy utca, a Ta-
vasbarlanggal szemben) beszélgettünk vele.

- 1971 novemberében, azaz 38 éve kerül-
tem Tapolcára. Az orvosi egyetemet 1965-ben
fejeztem be, de mivel Vas megye ösztöndí-
jasa voltam, ezért a szerzõdésben vállalt
kötelezettség értelmében a köztes éveket
Szombathelyen töltöttem el.

- Miért választotta a fül-orr-gégészetet? Az
orvostanhallgatók nagyobb része inkább
sebész vagy nõgyógyász szeretne lenni.

- Így voltam ezzel én is. Az egyetem
elvégzése után eszembe sem jutott, hogy ezt
a kis szakmát válasszam. Én is sebész,
nõgyógyász vagy gyermekorvos szerettem
volna lenni, de azokat a helyeket már jó elõre
betöltötték a „tûzhöz közel állók”. De nem bán-
tam meg, hogy ennél a szakmánál maradtam.
Már a kezdet kezdetén egy nagyon jó csapat-
ba kerültem a kórházba, olyan kollegiális
barátság alakult ki Czeizel János osztály-
vezetõ fõorvos, Rúzsa Gábor, Fábricz Zoli,
Palikó doktor és köztem, hogy hamar meg-
szerettem a fül-orr-gégészetet. Míg másutt
akár egy fél évet is kellett várni arra, hogy
elõször operálhasson önállóan az ember, itt
- a kis létszám miatt is - már négy hónap után
sor került az elsõ mûtétemre, amelyet a fõ-
nököm megdicsért. Nagyon fontos számom-

ra az is, hogy ezen a szakmán keresztül a
beteggel közelebbi kapcsolatot tudok kialakí-
tani, mint a nagy szakmák képviselõi. Míg a
sebészeten heroikusabbnak tûnik a dolog, na-
gyobb problémákat kell megoldani - így na-
gyobb lehet a kihívás is -, addig a kis szak-
mákban bensõségesebb, jobb a kapcsolat a
pácienssel.

- Kiszámította már, hogy hány mûtétje volt
már eddig Tapolcán?

- Még nem, de egy gyors számítással ez is
kiderülhet. 3 évvel ezelõtt mentem nyugdíjba
a kórháztól, azóta nem mûtök, de beleszámít-
va a szombathelyi éveket, úgy 16-17 ezer a
mûtétek száma.

- Azaz azt is mondhatnánk, hogy egy
közepes méretû település minden polgárát
mûtötte már. Ami ma is feltûnik, hogy az
elmúlt évtizedek során a jó kedélye, a humo-
ra töretlen maradt. Mibõl táplálkozik?

- Ez az alaptermészetem, de sokat segített
a megõrzésben az is, hogy sportoltam, nép-
táncoltam, zenéltem, és hát köztudott, hogy
ezeknek a csapatépítõ közösségi színtereknek
az egyik alaptulajdonsága a vidámság, a
jókedv. A jelen örömét pedig meghatározza a
két szép, eleven fiúunokám, akik gyakran
vannak velünk Tapolcán.

- A nyugdíjba vonulása után eltelt már 3
év, de még ma is aktívan dolgozik.

- Valóban már 3 éve nem mûtök - hiányzik
is a mûtõ hangulata -, de mivel mindig gon-
dot fordítottam a szakmai továbbfejlõdésem-
re, így már 9 évvel ezelõtt letettem az audi-
ológiai szakvizsgát, amely a hallásélettannal,
a hallásproblémákkal foglalkozik. Ennek
köszönhetõ, hogy jelenleg nemcsak Tapol-
cán, de Székesfehérváron is tevékenyked-
hetek egy audiológia szaküzletben, mint
orvos, illetve van egy magánrendelõm a

családi házunkban, és Keszthelyen is tagja
vagyok mint fül-orr-gégész egy szakmai cso-
portnak.

- Az életút rövid bemutatása után vissza-
térhetünk a szakmához, benne a hallás-
hoz. Napjaink dübörgõ decibeles világában
mennyire károsodik az ember hallása?

- Nagyon. A halláskárosodás az emberek
10%-át érinti, azaz hazánkban minden tíze-
dik embernek valamilyen gondja van ezzel.

- Amikor romlik a látás, azonnal elmegy az
ember vizsgálatra és ha kell, orvosoltatja. Így
van ez a hallással is?

- Sajnos, nem. Sokan nem is érzékelik
sokáig, hogy baj van a hallásukkal; fel-
erõsítik a rádiót, televíziót, mert azokban
keresik a hibát. Míg mások titkolják, hogy
nem jól hallanak, szinte szégyellik ezt. A tár-

sadalom sem viszonyul sokszor jól ehhez.
Viccek születnek a nagyothalló, félrehalló
emberekrõl. Míg õk visszahúzódóvá válnak -
nem véletlen, hiszen hallás hiányában szinte
kirekesztõdnek a világból - addig, fõleg az
idõskorúak esetében, sokan azt gondolják,
hogy ez a fajta magatartás egy leépülés
kezdete. Holott ez a legtöbb esetben nem így
van. Ezért is lenne nagyon fontos - bármely
korosztálynál -, ha csak a gyanúja is felmerül
a halláskárosodásnak, a szûrõvizsgálatot
elvégeztetni. Ez egy ingyenes, várakozás
nélküli, fájdalommentes vizsgálat, amely
nem tart tovább, mint 25-30 perc. Egy
fejhallgató segítségével, több frekvenciát
kiadó készülékkel történik, ahol az egész
érzékelõ skálát „végig zongorázzuk”, és
eldöntjük, hogy milyen mértékû a hal-
láskárosodás, és ennek megfelelõen java-
soljuk a mûtétet, a gyógyszeres kezelést,
vagy a hallókészülék használatát. Hangsú-
lyozni szeretném, hogy nagyon fontosnak
tartom a szûrõvizsgálatot, hiszen egy nem
kezelt hallásromlás további károsodáshoz
vezethet, amely nemcsak veszélyeket hordoz
magában - biztonságos közlekedés hiánya,
munkavégzés csökkenése -, de a társadalmi
beilleszkedést, az emberi kapcsolatok
kialakítását, megõrzését is gátolja.

- Bizonyára az elmúlt 3 évben is több-
ször mondtak hálás szívvel köszönetet Önnek
mindazok, akiket a hallásuk javításával visz-
szasegített a mindennapi életbe.

- Ez így van. Annál nagyobb szakmai siker
nincs a számomra, mint az, amikor a pana-
szosok visszatérnek, és elmondják, hogy újra
van hangélményük, tudnak beszélgetni a
családjukkal, tudnak telefonálni, hallják a
televíziót, a rádiót. Öröm hallgatni õket.

(x)

Mindig derûsen

A Földért tenni akaró kis csapat méterrõl-méterre haladva tisztította meg a területet

Néhány perc pihenõ, majd indulás a következõ pincéhez

Egy orvosi pálya fõbb állomásai - Beszélgetés dr. Órai Gyõzõvel

Az unokáinktól kölcsönkapott Földért Gyepûtiprás nyolcadik alkalommal

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Forrás: Bakos



- 144 bort neveztek be az idei Szent
György-napi borversenyre - tudtuk meg
Kulka Gábortól, a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatalközpont Borminõsítési
Igazgatóság munkatársától, a verseny
fõbírájától.

- A kisapáti Fischer Pincészetben április
21-én megtartott borseregszemlén 2 nagy-
arany minõsítés született. Az egyiket a Nyáry
Pincészet olaszrizlingje, a másikat Kovács
Tibor kistermelõ szürkebarátja érdemelte ki.
Csodálatos a többi aranyérmes bor is. A bene-
vezettek 66%-a arany és ezüst minõsítést ka-
pott. Ez köszönhetõ nemcsak a tavalyi jó év-
járatnak, de a gazdák egyre nagyobb szak-
értelmének is. Külön öröm a bírálók számára,
hogy egyre több kistermelõi bor ér el kiváló
minõsítést, ezzel is igazolva, hogy azoknak a

bora is lehet nagyszerû, akik szinte csak
hobbi szinten foglalkoznak a szõlõ- és borter-
meléssel. NHE

2009. február 16-ától dr. Smura János
rendõr alezredes a Tapolcai Rendõrkapi-
tányság megbízott vezetõje. Arról, hogy
honnan került a mi vidékünkre és milyen
célok megvalósítását tûzte ki maga elé,
vele beszélgettünk.

- 1986. október 25-étõl vagyok rendõr.
Pályafutásomat Miskolcon kezdtem a
rendõri ezred zászlóaljánál, a Rendõrtiszti
Fõiskolát is ott végeztem. Amikor át-
szervezés miatt a zászlóalj megszûnt, akkor
jöttem a családommal a Dunántúlra, Vár-
palotára. Egy fél évig dolgoztam ott, majd a
veszprémi fõkapitányságon lettem titkárság-
vezetõ. Onnan hívott Horváth Imre alezre-
des úr - az akkori veszprémi rendõrka-
pitány - közrendvédelmi osztályvezetõnek.
2005 februárjától az ügyeleti osztály veze-
tését láttam el ez év elejéig. Akkor kért fel
dr. Bolcsik Zoltán fõkapitány úr arra, hogy
megbízott kapitányként legyek a tapolcai
kapitányság vezetõje. Éltem a felkínált le-
hetõséggel, és - bár a megbízásom február
16-ától szólt - gyakorlatilag január elsõ he-
tétõl Tapolcán vagyok. Dr. Scher József
ezredes úr akkortól adta át a tapasztalatait és
nyújtott segítséget a további munkámhoz.

- Tapolcát mennyire ismerte elõtte?
- Talán, ha háromszor jártam itt ellenõrzés

céljából, de azóta, ha lehetõségem van rá,

járom a környezõ településeket, bemegyek a
polgármesteri hivatalokba, tájékozódom a
polgármesterektõl, beszélgetek az emberek-
kel, felmegyek a szõlõhegyre, ismerkedem a
gazdákkal. Az itt eltöltött néhány hónap alatt
rengeteg értékes és érdekes emberrel is-
merkedtem meg. Húsvét hétfõn már a csalá-
domat is elhoztam. Gyönyörû a város és a
környéke ilyenkor tavasszal.

- Most még Várpalotáról jár be,
szándékában áll-e a végleges kinevezése
után Tapolcára költöznie?

- Igen. Bár most is gyakran bejövök
hétvégén a kapitányságra, arra törekszem,
hogy a lehetõ legtöbb akcióban részt ve-
gyek, az ideális helyzet mégis az lenne, ha
itt élnénk. A családnak sem jelentene ez
problémát. A feleségem Veszprémbe jár dol-
gozni, a fiam õsszel egyetemista lesz, a lá-
nyom jövõre fog érettségizni. A bejárást
tehát megszokták mindannyian. A magam-
mal szemben támasztott igény is azt diktál-
ja, hogy minél több idõt töltsek a munkatár-
saim között.

- Az Ön nevével az Új Tapolcai Újság
olvasói elõször a Focifarsang kapcsán
ismerkedtek meg, mint a gyõztes rendõrségi
csapat legeredményesebb játékosával.

- Mióta az eszemet tudom, ahol a labda
pattan, ott vagyok. Lehet, hogy „elítélni
való”, de engem nem minden esetben a
gyõzelem érdekel, hanem az vonz, hogy
olyan emberekkel játszom egy csapatban,
akikkel egyébként is jó érzem magam.

- Szó esett már arról, hogy milyen be-
nyomásai vannak az itt élõ emberekrõl. A
város vezetésével, a polgárõrséggel milyen
kapcsolat kialakítására törekszik?

- A már meglévõ jó kapcsolat erõsítése a
célom. Tudom, hogy a város vezetése
erkölcsileg és anyagilag eddig is támogatta a
polgárõrséget, én magam is azt fogom szor-
galmazni, hogy a város önvédelmi mecha-
nizmusa minél jobban mûködjön, ismert és
elismert polgárõrség legyen a városban. A
városvezetés támogatásával, a rendõrség a
polgárõrséggel együtt pályázott egy rend-
számfelismerõ rendszerre. Ez most a sikeres
pályázat eredményeként megvalósulni lát-
szik. Teljesen új színfolt lesz a városban,

hogy a polgárõrökkel együtt a rendõreink
lovas járõrszolgálatot is ellátnak majd, de
lesz kerékpáros, kutyás szolgálat is.

- Lakossági igény már régóta: a gyalogos
járõrszolgálat növelése. Megvalósulhat ez?

- Igen. Jómagam is gyalogos rendõrként
kezdtem Miskolcon, tudom, hogy milyen
fontos a rendõri jelenlét. Tudomásom sze-
rint a gyalogos járõrszolgálat segítése érde-
kében a város 2 millió forintot különített el,
hogy a szabadidõs rendõrök többletszol-
gálatának költségét ebbõl fedezze. Látom is,
hogy még több gyalogos szolgálatra lenne
szükség, hiszen nagy értékek vannak a
városban, amelyeket óvni, védeni kell.

- Növekszik-e a térfigyelõ kamerák
száma?

- Bízom benne, hogy igen. Az önkor-
mányzat nyert is erre egy pályázaton. Azon
túl, hogy a bûncselekmények elkövetõinek
azonosításában segíthet, annak, hogy a jog-
szabályban elõírtaknak megfelelõen az adott
helyen tábla is felhívja rá a figyelmet, visz-
szatartó ereje van. A Tóparton, a buszmegál-
lóknál, a forgalmasabb helyeken indokolt is
lenne, mert nemcsak jószándékú emberek
fordulnak meg ott.

- Miként készül a rendõrkapitányság a
nyári idegenforgalmi szezonra? Kapnak-e
erõsítést máshonnan?

- Már május 16-án érkezik hozzánk 5 fõ
most végzett szakközépiskolás, de más
megyébõl is várunk segítséget. Bár a
kapitányság létszáma, ha kis mértékben is,
de emelkedik, még nem éri el a teljes
telítettséget, így nagyon is szükség van a
segítségre. Szeretném, ha az ideérkezõ
rendõrök több napon át itt látnának el szol-
gálatot, ne csak egy napig tartózkodjanak
nálunk. Már beszéltem a jegyzõ úrral, hogy
a belvárosban tourist polis jelleggel egy
olyan információs központot szeretnénk
kialakítani, ahol nemcsak idegen nyelvet
beszélõ diáktolmácsok lennének, de több-
nyelvû, figyelemfelhívó, útbaigazító kiad-
vány, prospektus is, hogy az idelátogató ne
csak gyönyörködni tudjon a város, a táj
szépségeiben, de biztonságban is érezze
magát és vagyontárgyait.

N. Horváth Erzsébet

Tizenhetedik alkalommal rendezték
meg a Szent György-hegyi Napokat.

A borünnep megnyitójára április 21-én,
a Kisapáti Fischer Borházban került sor,
ahol Keszler Endre polgármester üdvözlõ
szavai után Lasztovicza Jenõ, a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte a
jelenlévõket.

Mint mondta, bár más karakterrel, de
kiváló minõséggel egyenrangúak az itt
termett borok a badacsonyiakkal. A rend-
szerváltás óta eltelt idõszak legdinami-
kusabban fejlõdõ területének nevezte a
borászatot az elnök. Elismeréssel beszélt
a hazai gazdák áldozatos munkájáról.

A megnyitót követõen a borok verse-
nyeztek egymással. Április 23-án a díj-
nyertes nedûket kínálták a Hotel Gabriella
vendégeinek az ínyenc randevún.

A következõ napon dr. Tarján Tamás
szakállamtitkár, a Magyar Borakadémia
tagja tartott elõadást a Biblia és a bor
kapcsolatáról, szólt arról, hogy az em-
beriség története valójában egyenlõ a bor
történetével.

A gyönyörû, napsütéses idõ is hoz-
zájárult ahhoz, hogy a szombati borutak
felejthetetlenek maradjanak. Raposka,
Hegymagas, Kisapáti szõlõsgazdái nyi-
tott pincékkel és természetesen finom
borokkal várták a jókedvû társaságokat.

Vasárnap Hegymagason térzene fogad-
ta a hegyet és a bort ünneplõket, majd a
színes forgatag - benne a borlovagok,
huszárok, táncosok - elindult a Lengyel-
kápolnához, ahol a szabadtéri szentmisét
követõen a felhõtlen szórakozásé lett a
fõszerep. Méltán aratott elismerést a
Batsányi Táncegyüttes és a haditorna tag-
jainak mûsora. NHE
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- Nagyobb értékre elkövetett lopás bûntette
miatt indult eljárás ismeretlen ellen, aki az
East Park Kft. (Keszthely) Gyulakeszi úton
található ingatlanáról 2 darab gáz- és 2 darab
villanyórát tulajdonított el. A bûncselek-
ménnyel okozott kár: 220.000. Ft. 
- Zaklatás vétsége miatt indult eljárás helyi
lakos ellen, aki a sértettet saját és annak
családjának telefonszámán napi szinten
folyamatosan zaklatta, hívogatta és élet-
veszélyesen megfenyegette. 
- Közúti jármû ittas vezetése miatt indult
eljárás helyi lakos ellen, aki Tapolca bel-
területén úgy vett részt segéd-motorkerékpár-
jával a közúti forgalomban, hogy a vezetés
megkezdése elõtt szeszesitalt fogyasztott.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Bolla Péter és Kovács Orsolya gyermekük: Sára
Németh László és Szabó Irén gyermekük: Máté
Tóth Gábor és Füstös Gabriella gyermekük: Barnabás

Gratulálunk!

Évfordulók
1569 440 éve
Tapolca mezõvárosként szerepel egy összeíró
jegyzéken.
1609 400 éve
Ebbõl az évbõl való az a pecsét, amit a Lessner
Sámuel-féle ház alapjainak ásásakor találtak.
Körirata: „Tapolczai bíró Jósa Gáspár 1609”.
1654 355 éve
Diüszöl alakban találkozunk Diszel nevével.
1784 225 éve
Az elsõ magyarországi népszámlálás tapolcai
adatai: népesség összesen 2387 fõ, ebbõl férfi
1146 (48%). A házak száma 422, a családok
száma 588.
1894. április 1. 115 éve
Életbe lép Tapolca város elsõ „építési és
szépészeti szabályrendelete”, amelyet a helyi lap
részletesen ismertet.
1907. április 6. 102 éve
Szentesítést nyert az 1907. évi XX. törvénycikk,
amely a Balatonvidéki Vasút megépítésérõl szólt.
Végállomása Tapolca. A vonal 1909. július 9-én
nyílott meg.
1929. április 8. 80 éve
Az elsõ tapolcai vízmû átadása.
1911. április 23. 98 éve
A Tapolczai Lapok programcikke: „Állandó urá-
nia- és mozgószínház Tapolczán”.
1922. április 23. 87 éve
Harangszentelés Tapolcán.
2004. április 23. 5 éve
A Hild János Díj ünnepélyes átadása váro-
sunknak.
2004. április 23. 5 éve
A Zabolától kapott Székelykapu felavatása.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Házasságot
kötöttek:

Bernáth Adrián és Kántor Tímea
Horváth Ferenc és

Farkas Alexandra Donatella
Paulovics Márton és Siklósi Judit

Piller Roland Attila és Perge Györgyi
Gratulálunk!

A hegy
ünnepén

Megbízott kapitány a tapolcai rendõrség élén

Rekord nevezés, rekord minõség

Meghívó
A Páneurópa Unió Tapolcai Szervezete
május 21-én, (csütörtökön) 17 órai kezdet-
tel tartja soros összejövetelét.
Program: 
1. Elnöki köszöntõ és információk 
- dr. Fehér Károlyné
2. Schubert-est - dr. Sáry Gyula
A tagokat és érdeklõdõket szeretettel vár-
juk. Dr. Fehér Károlyné
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50 évvel ezelõtt kezdõdött el a zenei
oktatás Tapolcán az 1. számú Általános
Iskolában, amely ma már Bárdos Lajos
nevét viseli.

A jeles évfordulóra nagyszabású gálamû-
sorral készült az iskola. Az április 21-én
megtartott ünnepi megemlékezés részt-
vevõit - köztük az intézmény volt tanárait,
igazgatóit, a zenepedagógusokat - Bajner
Imre igazgató köszöntötte a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.

- A kezdetek óta eltelt ötven év. Ilyenkor
úgy illik, hogy visszatekintsünk a mögöttünk
hagyott idõszakra - mondta az igazgató, majd
felidézte az elmúlt évtizedek legfontosabb
történéseit. Az elsõ ének-zenei osztályban
Bánfay Magdolna tanárnõ kezdte meg az

oktatást, ezzel párhuzamosan elindította az
énekkari mozgalmat is. Ezekre az alapokra
épített Török Attiláné, valamint dr. Oláhné
Szabó Mária, majd Bodor Tamásné és
Sellyei-Cseh Ágnes. Az ének-zene oktatásban
részt vett még Martos Katalin, László Árpád,
Csala Anna, Nagy Péterné, Csala Márta,
Dolgos Györgyné (Reindl Gabriella), Nagy
Ildikó, Domján Tamásné (Nagy Eszter) és
Szigecsánné Freund Teréz is az elmúlt
évtizedek alatt.

- Kodály Zoltán bölcs szavait talán ars
poeticánknak is tekinthetjük - hangsúlyozta
Bajner Imre: „Lehet élni zene nélkül. A
sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon
fáradozunk, hogy minden gyerek kezébe
kapja a jó zene kulcsát s vele a rossz zene

elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja
végig élete útját, mintha sivatagon kelne át,
hanem virágos kerten.”

Az ünnepi mûsorban megszólalt Takács
Andrea, a zenetagozatos osztály volt tanu-
lója, aki Andrea Weaver néven vált írónõvé,
de fellépett a Bodor Tamásné vezette felsõs
énekkar és a Sellyei-Cseh Ágnes által
vezetett alsós is.

A jubileumi mûsorban még számos régi
diák és mostani mutatta meg a hálás közön-
ségnek, hogy mit vitt és visz útravalóul abból
az intézménybõl, amelyben a névadó Bárdos
Lajos szavaival fogalmazzák meg a zenei ok-
tatás örökérvényû jelentõségét: „A zene gaz-
dagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogéko-
nyabbá tesz más szépségek iránt.”          NHE

Fél évszázad az ének-zene szolgálatában

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület egy
norvég alapú pályázaton 33 millió forin-
tot nyert a város csinosítására, parkok
felújítására, és az ehhez használatos
eszközök beszerzésére.

- Ezen a pályázaton csak nonprofit, ön-
kormányzathoz nem tartozó civil szerveze-
tek vehettek részt, de ahhoz, hogy az Egye-
sület sikerrel indulhasson rajta, az önkor-
mányzat a már meglévõhöz további 4 millió
forintos támogatást biztosított az Egyesület-
nek - nyilatkozta már több alkalommal dr.
Zsiray Ferenc, a városszépítõk elnöke.

Mint Parapatics Tamástól, a projekt prog-
rammenedzserétõl megtudtuk, a pályázat-
ban vállalt feladatok megvalósítása már
megkezdõdött. Ennek legjelentõsebb eleme
az a 25 millió forintos beruházás, amely a
Déli Városkapu Park kiépítését célozta
meg. - Ebben a parkban nem lesz pázsitfû,
nem lesznek „Fûre lépni tilos!” táblák,
automata öntözõberendezés, de a városba
autóval vagy busszal érkezõ kirándulók itt

szép és komfortos környezetben, a patak
partján megpihenhetnek, elfogyaszthatják a
magukkal hozott ennivalót, mielõtt - a
belvárosi rekonstrukcióban is szereplõ - a
patak menti sétányon Tapolca megtekin-
tésére indulnának. Itt - szó szerint - egy
olyan vendégváró kapu épül ki, amely
„szélesre tárva” fogadja majd a hozzánk
érkezõket, de a különbözõ társadalmi ren-
dezvényekhez is méltó környezetet tud
majd biztosítani. A parkfenntartáshoz szük-
séges eszközök - fûkasza, kistraktor, lomb-
szívó - beszerzése már megtörtént. Ezeket a
tulajdonos Egyesület a parkfenntartást vég-
zõk részére használatra átadta. A Déli Város-
kapu kiépítésével párhuzamosan a Tapolca-
Diszel közötti kerékpárút mellett újabb
pihenõhelyek kiépítésére is sor kerül, meg-
történik a nyílt árkok, zárt lefolyók, vala-
mint a csatorna tisztítása is. A 37 millió
forint összköltségû projekt befejezésének
határideje július 31 - nyilatkozta a program-
menedzser. NHE

Városszépítés felsõfokon

Parkosítás a Föld napján

Állásbörze a csarnokbanKözgyûlést tartottak a polgárõrök

Keresztút
Ebben az évben húsvét és a magyar költészet napja egy napra esett. Az április 11-ei ket-

tõs ünnepre jelent meg Németh István Péter Keresztút címû - ahogy Õ is nevezi - irkája. Az
elmúlt tíz évben közel 800 oldalnyi költeményt adott ki verses füzet formájában a költõ.
Témái között szerelmes versek, bordalok, karácsonyi versek éppúgy megtalálhatók, mint a
fákhoz, festményekhez, szobrokhoz írottak, de a gyermekkor is vissza-visszatér a
verssorok között.

A Tapolcai Városõrség Polgárõr Egye-
sület április 15-én tartotta éves köz-
gyûlését a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.

Az Egyesület tagságát Vörös Béla elnök
köszöntötte, majd Domán Gábor számolt be
az elõzõ évben elvégzett feladatokról. Mint
mondta, a tapolcai rendõrkapitányság mun-
katársaival 24 alkalommal adtak a polgár-
õrök szolgálatot. Ebbõl közlekedési akció-
ban hét alkalommal, közbiztonságiban 17 és
közös figyelõ-járõr szolgálatban 6 alkalom-
mal vettek részt. A feladatok fontos része
volt a különbözõ rendezvények biztosítása.
Bár az Egyesület tagjainak létszáma 42 fõ,
de „hadra fogható” közülük csak 14 fõ, így
a teljesített 648 óra szolgálat jónak mond-
ható. A problémák között Domán Gábor a
gépkocsi hiányát és a taglétszám stagnálását
emelte ki. Példaként említve, hogy sem a
Dobó-lakótelepen, sem Diszelben nem
mutattak készséget az önkéntesen vállalt
szolgálat iránt, holott az õ közbiztonságuk,
az értékük védelme is szükséges lenne.

A közgyûlés a beszámolót követõen
megválasztotta az új tisztségviselõket.

- A közel két éve alakult Egyesület
munkájával - a körülményekhez képest -
elégedett vagyok - mondja a leköszönt
elnök, Vörös Béla. - Láthatósági mellénnyel
minden polgárõrt el tudtunk látni, az

autókra mágneses feliratok kerültek, jó a
kapcsolatunk a rendõrséggel, támogatókat
is szereztünk a polgárõrségnek. Sajnos, a
kis létszám továbbra is gondot jelent. Jó
lenne, ha többen csatlakoznának hozzánk.
Tudom, hogy kevés a szabadideje az
embereknek, tudom, hogy a megélhetésért
folytatott napi harc sokak erejét felemészti,
de higgyék el, egyre inkább szükség lesz
arra, hogy a társadalom, a polgárok össze-
fogjanak a közbiztonság, a vagyonvédelem
érdekében. Jó lenne, ha a fegyveres
testületek már nyugdíjas tagjai nagyobb
számban jelentkeznének hozzánk, ha
szájhagyomány útján is terjedne, hogy min-
denkit várunk, aki tenni akar a városunk
nyugalmáért, rendjéért. Bíztató jel, hogy a
diszeli toborzónkon 14-en jelentek meg.
Továbbra is megragadunk minden alkalmat
arra, hogy sorainkba hívjuk az idõseket és a
fiatalokat egyaránt.

Az újonnan megválasztott vezetõség
tagjai: Elnök: Domán Gábor; Elnökhe-
lyettes: Horváth József; Titkár: Ködbaum
József; Gazdasági Vezetõ: Göbölös Sándor;
Alelnök: Vörös Béla. Felügyelõ Bizottság:
Elnök: Parapatics Tamás; Tagok: Horváth
Zsolt, Tóth Tibor. Fegyelmi és Etikai
Bizottság: Elnök: Kövessi Sándor; Tagok:
Palugyai Gábor, Bakos György. Pénztáros:
Vasáros Nikoletta. NHE

Az elmúlt években szinte a város tel-

jes úthálózata megújult.

Az önkormányzat közel 40 millió

forintot fordított a burkolatok fel-

újítására a Közép-dunántúli Regionális

Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.

pályázati támogatásának segítségével. 

A Kazinczy tér 977 m hosszúságú  és

a Kinizsi utca 364 méteres szilárd

burkolata bekerülési költségének több

mint felét a város állta. Szintbe hozták

a közmûaknákat a Kazinczy téren,

zúzalékot kaptak a kisebb parkolók is.

Megújult 
utak

Április 24-én a Barackvirág óvoda or-
gonaillatú udvarán a Föld napja alkal-
mából virágosítás-parkosítás munkála-
tai folytak.

Az óvoda dolgozói és a szülõk talajt
egyengettek, virágot ültettek. Az utca
hosszában a kerítés mentén borostyán-
ültetéshez készítették a talajt az asszo-

nyok, illetve az általuk hozott virágo-
kat, cserjéket ültették, hátul pedig az
udvar szélén férfiak csákányozták, lapá-
tolták a kövekkel, gyökerekkel teli ke-
mény talajt, hogy fagyalt ültethessenek a
kerítés mentén. Gyerekek is segítettek a
szüleiknek - tehetségük szerint.

G. Dr. Takáts Gizella

Idén is nagyon sokan keresték fel a Városi
Rendezvénycsarnokot abban a remény-
ben, hogy sikerül állást találni a Közép-
dunántúli Regionális Munkaügyi Köz-
pont Tapolcai Kirendeltségének tizenhar-
madik hagyományos tavaszi állásbör-
zéjén.  

Tapolcán és térségében az elmúlt idõszak-
ban 30%-al nõtt a munkanélküliség. Bár a
szám riasztónak hangzik, mégis jobb a
helyzet a régió azon városaihoz képest, ahol
külföldi tulajdonú, nagy létszámot foglal-
koztató üzemek, gyárak mûködtek. A város-
ban nincsen 300 fõnél több munkavállalót
foglalkoztató munkahely, ezért nincsen
olyan nagy számú munkanélküli sem. 

Sólyom Károly alpolgármester nyitotta
meg a börzét. Elmondta, hogy nagyon bi-

zonytalan a gazdasági helyzet és sok bíztató
jelet most sem lehet látni. Tapolca város
vezetése megpróbálja azokat a lehetõségeit
kihasználni, amelyekkel munkahelyeket
menthet meg, illetve kedvezõ gazdasági
környezetet teremthet az itt befektetni
szándékozóknak. 20%-kal csökkentették az
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek
bérleti díját a helyi kereskedõk kérésének
megfelelõen. Megköszönte a munkaadók-
nak, hogy részt vesznek a rendezvényen,
ezzel is hozzásegítve a szerencsés családokat
ahhoz, hogy visszataláljanak a munka vilá-
gába. A kiállításon a közel harminc cég elsõ-
sorban a vendéglátás-idegenforgalom, szõlõ-
mûvelés-borászat és pénzügyi-biztosítási
ágazat területén kínált állást a több száz
érdeklõdõnek.          Forrás: Önkormányzat

Zenei Napok 2009
Április 2-án a hangversenysorozat
újabb elõadására került sor: Füzesséry
Zoltán zongoraestjére. A 29 éves fiatal-
ember Veszprémben a Zenemûvészeti
Szakközépiskola tanára. Grazban ta-
nult; Németországban, Ausztriában,
Olaszországban, Törökországban, Szlo-
véniában turnézott.

Rendkívül igényes mûsorszámai mind
hangnemben, technikában, mind dinami-
kai és tempóváltozatokban csillogtatták
meg tehetségét Chopin mûveiben, illetve a
Bartóktól, Dohnányitól is igényesnek
mondott és játszott Liszt: h-moll szoná-

táját adta elõ - csodálatos zenei élményt
nyújtva.

A zeneiskola jelenlegi növendékeinek
hangversenyével zárult a Zenei Napok 2009.

Élvezet volt figyelni a növendékek
zenei fejlõdését, gyönyörködni a fúvós,
vonós, pengetõs, ütõs hangszerek vál-
tozatosságában.

Ekkor került sor az olvasópályázat ered-
ményeinek kihirdetésére. A legjobbak
jutalma: kirándulás Budapestre a MTA
Zenetörténeti Múzeumba - a Haydn-évfor-
duló alkalmából nyílt Haydn-kiállításra.

G. Dr. Takáts Gizella



A Tapolcai Városszépítõ Egyesület
Batsányi Emlékbizottsága, a Batsányi
nevet viselõ intézmények és csoportok
szeretettel hívnak minden érdeklõdõt a
hagyományosan megrendezésre kerülõ
Batsányi Napok programjaira.

Május  4-7 ig: Tapolcai Általános
Iskolák Batsányi J. Tagiskolájának  szak-
tantárgyi versenyei.

Május  7-én 17 órakor: Batsányi Gála -
az iskola kulturális bemutatója.

Május  11-én 14 órakor: Koszorúk
elhelyezése Batsányi János és Baumberg
Gabriella szobránál a Városi Múzeum

emléktábláinál és az emlékszobában;
14.30 órakor: Megemlékezés a szülõ-
háznál; 16 órakor: Emlékülés  a Wass
Albert Könyvtár  I. emeleti olvasóter-
mében.

Május 12-én 17.30 órakor: Ünnepi
megemlékezés a Batsányi János Mûvelõ-
dési Központban.

A programokon közremûködnek a
Járdányi Pál Zeneiskola tanárai és
növendékei, valamint a Batsányi nevet
viselõ iskolák tanárai, tanulói.

Városszépítõ Egyesület 
Batsányi Emlékbizottsága
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KRÓNIKA

Április 22-én a helyi szervezõk szemét-

szedésre és kerékpáros túrára invitál-

ták a lakosokat.

A diszeli és a tapolcai iskolások a

délelõtt folyamán intézményük környékén

gyûjtötték a szemetet. Délután az önkor-

mányzat és a rendõrség dolgozói indultak

el szemetet szedni. A városgazdálkodás, a

posta, a Karate- és Természetjáró Szak-

osztály, az ÉFOSZ önkéntesei, valamint

magánszemélyek a keszthelyi utat tisztí-

tották. A szemétgyûjtés sikerességét a

több zsáknyi hulladék igazolta. 

Kora esti órákban a sportosabb

környezetvédõk biciklire ültek és körbe

kerékpározták a Csobáncot. A 16,5 km-es

távot közel 70-en teljesítették. A célban az

elfáradt túrázókat frissítõ, pogácsa és

csoki várta. A résztvevõk automatikusan

regisztráltatták magukat a másnapi sor-

soláshoz, ahol ajándékokat nyerhettek. 

A sorsolást Marton József alpolgár-

mester nyitotta meg. Beszédében hangsú-

lyozta, hogy a környezet- és egészség-

védelem szempontjából milyen hasznos a

kerékpározás, ezért a város vezetõinek ter-

vei között szerepel a kerékpáros infra-

struktúra fejlesztése Tapolca környékén.

Véleménye szerint elsõsorban a fiatalabb

korosztályt kell e környezetbarát szem-

léletre megnyerni egy tisztább jövõ

reményében. Juhász Ágnes

Föld napi megmozdulások

Katasztrófavédelem a Kazinczyban
A Helyi Védelmi Bizottság, illetve a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Tapolcai Polgári Védelmi
Irodája ebben az évben is szervezett
játékos katasztrófavédelmi, ifjúsági
vetélkedõt, amelyre 12 csapat - Bada-
csonytomajtól Monostorapátiig - jelent-
kezett.

A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményében zajló verse-
nyen a résztvevõket Bajner Imre isko-
laigazgató köszöntötte. A versenyt dr.
Imre László jegyzõ, a Helyi Védelmi
Bizottság titkára nyitotta meg.

A megmérettetésen a fiatalok katasztró-
favédelmi, tûz- és polgári védelmi, ve-
szélyhelyzetismereti, elsõsegélynyújtási
és környezetbiztonsági felkészültségükrõl
adtak számot. Ennek megfelelõen az elsõ
állomáson a helyi tûzoltók szervezésében
tûzoltástechnikai eszközöket kellett felis-
merni, illetve védõfelszerelésben tál-
catüzet oltani. A következõ színhely a
rendõrségé volt, ahol kerékpáros ügyes-
ségüket és elméleti tudásukat mutatták
meg a versenyzõk.

A mentõállomás dolgozói által beren-
dezett állomáson tömeges balesetet
szimuláltak, ahol lehetõség volt bemutat-
ni az elsõsegélynyújtási felkészültségü-
ket.

A polgári védelem klasszikus verseny-
számokkal készült. Ennek megfelelõen
homokzsákból kellett kétsoros árvízvé-

delmi nyúlgátat építeni, illetve a részt-
vevõknek romos, sugárszennyezett terep-
szakaszról mentési munkálatokat végezni.

A gyakorlati feladatokat totók, kereszt-
rejtvények, igaz-hamis illetve kakukkto-
jás játékok egészítették ki.

Az egész délutános vetélkedõ játék-
vezetõje Horváthné Dér Erzsébet tanárnõ,

a Kazinczy Tagintézményben mûködõ
katasztrófavédelmi szakkörök vezetõje
volt.

A versenyt  középiskolai kategóriában a
Batsányi János Gimnázium és Kollégium
csapata nyerte, tagjai: Horváth Zsolt,
Balogh Borbála, Májer Dániel, Szalai
Vivien.

Általános iskolai kategóriában a Tapol-
cai Általános Iskola Kazinczy Tagintéz-
mény Kazinczysok(k) csapata diadalmas-
kodott, tagjai: Szoboszlai Szintia, Slang
Henrietta, Szõllõsi Panni, Marton Eszter.

E két csapat képviselheti a tapolcai
honvédelmi körzetet a megyei versenyen.

A vetélkedõ után Horváth András pv.
alezredes, az egyik szervezõ elmondta,
hogy véleménye szerint az idei erõpróba
is jól szolgálta a tanulók veszélyhelyzeti
felkészítését. Ez azért is nagyon fontos,
mert ma már tökéletes biztonság nem
létezik. Vannak és lesznek is természeti és
civilizációs veszélyeztetõ hatások, ame-
lyekkel együtt kell tudni élnünk, s fel kell
készülnünk. Ezen a versenyen a diákok
ezt is megtanulhatták. 

Nyílt nap a rendõrségen
Az elõzõ évekhez hasonlóan, április

23-án az idei évben is megrendezték a

Tapolcai Rendõrkapitányságon a nyílt

napot, mely betekintést nyújtott az

érdeklõdõk számára a rendõrök min-

dennapi munkájába.

A program legérdekesebb színfoltja a ka-

pitányság udvarán Frankó György rendõr

fõtörzsõrmester által megtartott szolgálati

kutyabemutató volt, mely az egyszerû

igazoltatástól az intézkedésnek ellensze-

gülõ gépkocsivezetõvel történõ alkalma-

zásig, valamint végrehajtásig bezáróan

kínált rendõri megoldást a látogatóknak. 

Az épület udvari helyiségében található

garázsokban megtekinthették az egyéni

valamint csapaterõs egységek által hasz-

nálatos fegyverzeti, védõfelszerelési esz-

közöket és ruházatot. A felmerülõ igények

szerint a fogdahelyiséget, az ott elhe-

lyezett és kialakított körleteket, valamint

a cellákat is bemutatták, amelyek zord

környezetükkel érezhetõ idegenkedést

váltottak ki az „eseti” látogatókból.  

Rögtönzött bûnügyi technikai bemu-

tatóra és ujjnyomrögzítésre is volt lehe-

tõség a rendezvényen résztvevõ kíván-

csiskodók részére.

Kitüntetések, elõléptetések Meghívó a Batsányi Napokra
Április 24-én ünnepi állománygyûlésen

fogadta a Tapolcai Rendõrkapitányság

dr. Bolcsik Zoltánt Veszprém megye

rendõrfõkapitányát és a város vezetését.

Az ünnepség elõléptetések, jutalmak

átadásával kezdõdött. Az igazságügyi és

rendészeti miniszter elismerésben része-

sítette Dr. Scher József ezredest, korábbi

tapolcai rendõrkapitányt, akinek az elis-

merést a budapesti központi ünnepségen

adták át. Az országos rendõrfõkapitány

munkája elismeréseként soron kívül léptette

elõ Bakler Zoltán hadnagyot fõhadnaggyá. 

Dr. Smura János megbízott rendõr-

fõkapitány László Melinda, Domonkos

Zsolt és Baráth András fõtörzsõrmeste-

reket zászlóssá, Somogyi Krisztián, Torma

István õrmestert fõtörzsõrmesterré lép-

tette elõ. Magasabb beosztásba, kiemelt

fõvizsgálói státuszba helyezte Bak Csaba

hadnagy fõvizsgálót. Dicséretben és juta-

lomban részesítette Szatmári György

fõhadnagyot, Papp Erzsébet fõhadnagyot,

Vígh Zoltán törzszászlóst, Csizmadia

Zoltán õrmestert.

Forrás: Önkormányzat

„Bevetésre” készen

A mentésrõl tanultakat be is mutatták a gyerekek

Fotó: Juhász

Fotó: Kazinczy-iskola



Április 27-én a tapolcai általános
iskolák és a SZISZI vállalkozó diákjai -
19 csapat - versenyfeladatot oldottak
meg a Föld napja alkalmából hirdetett
témából.

A szervezõ Szász Márton-iskola tanára,
Marton Péterné a Tamási Áron Mûve-
lõdési Központ elõterében ismertette a
feladatokat, illetve kiosztotta a feladat-
lapokat.

3 kategóriában versenyeztek a tanulók
(5-6., 7-8. és 9-10. osztályosok). Válto-
zatos kérdés- és feladatsort kaptak a
versenyzõk: a tápláléklánc sorrendje,
kipusztuló állatok és annak következ-
ménye, védett növények, veszélyeztetett
állatfajok, a víz értéke, felhasználása, kör-
forgása, sivatagosodás, a levegõ össze-
tétele, ózonpajzs, az angolnatelepítés kö-

vetkezménye a Balatonban, barlangok,
kollektív hulladékgyûjtés, veszélyes hul-
ladékok stb.

A válaszok feldolgozása szünetében fil-
met nézhettek, illetve a házigazda iskola
növendékei-sütötte pogácsát, magyar
almát fogyaszthattak. A verseny ered-
ményeként az 5-6. osztályosok közt az
„Ökoharcosok” (Batsányi-iskola) lettek
elsõk, a 7-8. osztályosok közül a „Zöldek”
(Bárdos-iskola), a 9-10. osztályból a Kis-
ördögök (Szász Márton-iskola).

Minden csoport kapott ajándékot:
ÖKOPANNON feliratú tarisznyát, szóró-
lapot, ismeretterjesztõ füzetet; a helye-
zettek Remondis feliratú pólót is.              

G. Dr. Takáts Gizella

Tapolca Város Önkormányzata és a
Remondis Tapolca Kft. értesíti a város
lakosságát, hogy 2009. május 2. és május
7. közötti idõszakban lomtalanítási
napokat szervez a lakosság részére.

Városunk és környezetünk tisztaságá-
nak megóvása és javítása érdekében kér-
jük a lakosság szíves együttmûködését és
segítségét. A lomtalanítási menetrendrõl a
Tapolcai Hírözönben folyamatos tájékoz-
tatást kap a lakosság.
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Tisztelt Fõszerkesztõnõ!
Mi néhányan, Tapolcáról elszármazot-

tak mindig örömmel olvassuk az újságot.
Tetszik az Évfordulók címû összeállítás is.

Arra gondoltunk, hogy közeledik
Batsányi János születési évfordulója, és az
újság biztosan készül erre egy szép
összeállítással. Ötletünk az, hogy ne csak
az évfordulókon, hanem - ha nem is min-

den számban - a nemzeti ünnepeken is
közöljék a költõ egy-egy versét.

Tisztelettel köszöntik: Tüskés Györgyné
és barátai Szombathelyrõl

Tisztelt Asszonyom! Köszönettel vettük
az elismerést és ötletet. A küldött írásokat
a 9. oldalon közöljük. 

N. Horváth Erzsébet felelõs szerkesztõ

Tisztelt Szerkesztõség!
Kérjük az alábbit az újságban megje-

lentetni:
Felejthetetlen élményben volt részük

mindazoknak, akik a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban résztvehettek az
Amatõr Színjátszó Kör április 22-i
elõadásán.

A „Nagymama” gondoskodó szeretete,
az unokák bohósága és ifjú bája sokszor
könnyet, másszor mosolyt csalt a nézõk

arcára. Valamennyi szereplõ úgy alakított,
mintha hivatásos színész lett volna! A dísz-
letek és a szép ruhák külön említést
érdemelnek!

Szívbõl gratulálunk a rendezõnek és
valamennyi szereplõnek azzal a titkolt
reménnyel, hogy a jövõben is lesz kedvük
és energiájuk a színjátszáshoz, a tapol-
caiak nagy nagy örömére!

A Páneurópa Unió
Tapolcai Szervezetének tagsága

Levelesládánkból

K.D.K

Tavasz

Itt a tavasz, lángol újra,
Tiszta szívbõl száll a dal,
Felhõt lépõ napsugárral
Színes zászlók játszanak.

Karikában forgó lányka
Táncol, játszik, énekel,
Piros arccal, sötét hajjal,
Huncut szemmel rád nevet.

Ó, a tavasz - tarka álom -
Hányszor jöttél már felém!
Hányszor csaptál be, te álnok...
De most végre légy enyém!

Piros lángok, vadvirágok
Meséljetek szépeket....
Itt a tavasz, csillog a nap...
Ébredj édes szerelem!

Csobánc váráért

Mit tudunk a Földrõl?

Tisztelt Tapolcai
Polgárok!

Lomtalanítás

Felhívás

Rendõri relikviák

Anyák napjára
Mozgalmas és eredményes évet zárt 2008-
ban a Gyulakeszi székhellyel mûködõ
Csobánc Váráért Alapítvány - Gyulaffy
László Hagyományõrzõ Bandérium.

Mint közismert, az Alapítvány legfon-
tosabb célkitûzése Csobánc várának állag-
megóvása és teljes körû régészeti feltárása.

A kutatások során napvilágra került
régészeti leletek, kõfaragványok ezidáig
nem létezett részletességgel mesélnek a vár
történetének egykori mindennapjairól.

Már ötödik éve állandó nyári, végvári
hagyományõrzõ rendezvénye az alapít-
ványnak a Gyulaffy Napok Csobáncért. A
rendezvény mára az egyik legnagyobb
szabású hagyományõrzõ seregszemléjévé
nõtte ki magát a török-magyar végvári hadi-
idõk katonai hagyományait ápoló fesz-
tiválok hazai sorozatában.

Az Alapítvány tevékenységének másik
kiemelt tevékenységi köre a korhû vitézi
öltözetben és fegyverzetben folytatott ma-
gyar végvári katonai hagyományõrzés. A
Bandérium immár állandó résztvevõje és
szereplõje több, szintén országos hírû kora-
beli hagyományõrzõ fesztiválnak. Ezek
közül kiemelt említést érdemelnek a
szigetvári Zrínyi Napok, Várpalota várának
hagyománynapjai, Körmend és Eger ha-
gyományõrzõ rendezvényei, Budapesten az

Eliberata. De az idén mindezek sorából két
nagy megtiszteltetés is kimagaslik, amelyek
egyben elismerései is voltak eddigi fá-
radozásainknak és munkánknak. A Ban-
dérium meghívást kapott a szlovákiai
Dobóruszka községbe, Dobó István, egyko-
ri hõs egri várkapitány újratemetési cere-
móniájára. Sõt, ami a legnagyobb megbe-
csülés jele volt csapatunkra nézve, többen
részt vehettünk, mint koporsóvivõk a
megemlékezõ utolsó úton és a Kapitány
szarkofágba tételénél is részesei voltak
vitézeink a kegyeleti szertartás lefolytatásá-
nak. A másik hasonló formátumú gesztus
csoportunkra nézve az volt, amikor
Veszprém Megye Önkormányzatát képvi-
selhettük a lengyelországi Tarnów városá-
ban megrendezett nemzetközi reneszánsz
fesztiválon.

Közben szûkebb pátriánk ünnepeiben és
rendezvénynapjaiban is képviseltettük
magunkat. Tapolca és környéke nemzeti
ünnepi megemlékezésein, a gyulakeszi, a
Tapolca-diszeli és a badacsonyi szüreti
felvonulásokon de a szigligeti vár hagyo-
mánynapjain is éppúgy jelen vagyunk.
Lóháton, gyalogosan, szablyával, puskával,
jókedvvel, eltökéltséggel és hittel, hogy jól
s jó ügyet szolgálunk.

Csobánc Váráért Alapítvány

Ágh István

Virágosat álmodtam 
Édesanyám, 

virágosat álmodtam, 
napraforgó- 

virág voltam álmomban, 
édesanyám, 

te meg fényes nap voltál, 
napkeltétõl 

napnyugtáig ragyogtál.
Ezúton szeretném megköszönni min-

denkinek aki szavazatával támogatta men-
tõállomásunkat a játékban. Sajnos, nem
nyertünk, de ez egyáltalán nem tör le ben-
nünket.

Szeretném meghívni Önöket 2009. má-
jus 8-án 9 órától 15 óráig terjedõ idõszak-
ban a mentõállomásra, ahol a Mentõk
Napja alkalmából nyílt napot tartunk.

Minden érdeklõdõt szertettel várunk.
A Tapolcai Mentõállomás dolgozói

nevében:   Szalai László 
mentõállomás-vezetõ

Köszönet
Az Amatõr Színjátszó Kör tagjainak
nevében is hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik hoz-
zájárultak ahhoz, hogy Csiky Gergely
A nagymama címû színmûvének
bemutatását oly nagy siker koronázta: 

Tapolca Város Önkormányzata,
Aranyodi Villamosság,

Horváth Magdolna dekoratõr, 
Kölcsey Nyomda Kft.,

Mester László,
Németh László, a Batsányi 

Táncegyüttes mûvészeti vezetõje, 
Sajcz Gábor,

Solar Bútorbolt,
Takács László diszeli kárpitos.

Bognár Ferenc, a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ igazgatója és 

N. Horváth Erzsébet
mûvészeti vezetõ

Április 20-24-ig lehetett megtekinteni a
Batsányi János Mûvelõdési Központban
azt a kiállítást, amelynek anyagát
Horváth József nyugállományú rendõr
alezredes gyûjtötte össze és kiállításra
elõkészítette.

Hangodi László történész-muzeológus
megnyitó szavai után a jelenlévõk meg-
tekinthették a tárlókban elhelyezett kitün-
tetéseket, okleveleket, a rendõri munkához
való kellékeket, rendõrújságokat 1961-
1989-ig; a jelzett idõben hordott egyen-
ruhákat; szolgálati illetve társasági öltözetet.
A kiállítás interaktív jellegének megfelelõen
a hallgatók kérdéseket vethettek fel, kézbe
vehették a kiállított tárgyakat.

G. Dr. Takáts Gizella

A Kertvárosi Óvoda szülõi közössége, óvodásai, dolgozói,
ezúton kérik az Önök támogatását egy új kültéri, fából
készült játékvár (mászóka, csúszda, hinta és más izgalmas
játék) beszerzéséhez.

Kérjük mindazok segítõ támogatását, akiknek gyermeke
óvodánk jelenlegi, vagy jõvõbeni tagja. A K&H Bank-nál
10400724-81485248-48501051 számon vezetett számlánkra vár-
juk nagylelkû befizetéseiket! Szíves adományaikat köszönjük!

Április 24-én a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban a címbeli témához kapcso-
lódó fotókiállítás nyílt meg a Bakony
Fotóklub alkotóinak munkáiból Szõlõ és
bor - történelmi borvidékek Veszprém me-
gyében címmel.

Hangulatos bevezetõül a Nefelejcs-ének-
együttes népdalokkal, Torma Tamás verssel,
Varga Gyöngyi szólóénekkel szerepelt. A
kiállítást Tóth János Zoltán, a hegyközség
elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a népes
közönséget, külön köszöntve a fotóklub
jelenlévõ elnökét, Láng Tibort, és méltatta a
kiállítás anyagát. A Veszprém megye
kultúrájáért Közalapítvány támogatja a
május 8-ig megtekinthetõ kiállítást. 

G. Dr. Takáts Gizella

Szõlõ és bor



Mint már néhány hónappal ezelõtt

írtunk róla, a Tinta Könyvkiadó gondo-

zásában megjelent a tapolcai születésû

Parapatics Andrea Szlengszótára, amely

hónapokon keresztül vezette a Kiadó

sikerlistáját.

A tapolcai közönségnek a könyvet

április 28-án a Wass Albert Könyvtár és

Múzeumban mutatta be a szerzõ, aki az

ELTE Bölcsészettudományi Karán vég-

zett, és jelenleg a Nyelvtudományi Dok-

tori Iskola hallgatója. Vele Németh Nikolett,

az ELTE doktorandusza beszélgetett a si-

keres kiadvány megírásának körülmé-

nyeirõl, a szótár felépítésérõl és a jövõre

vonatkozó terveirõl. 

A könyvbemutató vendége volt Kiss

Gábor, a kiadó igazgatója, fõszerkesztõje

is, aki elmondta, hogy a kiadó célja a leg-

nagyobb magyar hungarikum, a magyar

nyelv szókincsének sokoldalú leltározása,

vizsgálata és különbözõ típusú, korszerû,

egynyelvû magyar szótárak kiadása. A

Kiadó örömmel jelentet meg színvonalas

nyelvészeti munkákat, köztük Parapatics

Andrea nagy érdeklõdést kiváltó, a mai

magyar szleng 2000 szavát és kifejezé-

sét tartalmazó szótárát.      

N. Horváth Erzsébet
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Szép az, ami érdek nélkül tetszik. A tapol-
cai közönség pedig érdek nélkül, õszinte
tapssal jutalmazta a közelmúltban a helyi
amatõr színjátszók játékát. A publikum
elismerése ugyanis - bátran kijelenthetõ-
nem pusztán a színi produkcióban szerepet
vállaló rokonoknak, barátoknak, munkatár-
saknak szólt, hanem a rendezésnek, a mû-
vet hitelesen tolmácsoló, mindvégig átél-
hetõ mûvészi, elõadói teljesítményeknek is.

Csiky Nagymamája nem akármilyen nagy-
mama. Úriasan finom, mélyen érzõ, mégis
realista, bölcs alkat. Ilyen nagymamát
álmodik magának mindenki, amióta világ a
világ. Akár példakép, követendõ minta is
lehetne a mai nõk számára, ha az a bizonyos
világ, vagy még inkább a mai Magyarország
nem lenne olyan, amilyen. Vajon 1921 ápri-
lisában, amikor a kor tapolcai amatõrjei
színre vitték a darabot, mi volt az a valóság,
amely körbevette õket? Nem nehéz kitalálni
némi történelmi ismeret birtokában: hason-
lóan dermesztõ lehetett, mint a mai állapot.
Persze a televízió akkoriban még ismeretlen
fogalom volt, ahogy a fogyasztói hulladékkal
egyetemben a „kultúrszemét” sem lepte el a

hazai tájat. Virágzott az amatõr színjátszás,
amiben közösségi élményt, sikert élt meg
játékos és nézõ egyaránt, bölcsen hátat fordít-
va arra a kis idõre az élet árnyékosabb oldalá-
nak. Csiky Gergely A nagymama címû szín-
mûve különösen alkalmas volt erre. És ma is
az, mint a polgári értékrendben fontos sze-
repet betöltõ erkölcs szórakoztató hirdetõje. 

N. Horváth Erzsébet tapolcai amatõr szín-
házi vállalásának, rendezõi ambíciójának
talán mindmáig legjobban sikerült vállal-
kozása lett a finom humorú, érzelmekben
gazdag darab színrevitele. Három teltházas
elõadást vonzott, amelyre nem, vagy csak
kevés példa akadt Tapolca kultúrtörténeté-
ben. (A tervezett két elõadás után a harma-
dikat már a nagy érdeklõdés hozta.) 

A tökéletesre sikeredett díszletek között
Tóth Józsefné a Nagymama szerepében
valósággal megfiatalodott, miközben a mû
központi figuráját tökéletes arányérzékkel,
átéléssel játszotta. Sokszor úgy tûnt, a sze-
replõk elhitték neki, hogy az életben is õ a
nagymamájuk. Hasonlóan remekül játszott
Major Tünde Márta szerepében, Szerémi
Ernõt alakítva Szabó Csaba. Jó volt a jópofa

Koszta Sándor szerepben a jópofa Szabó
József, a darab alázatos pincére, Németh
József, a Tímár Karolint megformáló Nagy
Eörsné, Margittai Elemér, mint a szerelmes
Örkényi Kálmán, báró Örkényi Vilmos sze-
repében Csaba Dezsõ. 

E cikk írója szerint, a Langó Szerafint és
örök jegyesét, Tódorka Szilárdot alakító
Nagy Zsigmondné és Sándor József profi
színészeknek is becsületére váló hitelesség-
gel játszották szerepeiket. Ez utóbbi külö-
nösen igaz Szalay Gyöngyire, akinél fleg-
matikusabb, viccesebb Galambosnét elkép-
zelni sem tudnék. A bájos Örkényi Piroska
szerepében pedig Rácz Vivien mutatta meg,
hogy mitõl gyulladhat igaz szerelemre egy
bohém, nõcsábász gróf. Az intézeti lányok-
nak (Buruzs Melitta, Czirók Evelin, Csóka
Eszter, Horváth Nóra, Bíró Adrienn, Ménkû
Judit Evelin) pedig elhittem, hogy vannak
még kedves lányok. 

Ezúttal is jól alakult minden a hónapokon
keresztül szorgalmasan készülõ tapolcai
amatõr színi társulatnál, amit a közönség is
megérzett, és szûnni alig akaró vastapssal
jutalmazott.             Töreky LászlóA nagymama és az õ gazdasszonya

A Kiadó az Aranytoll-díjat 2008-ban Parapatics Andreának ítélte oda - mond-
ta Kiss Gábor igazgató az író-olvasó találkozón

Õszinte taps a Nagymamának

A radikális Batsányi
A franciaországi változásokra címû vers
megalkotója 1763. május 9-én született
Tapolcán.

„Batsányi János, azelõtt udvari fogalmazó,
48 éves, katholikus, Magyarországban szü-
letett, magas testalkatú, barna arcszínû,
hosszú szabályos orra, fekete szeme, kissé
már õszes, elûl lenyírt, hátúl pedig copfba
kötött haja van; sarkantyús magyar csizmát,
sötétkék magyar nadrágot, ugyanolyan színû
kaputot és rendesen pörge kalapot, ünneplõ
ruhának azonban, azaz gálának, fekete ma-
gyar ruhát és háromszögletes kalapot visel.
Tekintete, valamint egész magatartása
büszke. Felesége, született Baumberg,
Bécsben van.” - közölte személyleírását
Kazinczy Gábor az Új Magyar Museumban.

Gimnáziumi tanulmányait Keszthelyen,
Veszprémben és Sopronban végezte. Filo-
zófiai tanulmányait a pesti Piarista Gimná-
ziumban, ahol tanára, Horányi Elek (Buda,
1736-Pest 1809) piarista szerzetes kedveltette
meg vele a történelmet. Horányi ösztönzõje
volt a korabeli hazai tudományos életnek,
megkísérelte az 1770-es években Ányos
Pállal és Bessenyei Györggyel egy magyar

tudományos és irodalmi társaság megszer-
vezését is.

Batsányi 1787-tõl az Orczy-család támo-
gatásával Kassán helyezkedett el írnokként.
1788-ban megalapította Kazinczy Ferenccel
(1759-1831) és Baróti Szabó Dáviddal a
Magyar Museumot. Öt év elteltével elhagyni
kényszerült Kassát a forradalmi versei miatt.
A jakobinusi szövetkezésben való részvé-
tel gyanúja miatt Budán elfogták, majd
Kufsteinba szállították. Itt írta meg 1795-ben
a Gyötrõdés és a Szenvedõ címû versét, ame-
lyek a Kufsteini elégiák néven ismeretesek.
„Elõdbe terjesztem - ne vesd meg, ó uram! - 
Elõdbe terjesztem szokott kérésemet.
Halld meg keserve tengerének mélyibõl
Hozzád kiáltó lelkemet!” - részlet a Szenvedõ
címû munkából.

Szabadulását követõen (1796) Bécsben
telepedett le, és - Festetics György anyagi
támogatásával - megindította a Magyar
Minerva címû lapot. Az elsõ szám Ányos Pál
munkáit tartalmazta, amely Bécsben jelent
meg 1798-ban. Ez a lap megtalálható az
Esztergomi Hittudományi Fõiskola Könyv-
tárában. „Önzetlensége nem tündöklésre

vágyódott, hanem nemzetisége hasznára
óhajtott mûködni; s ugyanezért nem is saját
termékével kívánta irodalmi tevékenysége ez
új szakaszát megnyitni, hanem méltatlanul
mellõzött s ugyan ez okból kevésbé ismert
írók munkái újból kiadását tervezte.” - írta
róla Bayer Ferenc az 1878-ban megjelent
Batsányi János címû könyvében.

Batsányi Napóleont szabadítónak hitte, s
ezért lefordította a francia hadvezér kiáltvá-
nyát, amelyben az osztrákoktól való elsza-
kadásra szólítja fel a magyarokat. Párizsba
költözött, majd Napóleon bukása után
elfogták, és a spielbergi börtönbe vetették.
1816-ban feleségével együtt Linzbe inter-
nálták, ahol szigorú rendõri felügyelet mel-
lett éltek. 

1845. május 12-én hunyt el Linzben.
Könyvtárát a Magyar Nemzeti Múzeumra
hagyta. Megjegyezendõ, hogy Magyarorszá-
gon csak két év múlva tudták meg, hogy már
nem él. Batsányi János költeményeit Toldy
Ferencz adta ki Pesten 1865-ben. Nemzeti
radikalizmusa, ami megalkuvást nem tûr és a
hazáért mindenre kész, példa lehet a mai tár-
sadalom számára. Tõzsér Péter

Batsányi János:
Bíztatás
(1783)

A hazáért élni, szenvedni, s jót tenni,

Ügye mellett önként s bátran bajra menni,

Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,

S minden áldozatra mindenha kész lenni -

Barátom! Oly dolgok, melyek az embernek

Dicsõsség mezején oszlopot emelnek,

S melyekért, bár, míg élsz, sokan nem kedvelnek,

A jók sírodban is áldanak, tisztelnek.

A magyar nyelv legfrissebb jelenségei

Fotó: Töreky

Gratulálunk!
Gyõrben rendezték meg a VI. Maros

Gábor Ütõhangversenyt.

Ezen az országos megmérettetésen

elsõ helyet szerzett - a duók között - a

Járdányi Pál Zeneiskola két növen-

déke, Kovács Ádám és Májer Dániel.

A fiatal tapolcai zenészek egy kortárs

szerzõ, Takács Ferenc Álom címû

mûvét mutatták be. Felkészítõ tanáruk

Tóth Péter.

Fotó: N. Horváth



Szólj, síp, szólj ! . . .
Milyen szégyenbélyeg: „áruló”! - ha a jó célra szövetkezett emberek összetartását,

titkát kilesi és elárulja - talán épp azok közül - egy. Gyenge az ember. Elõnyért, pénzért,
maga-bõre mentéséért kész elárulni az ügyet, társait.

Az ellenfél elfogadja az árulást (!), de megveti az árulót. (Olvastam, hogy egy török
szultán az áruló lenyúzott bõrébe adatta az árulás díját. Szörnyû e testi bûnhõdés, de
még tragikusabb egyfelõl a lelki hitványság, másfelõl a kegyetlenség.)

A jó ügyért kockáztatni nem mindenki hajlandó; rest az áldozatra, fél a következmények-
tõl, de a hamisságért hajlandók kockáztatni. Ez is az erkölcsi válság függvénye.

Áldozni gonosz ügyért: bûn és ostobaság; nemes célért érdemes és dicsõ! Dr. G. T. G.
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Felettünk a csillagok 23. rész
A leghidegebb barna törpe

Kutatók azonosították az eddig mért
legalacsonyabb felszíni hõmérsékletû
barna törpecsillagot, a Wolf 940B-t. Az
égitest felszíne mindössze 300 °C-os és
emellett egy kettõs rendszer tagja.

A Wolf 940 kettõscsillag 40 fényévre talál-
ható tõlünk. Nevét Max Wolf-ról, a heidelber-
gi csillagvizsgáló alapítójáról kapta, aki
elõször katalogizálta a kettõs rendszer
fõkomponensét, a Wolf 940A-t, egy vörös tör-
pét 90 évvel ezelõtt. Kísérõjét, a barna törpe
Wolf 940B-t a hawaii UKIRT teleszkóppal
fedezték fel. Távolsága a vörös törpecsil-
lagtól körülbelül 440 csillagászati egység, és
mintegy 18 ezer év alatt kerüli azt meg.
Mérete nagyjából megegyezik a Jupiterével,
tömege viszont 20-30-szorosa a Naprendszer
legnagyobb ismert bolygójának. Rendkívül
alacsony felszíni hõmérsékletét a szintén
Hawaii-on található Gemini teleszkóp méré-
sei alapján sikerült meghatározni.

A barna törpecsillagok tömege a Jupiter
típusú gázbolygók tömegének többtucat-
szorosa, de nem érik el azt a tömeghatárt, ami
szükséges lenne ahhoz, hogy hosszabb ideig
fennmaradhasson bennük a magfúzió, tehát
lényegében nem beszélhetünk esetükben
igazi csillagokról. Akár bolygó és csillag
közötti átmenetnek is tekinthetnénk õket.
Mivel rendkívül alacsony a hõmérsékletük,
kizárólag infravörös sugárzásuk alapján lehet
õket felfedezni. Az a tény, hogy a Wolf 940B
egy kettõs rendszer tagja, sokat segíthet a
kutatóknak a barna törpe légkörének tanul-
mányozásában, ezzel lehetõségük nyílik a
különbözõ modellek helyességének leel-
lenõrzésére.

Reményeik szerint a közeljövõben több
ilyen kettõst is felfedeznek majd, és tanul-
mányozhatják azokat, mivel a Tejútrendszer
legnépesebb csillagpopulációját épp a vörös
törpék alkotják. Huszák László

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ májusi programjai

1. 9 óra: Városi ballagás; 12. 18 óra: Rausz Szilveszter ikonfestõ kiállításának megnyitó-
ja; 18. 15. óra: „Az Anya” kiállítás megnyitó a Születés Hete alkalmából, a térség
általános iskolás tanulóinak rajzaiból; 20. 19 óra: Filharmónia bérletes elõadása:
„Beethoven-est” a Gyõri Filharmonikus Zenekar közremûködésével. Vezényel:
Medveczky Ádám; 21. 9 óra: „Az élet kezdete” címmel elõadás a Születés Hete alkal-
mából; 26-27.: Pegazus Színház gyermekelõadásai.
Amatõr Színjátszó Kör. Vezeti: N. Horváth Erzsébet, szerda 17.00-20.00. Baba-mama
klub: csütörtök 10-12 óra. Babák és mamák kellemes közös idõtöltése, hasznos elõadá-
sokkal. Babamasszázs: szerda 10.30-12.00. Bridzs klub: hétfõ 18 óra. Sakkedzés: H-P.
15.30-18.30, Szombat: 09-12.30.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Ley József esperes, plébános

(Városlõd, 1852. április 11. - Tapolca, 1919. június 26.)

A hat gimnáziumi osztály után Esztergomban végezte a teoló-
gia elsõ évét. A többit Veszprémben járta, ahol 1876-ban fel-
vették a szemináriumba. 1876. július 26-án pappá szentelték.
1892. október 31-tõl helyezik Tapolcára plébánosnak. E szol-
gálatot élete végéig híven teljesítette és tevékenységével kitöröl-
hetetlenül beírta magát Tapolca történetébe. Az õ idejében alakí-
tották át mai formájára a plébániaházat 1893-ban. 1894-ben épült
a katolikus óvoda. 1898-99-ben, közel 16 ezer korona költségen

készült el az oratórium a szentély mindkét oldalán. 1895-tõl megszervezte a II. kápláni állást.
1898-ban, majd késõbb 1913-ban kifestette a templomot, új orgonát szerzett 1899-ben.
1902-ben a templomot villanyvilágítással látta el. 1903-ban állíttatta fel a neogót stílû oltárt
és a szószéket. 1906-ban nagyharangot szerzett a templomba. Kõfallal látta el a temetõt és
ott kápolnát építtetett. Ley József itteni munkálkodásának ideje egybeesett Tapolca elsõ
fénykorával. Így közvetve vagy közvetlenül része volt a város intézményei, oktatási, kul-
turális, népjóléti létesítményei (pl. kórház, iskola, stb.) létrehozásában, egyesületeinek
(Katolikus Kör, Legényegylet, Nõegyesület, a Katolikus Népszövetség helyi csoportja, stb.)
megszervezésében. Értékes helytörténészi kutatómunkával összeállította, és közzétette a
tapolcai plébánia múltjára vonatkozó adatokat. Nagy érdeme volt, hogy kezdeményezte és
ápolta a felekezetek közötti békét és barátságot. 1928 óta a kertvárosi Ley József utca õrzi
emlékét. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Terméketlen dolog volna arról vitatkoz-
ni, hogy az emberiség nagy technikai ta-
lálmányai közül - az emelõtõl az atom-
erõmûig - melyik volt a legjelentõsebb, de
abban bizonyára mindenki egyetért, hogy
a televíziót feltétlenül közéjük kell sorolni.

Az elsõ rendszeres nyilvános adások
1941-ben kezdõdtek az Egyesült Államok-
ban. Magyarországon - némi lemaradással,
55 évvel ezelõtt - 1954 januárjában volt az
elsõ kísérleti adás, majd a rendszeres nyil-
vános mûsorszórás 1958-ban vette kezde-
tét.

Napjainkra sokat változtak nemcsak a
televíziós mûfajok, a televízió-nézés szoká-
sai, de a kínált szolgáltatások is. Az utóbbi-
val kapcsolatban leggyakrabban elhangzó
kérdés: kábeltelevízió, vagy mûholdas
vétel?

Szabó Sándor, a Zelka Zrt. Tapolcai
Kirendeltségének igazgatója a kábelteleví-
zió elõnyeirõl szólt a vele készített riport-
ban.

- Manapság, amikor sorra jelennek meg a
különbözõ vezetékes és vezeték nélküli,
mûholdas távközlési szolgáltatók - és ko-
moly piaci árverseny indult el az elõfizetõk
megnyeréséért - nagyon fontos szempont a
szolgáltatók részérõl a meglévõ és a leendõ
ügyfelek pontos, korrekt tájékoztatása a kí-
nált szolgáltatások elõnyeirõl - hangsúlyoz-
ta a Tapolca KTV igazgatója.

- Melyek azok a tényezõk, amelyekre
feltétlenül oda kell figyelniük az elõ-
fizetõknek a szolgáltató megválasztása
elõtt?

- Fontos egy televíziós vagy internetes

szolgáltatás esetében is, hogy a szolgáltató
mennyire megbízható, ügyfélbarát, a szol-
gáltatás mennyire üzembiztos és az
esetleges hibajavítás mennyire gyors, pon-
tos, korrekt és nem utolsó sorban: pénzbe
kerül-e. Érdemes tájékozódni arról is, hogy
az internetes sávszélesség a nap minden
percében kihasználható-e, nincsenek-e
letöltési sebesség-lassulások a csúcsidõs
idõszakokban.

- A szolgáltatási kínálatok „mézes madzagja”
az alacsonyabb ár.

- Ez valóban így van, de mérlegelni kell,
hogy néhány száz forintért megéri-e tár-
saságot váltani? Megvan-e a szolgáltatások
között a minõségi különbség?

- Ma már egy háztartásban több televízió
is van. Mi a különbség a mûholdas és a
kábeles televíziózás között ebben az eset-
ben?

- A mûholdas televíziózás sajátos
jellemzõje a kábeltelevízióval szemben,
hogy a vételhez minden egyes televízió-
készülékhez szükséges csatlakoztatni egy
beltéri vevõkészüléket, mert csak így biz-
tosítható a független tévézés. Nem árt tudni
azonban, hogy mivel ezek az eszközök az
elektromos hálózatról mûködnek, áram-
felvételük, és ennek következtében elektro-
mos áramfogyasztásuk van. Viszonylag
pontos mérések szerint - a mai árakkal szá-
molva - havonta bruttó 380-470 Ft többlet-
költséget jelent ez a villanyszámla kifi-
zetésekor. Ez azonban csak egy beltéri
vevõnél jelentkezõ összeg. Ahol több van,
azt annyival kell beszorozni.

- Mi a helyzet a kábeltelevíziónál?

- Analóg kábeltelevíziós vétel esetén
nincs többlet áramfogyasztás, hiszen a
lakásba és a TV-készülékbe már a központi
táplálással megerõsített, a TV-készülék
számára megfelelõ jel kerül. Akár 4 vételi
helyen történõ igénybevétel esetén sem
igényel beltéri egységet.

- A mûholdas vétel esetén parabola
antennát kell szerelni a házra.

- Ez így igaz, de az sem mindegy, hogy
hová. Az antennának déli irányba kell
„kilátást” biztosítani. Esztétikailag sem
nyújt szép látványt a házfalakra, erkélyekre
szerelt „antenna erdõ”, ugyanakkor ebben
az esetben is ki kell építeni a kábelhálózatot
a házban, a lakásban, amely újabb falak,
nyílászárók átfúrásával történhet csak meg.

- A helyi városi televízió mûsorát minde-
gyik szolgáltatás képes továbbítani?

- Csak a kábeltelevíziós mûsorelosztás, a
mûholdas nem.

- Meghibásodás esetén mi történik
Önöknél?

- Éjjel-nappal 24 órás diszpécserszolgálat
fogadja a hibabejelentéseket, a javítást a
bejelentés után 1-2 órával megkezdjük.
Rongálás kivételével díjmentes a hiba-
javítás.

- Milyen lehetõségekkel élhet a televí-
ziózáson kívül a különbözõ szolgáltatások
iránt érdeklõdõ?

- A mûholdas mûsorelosztás esetében
egyirányú a kommunikáció, nem alkalmas
szélessávú internet, illetve IP-telefon szol-
gáltatásra. Ezzel szemben a kábelteleví-
ziónál a mûsorelosztáson felül szélessávú
internet, IP-telefon, digitális mûsorok és

HD felbontású tartalom is van. Az internet
le- és feltöltési sebesség mindig a szerzõ-
désnek megfelelõ mértékû, nincsenek las-
sulások csúcsidõben sem.

- Hány elõfizetõje van jelenleg a tapolcai
kábeltelevíziónak?

- Az analóg kábeltévének kb. 4000 elõ-
fizetõje van, a digitális kábeltévének, di-
gitális HD felbontású tartalomnak, szé-
lessávú internetnek kb. 1000, az IP-telefon
egyre bõvül, jelenleg 200 az elõfizetõ.
Ezekbe az adatokba a diszeli városrész is
beletartozik.

- Már a riport elején szóltunk arról, hogy
egyre inkább élesedik a verseny. Milyen
plusz kínálata van a Zelka Zrt-nek ebben a
helyzetben?

- Újdonságként mostantól kerülnek
bevezetésre a kombinált csomagjaink, ame-
lyek megkötésével azoknak, akik egyszerre
több szolgáltatásunkat is igénybe veszik
(televízió, internet, esetleg IP-telefon)
hûségnyilatkozat megkötése mellett na-
gyobb kedvezményt biztosítunk. Ezen cso-
magokra az átszerzõdés nem történik meg
automatikusan, ezekre szerzõdni kell.

- Ha valakinek felkeltette az érdeklõdését
a kínálat, hol és mikor érdeklõdhet?

- Ügyfélszolgálatunk hétköznapokon
8:00-tól 16:30-ig (szerdán meghosszabbított
nyitva tartással este 8 óráig) áll készséggel
ügyfeleink rendelkezésére Tapolcán, a
Kossuth u. 2. szám alatt lévõ irodánkban.
Elérhetõségeink: telefon: 87/510-015,
tel./fax: 87/413-449, e-mail: tapolca@zelka-
net.hu, honlap: www.zelka.hu. 

(x)

Kábeltelevízió vagy mûholdas vétel?

A Zöld Zebra Állat- és Természetvédõ Egye-
sület a felelõs állatartás népszerûsítése érdekében
kedvezményes ivartalanítási akciót szervez.

Az akció március 23-tól május 3-ig tart.
A legközelebbi helyszín: Sümegi Kisállat Ren-
delõ, dr. Capári Balázs, 8330 Sümeg, Bosnyák
István u. 26.

Ivartalanítás

Tavaszi tarisznya
Kányádi Sándor 80. születésnapja alkalmából a Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Gyermekrészlege Tavaszi tarisznya címmel versillusztrációs pályázatot hirdet óvodások és
iskolások számára. A pályázatra a költõ bármely versérõl készített illusztrációval lehet nevezni. 

A leadási határidõ: május 7.
Bõvebb információ a könyvtár gyermekrészlegén.



A megyei tájfutó szövetség felkérésére a
tapolcaiak rendezték az év elsõ megyei
bajnokságát.

A Tomcsányi Ford tájfutói Domán Gábor
irányításával most elsõsorban a rendezésben
jeleskedtek az év elsõ megyei tájfutó bajnok-
ságán, mely a diszeli erdõben került megren-
dezésre

Az elõzetes nevezések alapján már
kiderült, hogy az eddigi legnagyobb létszámú
verseny kerül megrendezésre a megyei
bajnokságok történetében. A versenyen 15
egyesület 185 versenyzõje állt rajthoz. A nyílt
bajnokságon így nemcsak a megyei egye-
sületek álltak rajthoz, hanem szegedi,
zalaegerszegi, székesfehérvári, budapesti
sportolók is versenyeztek a diszeli erdõben. A
sikeres megrendezéshez hozzájárult  a terület
tulajdonosainak, valamint a Tapolca Városi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a
Tomcsányi Ford anyagi támogatása. A tapol-
cai versenyzõk közül kevesen álltak rajthoz, a
rendezõi feladatokat viszont maradéktalanul
teljesítették. A pályák tervezésével, felveze-
téssel és lebonyolításával kapcsolatban nem
érkezett reklamáció a versenyellenõrzõ
bírójához.

A nyílt és erdõs részek pályavezetése
folyamatos és pontos tájékozódást igényelt
minden korosztálytól. 

A legnépesebb mezõny a fiú 12 és 14 éves
kategóriában volt, mely biztató a sportág
fejlõdése tekintetében.

A rendezésen kívül azért dobogós
helyezést is értek el  Tomcsányi Ford
versenyzõi. A Sásdi ikrek, Árpád és István
végeztek az elsõ két helyen fiú 12 éves
kategóriában. A 14 évesek közt Zoboki

Csanád a 3. helyezést,  Székely Imre a
4.helyezést érte el. Az F 35-ös kategóriában
Tömösközy Tamás állhatott a dobogó har-
madik fokára.

Az egyesület május 10-én Szigliget
területén a megyei rövidtávú bajnokságot
rendezi, melyen megint részvételi csúcsra
számít. A versenyzõk a vár bevétele után
megtekinthetnek várjátékokat, és megkóstol-
hatják a támogatók által felajánlott  borokat.

A Sásdi-ikrek folytatják remek szerep-
lésüket. Az április18-19 én megrendezett
„Hegyisport” ranglista-versenyen csak finn
versenyzõ tudta Árpit és Istvánt megelõzni a
sólyi erdõben, bozótosban. A technikailag
nehéz versenyen minden kategóriában a ter-
vezettnél rosszabb idõeredménnyel nyertek.
Fiú 14 -es kategóriában Székely Imre mind-
két napon a második helyen végzett.

A tájfutó-utánpótlás megyei diákolimpián
vesz rész a közeljövõben, ahol  az eddigi
eredmények alapján 6-7 versenyzõnek kell
kiharcolnia a továbbjutást a Hódmezõvá-
sárhelyen rendezendõ országos bajnokságra.  

A tapolcaiak gyõzelmével ért véget a
legifjabb futballisták tornája.

Április 8-án  rendezték azt a meghívásos
labdarúgó tornát, ahol a legkisebbek rúgták
a bõrt. A városi sportcsarnok adta a ren-
dezvénynek a helyszínt.

A hagyományos Nyuszi-kupán hat csapat
vett részt. A tapolcaiakon kívül Badacsony-
tomajról, Monostorapátiból és Zalahalápról
érkeztek a csapatok. A remek csaták végén
a gyõzelem Tapolcáé lett, második helyen a
Badacsonytomaj, harmadikon a Monostor-
apáti végzett. A további sorrend: TIAC-
Honvéd, Zalahaláp 2, Zalahaláp 1. 

A szervezõk nem feledkeztek meg a nap
aktualitásáról sem, hiszen minden kis
versenyzõ a nyuszitól is kapott ajándékot.

Rövid sporthírek, eredmények
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SPORT

LABDARÚGÁS:
NB III-as csapatunk, a TIAC-Honvéd VSE
eredményei az utóbbi fordulókban: TIAC-
Bük 3:1 A második félidõben mutatott játék-
nak köszönhetõen megérdemelt gyõzelem a
Bük ellen. Gólszerzõk: Viski 2, Németh.
Hévíz-TIAC 7:0 Sportszerû mérkõzésen a
Hévíz megérdemelten nyert a hõsiesen
védekezõ Tapolca ellen.  TIAC-Csorna 1:3.
Hiába voltak lehetõségei a Tapolcának,
azokat nem használták ki a fiúk. A vendégek
dinamikusabb játéka gyõzelmet ért.
Gólszerzõ: Viski. TIAC-MTE 1904 3:2.  A
tapolcai csapat jó játékkal bizonyította, hogy
helye van az NB III-ban. A tabellán egy
hellyel feljebb kerültek. Gólszerzõk: Kutasi,
Viski, Marton.
A tabella állása a 15. forduló után: 1.
Badacsonytomaj 34 pont, 2. Ukk TE 34 pont,
3. Sümeg VSE 32 pont

TEKE:
A Veszprém megyei tekecsapat-bajnokság 16
fordulójában Ajka Kristály C-Tapolcai TK
2:4

KÉZILABDA:
NB II-es férfi kézilabdásainknak nagyon
nem megy a tavaszi fordulókban a pont-

szerzés. Hazai mérkõzésükön szenvedtek
vereséget a Gyõrhõ csapatától 34:28 arány-
ban.
Nõi csapatunk háromhetes szünet után
nagyarányú gyõzelmet aratott  a fiatal gyõri
gárda ellen-35:23-, s ezzel alaposan vissza-
vágtak az õszi egygólos idegenbeli
vereségért.
Az április 25-i mérkõzésen SzESE Gyõr-
Tapolca VSE  32:27. Az ifjúsági csapat
gyõzött Gyõrben 34:28 arányban.

SAKK-BLOKK:
NB I/B 10. forduló: Metinda-Hóbagoly
Budapest-Tapolca VSE-Rockwool 3,5:8,5
A forduló meglepetése a tapolcai csapat
nagyarányú gyõzelme. Pontszerzõk: 1 pont:
Bodó Norbert, Szelényi Norbert, Jurácsik
József, Jónás Zsolt, Samu Ferenc. Fél pont:
Pásztor Ferenc, Kosztolánczi Gyula, Nagy
Zoltán, Monda László, Heiligermann Gábor,
Lovász Barnabás, Jáchym Dorina
11. utolsó forduló: Tapolca Rockwool VSE-
Honvéd Auróra SE Budapest 4:8
A tapolcai csapat veresége ellenére is
tisztesen helyt állt a bajnokcsapat ellen.
Pontszerzõk: 1 pont: Samu Ferenc, Bakos
Andrea. Fél pont: Szelényi Norbert,
Kosztolánczi Gyula, Jurácsik József,
Heiligermann Gábor
NB I/B-s csapatunk a bajnoki tabella 4.

helyén végzett.
NB II.: Bányász SK Ajka-Tapolca VSE-
Szeremley SI 5:7
Biztos tapolcai gyõzelem született a megyei
rangadón. Pontszerzõk: 1 pont: Gadácsi
Miklós, Toronyi Dávid, Vajda Attila. Fél
pont: Babócs Gyula, Horváth Ádám,
Gyarmati János, Horváth Márk, Bakos
Nándor, Bakos Andrea, Bodó Bence, Magyar
Attila
Befejezõdött a megyei I. osztályú felnõtt
csapatbajnokság. A Tapolca VSE-Szeremley
SI II. az 5., a Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda
csapata a 8. helyen végzett.
Megyei ifjúsági sakkcsapat-bajnokság:
Hat csapat vett részt a megyei ifjúsági
versenyen, ahol a tapolcaiak végig vezetve,
magabiztosan szerezték meg a gyõzelmet. A
Tapolca VSE-Sz-L Bau Kft. csapatának tag-
jai: Bodó Bence, Szabó Dorina, Tóth Kristóf,
Hoffmann Roland, Peszleg Pálma, Buzás
Bertalan.
Szünidei kupa:
A Városi Mûvelõdési Központban rendezték
a gyermek egyéni sakkversenyt. Ered-
mények: Alsó tagozatosok: 1. Árvai Eszter,
Buzás Bertalan, 2. Kauffmann Péter, 3.
Almási Zsombor.
Felsõ tagozatosok: 1. Szabó Dorina, Bodó
Bence, 2. Hoffmann Roland, 3. Kekk Laura

Az oldalt készítette: Antal Edit

A Tapolca VSE új elnökkel és új elnök-
séggel folytatja a 13 szakosztályt össze-
fogó egyesületi szervezési munkát.

A Tapolca VSE éves közgyûlésén Tóth
János Zoltán elnök köszöntötte a szak-
osztályok képviselõit, ismertette a napiren-
di pontokat. Beszámolt a városi sportegye-
sület éves tevékenységérõl, majd átadta a
szót Marton József alpolgármesternek, aki
elismerõen szólt az egyesületben folyó
szervezett munkáról. 

A tanácskozás befejezõ napirendjében
Tóth János Zoltán megköszönte az eddigi
bizalmat, s bejelentette, hogy nem kívánja
tovább folytatni elnöki munkáját. A tagság
bizalmat szavazott Stadinger Imrének. Az
új 9 fõs elnökség felállása: Stadinger Imre
elnök, elnökségi tagok: Meilinger Zoltán,
Domán Gábor, Kernya József, Boczkó
Gyula, Antal Lászlóné, Kassai Balázs, Tóth
János Zoltán, Heiligermann Gábor.

Új elnök
a Tapolca Városi

Sportegyesület élén

Nyuszi-kupa

A Tomcsányi Ford a rendezésben jeleskedett

Korszerûsítették a
labdarúgópályát

Aranyos vívók

A Városi Sporttelep centerpályája tovább-
ra is remek minõségben várja a spor-
tolókat, miután nemrégiben átadták az új,
korszerû 35 fejes öntözõrendszert.

Három és fél milliós munkálatok feje-
zõdtek be a TIAC-Honvéd stadionjában. A
próbaüzem igazolta a várakozásokat, a cen-
terpálya egyenletes mennyiségben és jó
elosztásban kapja a vízutánpótlást. A fejlesz-
tés teljes költségébõl  1 millió 800 ezer forin-
tot a TIAC nyert pályázaton, ehhez adott a
tapolcai önkormányzat 1,7 millió forintot. A
város és a sporttelep egy maradandó fejlesz-
téssel gazdagodott. A haszonélvezõk nemcsak
a mai labdarúgók lesznek, hanem a teljes ta-
polcai utánpótlás és rajtuk keresztül a város is.

A legjobbak között a
Balaton Isover párbajosai
Minden kategóriában az élen a Balaton
Isover Vívóklub párbajtõrözõi.

Debrecenben rendezték a 2009-es évad
junior magyar bajnokságát, ahol a Balaton
Isover Vívóklub versenyzõi közül hárman
is a döntõbe kerültek, Hanczvikkel Márk
kiemelkedõ, hibátlan vívással bajnoki címet
szerzett. A kategóriában mintegy hetven
versenyzõt utasított maga mögé.A négy
közé jutásért maradt alul Hartmann András,
így 5. lett. File Mátyás a 8. helyen végzett.
Csapatbajnokságon a 13 nevezett csapatból
a második helyet vívta ki magának a
Hammer Péter, Hartmann András, File
Mátyás, Hanczvikkel Márk, Sáfár Cirill
összeállítású balatonos csapat.

A Békéscsabán rendezett kadett magyar
bajnokságon a 73-as fiúmezõnyben Csák
Dániel a 8. helyen zárt. Csapatversenyben a
Sáfár Cirillel, Csák Dániellel és Csák
Marcellel felálló Balaton Isover Vívóklub
negyedik lett.

Világbajnoki bronzérem Belfastban
Kitettek magukért a magyar férfi párbaj-
tõrözõk a belfasti világbajnokságon. A két
tapolcaival (Balaton Isover Vívóklub)
Hanczvikkel Márkkal és File Mátyással
felálló három fõs nemzeti válogatott  (a
harmadik csapattag Budai Dániel) kivá-
lóan küzdött, s a verseny végén a dobogó
harmadik fokára állhatott.

A 32-es táblán a tizenhatba jutásért Norvé-
gia volt az ellenfél, ahol a mieink 41:28-as
gyõzelemmel melegítettek be. A döntõbe jutá-
sért az USA ellen 45:29-es kötelezõ gyõzelem.

Az igazi fõpróba a legjobb négybe jutásért
következett, ahol a friss világbajnokkal felálló
orosz válogatottal kellett küzdeniük. A papír-
forma szoros küzdelmet ígért, de az addigra
már jól összeszokott magyar csapat egy percig

sem adott esélyt az oroszoknak, s az addigi
legnagyobb arányú gyõzelmet aratva (45:21)
diadalmaskodott.

A kettõbe jutásért sem kaptak könnyebb
ellenfelet, mint korábban. Az ukrán válogatott
ellen vívott asszókban fej fej mellett haladt a
két nemzeti válogatott, a végén azonban két
tusos vereséget szenvedve, 43:45-ös végered-
ménnyel az ukránok jutottak a döntõbe.

A bronzmeccsen a mieinken még lehetett
érezni a csalódottságot, de tudták a fiúk, hogy
miért küzdenek, helyén volt a szívük, így
magabiztosan hozták a gyõzelmet Dél-Korea
ellen. Megérdemelten került nyakukba a
világbajnoki bronzérem. Gratulálunk a fiúk-
nak és felkészítõjüknek, Borosné Eitner
Kinga mesteredzõnek.

Balaton Isover Vívóklub utánpótlás kor-
osztályának versenyzõi kimagasló ered-
ményeket értek el a 2008-2009-es évad
Olimpici Grand Prix országos párbajtõr-
versenysorozat ötödik fordulóján a
Békéscsaba Kupán.

A háromnapos - immár nemzetközi -
versenyen a Balaton Isover Vívóklub
versenyzõi újra bizonyították felkészült-
ségüket, hiszen a hat megszerezhetõ kupából
három a balatonos versenyzõké lett. Az elsõ
helyeken kívül 2 ezüsttel, 1 bronzzal és egy
döntõs helyezéssel gazdagodott az egyesület. 

A gyermek korosztályban Siklósi Gergely
a 120 fõs mezõnybõl bizonyult a legjobbnak,
Tombor Szabolcs ezüstérmet szerzett. 

Újonc korcsoportban a fiúk 97 indulójából
született ismét aranyérem Sáfár Cirillnek
köszönhetõen. A lányok 76 fõs mezõnyébõl
Siklósi Enikõnek bronz érem került  a nyakába.

A harmadik napon már a serdülõk
mezõnyében vívtak szoros asszókat a
versenyzõk, ahol a fiúknál 74 induló közül
Sáfár Cirill 2. helyezést ért el. Ebben a kor-
csoportban a lányok 60 fõs mezõnyébõl
Siklósi Enikõ vívta ki magának az arany-
érmet és a Csaba-kupát. Felker Adrienn a
döntõsök között a 8. helyen végzett.

A Csaba-kupa kimagasló eredményeit
elérõ versenyzõket Borosné Eitner Kinga,
Szalay Gyöngyi és Keszler Dávid edzõk
készítették fel. 

Tegyünk a Földünkért!
A Tegyünk a Földünkért 2009-es ren-
dezvénysorozat Földön futók utcai futó-
versenye és a Fõ téri Föld napi programok
ismét sok érdeklõdõt vonzottak.

A Föld napja alkalmából rendezett utcai
futóversenyen 342-en álltak rajthoz általános
és középiskolások öt korcsoportban. A pro-
gram közös zenés bemelegítéssel kezdõdött,
majd a legkisebbektõl a legnagyobbakig indí-
tották  a szervezõk a futamokat Hanzmann
László testnevelõ irányításával. Az ered-
ményhirdetések között az Acro Dance SE
táncosai szórakoztatták a közönséget. Aki tel-
jesítette a távot, ajándéktárgyat, frissítõt és
csokit kapott, a helyezettek érem, oklevél és
póló díjazásban is részesültek.
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Akövetkezõ lapzárta idõpontja: 2009. május 21.

A Tapolca VSE
Természetjáró
Szakosztály

májusi túraterve
1-jén Dömös-Rám-szakadék-Dobogókõ-
Prédikálószék-Dömös
2-án „Káli” 60/30/15 teljesítménytúra,
Ábrahámhegy
10-én „Családi túranap”-Gyenesdiás-
Nagymezõ
16-án Jeli Arborétum-Szombathely-Ják,
autóbuszos kirándulás
23-án Nyirád-Agártetõ-Sáska-Nyirád
30-án Várpalota-Burok-völgy-Várpalota

Für Ágnes
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A Tegyünk a Földünkért! rendezvény-
sorozat április 6-tól június 5-ig tart.

Elsõ programját az április 22-én ren-
dezték Fõ téren. A forgalomtól elzárt par-
koló és a hozzá tartozó feltárósávban
kerékpáros-, rolleres- és görkorcsolyás
ügyességi versenyek, az ÖKO-Pannon
road show-ja, tudáspróba-teszt népsze-
rûsítette a kerékpározás és a környezet-
védelem, ezen belül kiemelten, a szelektív
hulladékgyûjtés fontosságát. A pavilonban

az ÁNTSZ közremûködésével vércukrot,
vérnyomást mérethettek a járókelõk. A
papírgyûjtési akcióban több mint 300 kg
papír került a szelektív papírgyûjtõ kon-
ténerbe. 

Az akcióban részt vevõk tombolaje-
gyet kaptak, a sorsoláson pedig számos
értékes ajándékot nyerhettek. A nézelõd-
ni vágyókat kerékpáros, gördeszkás be-
mutatóval szórakoztatták az extrém spor-
tolók.  Juhász Ágnes

A Batsányi János Gimnázium és
Kollégium április 7-én a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban tartotta a
hagyományos kulturális bemutatóját.

A teltházas rendezvény közönségét
Varga Tiborné igazgató köszöntötte,
hangsúlyozva, hogy erre a megméret-
tetésre a tanárok segítségével egész
évben készülnek a tanulók, de van
köztük olyan is, akinek a többéves kul-
turális tevékenysége mostanra teljesedett
ki.

A köszöntõ szavak után egymást vál-
tották a különbözõ mûvészeti ágak a
színpadon. A Nefelejcs-énekegyüttes
produkcióját a Kinizsi Táncegyüttesben
szereplõké követte, de volt ének, próza,
szavalat és musicalrészlet is. NHE

Tegyünk a Földünkért!

Gálamûsort adtak a gimisek

Tündérjárta mesetájon

Húsvéti 
játszóház

József Attila verssorában megfogalma-
zott örök emberi igény megvalósításá-
hoz járul hozzá az önkormányzat az-
zal, hogy önerõbõl sorra újítja fel a
város játszótereit, azokat a színtereket,
ahol a kisgyermekek mozgáskultúrája fej-
lõdhet, mozgásszeretete elkezdõdhet.

Egy 2003-as jogszabály alapján a
város felülvizsgálta a település vala-
mennyi játszóterét, és megállapította,
hogy sem az uniós, sem a hazai szab-
ványoknak nem felelnek meg, ezért azok
felújítása elkerülhetetlen. Az elkészített
ütemterv szerint már tavaly megtörtént
az Egry utcai, a Kazinczy téri, valamint a
diszeli játszótér felújítása. Ebben az év-

ben pedig a tóparti, a Köztársaság téri, a
Május 1 utca és az Alkotmány utca közöt-
ti játszótér kapott új arculatot. Az utóbbi
közel 4 és fél millió forint értékben. 

A Május 1 utcai játszótér ünnepélyes
átadásán Császár László polgármester
arról szólt, hogy a város örömmel látja el
a felújítás feladatát, jó látni, miként
veszik birtokukba a játszótereket a
gyerekek, akik itt szabadon és biztonság-
ban mozoghatnak. Azt a reményét is
kifejezte, hogy jó lenne, ha központi for-
rások is rendelkezésre állnának a be-
ruházásokhoz, mert az idei, közel 10
milliós önerõs keret már csaknem ki-
merült. NHE

Játszani is engedd…

Önfeledten, elmélyülten...

Napfényes városközpont és sok program várta az érdeklõdõket

Hatvani Mátyás verset mond

Több száz óvodás és általános iskolás gyerek mondta el kedves meséjét
és versét a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege által
meghirdetett versenyen

Készül a húsvéti ajándék

Április a várakozás idõszaka. A tavasz,
a húsvét, a nyuszi ajándékának, az is-
kolai szünet eljövetelének hónapja. 

Ahhoz, hogy ez az idõ gyorsabban tel-
jen, húsvéti játszóházat tartottak a Városi
Rendezvénycsarnokban. A kellemes idõ-
töltés mellett a gyerekek különféle
húsvéti díszeket, ajándékokat, üdvöz-
lõlapokat készítettek. Akinek a délután
folyamán nem jött meg a kedve az ünnepi
készülõdéshez, azoknak bájos, mókás,
arcot festettek.  Juhász Ágnes

Fotó: N. Horváth

Fotó: Gimnázium

Fotó: Juhász

Fotó: N. Horváth


