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Ács János polgármester emlékére
A 2008 decemberében tragikus hirtelenséggel elhunyt Ács János polgármester
emlékére Nemzetközi Nyílt Egyéni Sakkversenyt tartottak augusztus 15. és 18.
között a Városi Rendezvénycsarnokban.
A résztvevõket Sólyom Károly alpol-

gármester köszöntötte, méltatva Ács
János sportszeretõ, sportot támogató
tevékenységét. A versenyen 104-en ültek
a sakktáblákhoz.
/Írásunk a 9. oldalon Ács János Emlékverseny… címmel./
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Az új kenyér és Szent István
ünnepén

Fotó: N. Horváth

Császár László polgármester megszegi az új kenyeret

Fotó: Antal

Ács János özvegye, Gabriella asszony a sakkverseny megnyitóján

Biztonságos
hulladékkezelés
A közeljövõben csak azok a hulladéklerakók mûködhetnek, amelyek megfelelnek a szigorú EU-elõírásoknak.
Ezt az elvárást szem elõtt tartva a
Remondis Tapolca Kft. a TapolcaCsordáskúti telephelyén lévõ lerakót korszerûsítette. Az átadásra augusztus 5-én
került sor.
/Tudósításunk a 3. oldalon Hulladékkezelés vízvédelemmel címmel./

„Ím eljött az áldott új nap // zengõ üdvös
ünnepe // szent királyunk-Istvánunknak!” - idézte Császár László polgármester ünnepi beszédében a középkori himnusz szövegét augusztus 20-án
a Víziszínpadon.
Majd arról szólt, hogy a kitûnõ had-

Új helyen, régi fényében
Tapolca 2004-ben testvérvárosától, az
erdélyi Zabolától kapta ajándékba a
világ egyik legnagyobb székelykapuját,
amelyet a Köztársaság téren állítottak fel.
A város jelképévé is vált Székelykapu
állaga az elmúlt évek alatt megromlott,

ezért lebontották. A korszerû technikával
történt állagmegóvás után új helyre, a
Vendégváró Park bejáratához került a közös sorsot, a barátságot, a vendégszeretetet szimbolizáló, országhatárokat megnyitó alkotás.

viselõ, a belsõ ellenfelein gyõzedelmeskedõ, erõskezû Szent István a keresztény tanítást a királyság legszilárdabb bázisává, a megtelepült társadalom
mindennapi életének megtartó erejévé
tette.
/Folytatás a 4. oldalon A döntés joga a
döntés felelõsségét is jelenti... címmel./

„Föld-i világ”
Kolop József szobrászmûvész „Föld-i
világ” címû kiállítása augusztus 18-án
nyílt a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.

Fotó: Töreky

A kiállítást Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ nyitotta
meg
Fotó: Töreky

A nemzetiszínû szalagot Császár
László polgármester és dr. Ulrich
Guthunz, a Remondis magyarországi ügyvezetõ igazgatója vágta át

Fotó: N. Horváth

A Székelykapu áthelyezésével a tér nyitottabbá vált

A nem mindennapi fantáziáról, kézügyességrõl tanúskodó mûveket dr. Sáry
Gyula méltatta.
/Írásunk a 7. oldalon Tudás, humor,
erotika, ötletszerûség címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tapolca jó hírnevéhez
méltóan ünnepelt

Császár László polgármesterrel a várost
érintõ és a polgárokat érdeklõ kérdésekrõl beszélgettünk, köztük a Tapolcai
Ünnepi Napok tapasztalatairól, a Székelykapu áthelyezésének okairól és a
szeptemberi testületi ülés napirendjérõl.
- Elõször is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy a Tapolcai Ünnepi Napok és
Borhét rendezvénysorozata ilyen sikeres
lett. Tapolca jó hírnevéhez méltóan ünnepelt. A szervezõk, a rendezõk részérõl már
az elõkészítés is nagy odafigyelést igényelt,
hiszen nemcsak minden korosztályra, de a
helybeliekre, a vendégekre és az idelátogató
turistákra is gondolniuk kellett a programok összeállításakor. Fáradozásukat siker koronázta, hiszen mindhárom helyszínen - Tópart, Köztársaság tér, Kisfaludy
utca - nagyon sok ember jelent meg, hogy
részese legyen az eseményeknek. Jól sikerült a Borvidéki Borverseny eredményhirdetése a Vinum Vulcanum Borlovagrend
közremûködésével, a hangulatos kis borházaknál pedig kiváló borokat lehetett kóstolni. A civil társadalom összefogásának
szép bizonyítéka a Virágos Tapolcáért mozgalomban, valamint a XI. Pörköltfõzõ
Versenyen való nagyszámú részvétel. Köszönet érte. Tapolca gazdag kultúrájú város
- mondták már sokan és sokszor. Azok, akik
nézõként, közönségként a város ünnepén
részt vettek azokon a programokon, amelyeken a helyi amatõr mûvészeti csoportok
mutatkoztak be, maguk is meggyõzõdhettek errõl. Büszkék vagyunk mi is a táncosainkra, az énekeseinkre, az elõadómûvészeinkre.
- Tapolca együttünneplésre hívta a testvértelepülések küldötteit is. Megérkeztek a
vendégek?
- Igen, megérkeztek. Velünk ünnepeltek a
szlovákiai Ruzsinovból, Marcelházáról, a
horvátországi Umagból, illetve a kárpátaljai
Aknaszlatináról érkezett vendégeink. Az
aknaszlatinai vendégek utaztatásához, ellátásához a Veszprém Megyei Önkormányzat
által kiírt Szülõföld pályázat, valamint a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Esélyegyenlõségi Államtitkárságának pályázatán nyert támogatás biztosított fedezetet. Örülünk, hogy a messzirõl érkezett
vendégeink most is jól érezték magukat
nálunk, részt vettek a programjainkon.
- A felsorolásból kimaradt az erdélyi
testvérvárosunk, Zabola.
- Nem véletlen. Az õ küldöttségük majd
szeptemberben érkezik hozzánk, és magukkal hozzák az elhunyt polgármester, Ács
János emlékére készített kopjafát is.
- Zabolától kapta a város a Köztársaság
téren 2004-ben felállított Székelykaput is,
amelyet a szükséges állagmegóvás végett
lebontottak, de nem az eredeti helyére
került vissza. Miért a helyváltoztatás?
- Akkor, amikor a Székelykaput felállította a város, a Köztársaság térnek csak az a
része volt rendezett. A Városközpont Re-

habilitációs Programjának keretében az alsó rész felújítására is sor kerül. Azzal, hogy
a Trianon Emlékhely és a Székelykapu
egymástól egy kicsit távolabb került, nemcsak az örök üzenetük vált külön-külön is
hangsúlyozottabbá, de a Székelykapu az új
helyen a kapu szerepét jobban be is tudja
tölteni. Egyrészt lezár, másrészt pedig megnyitja a teret. Oda, ahol most kõzúzalék
van, a parkosítás során virágok, cserjék
kerülnek, hogy még szebb, még hívogatóbb
legyen a vendégváró parkunk bejárata.
Amikor a Testület elõtt felvetettem az új
hely lehetõségét, a képviselõk egyhangúlag
mellette döntöttek. A polgárok pozitív viszszajelzései is a döntés helyességérõl gyõztek meg bennünket.
- Az elõzõ lapszámban már írtunk arról,
hogy a Kazinczy-iskolát önerõbõl újítja fel
a város. Elkészült a felújítás a tanévkezdésre?
- Igen, el. Ma, azaz augusztus 24-én jelentette készre a munkálatokat a kivitelezõ.
Jó minõségû, jó színvonalú munkát végeztek. Pótfeladatként került be az eredeti költségvetésbe a tornaterem külsõ homlokzatának szigetelése, valamint a külsõ nyílászáróinak cseréje. Ezekkel is elkészültek, és
remélem, hogy az ilyenkor szükséges takarítási munkálatok után szeptember 1-jén
a tanulóifjúság örömmel veszi birtokába
- és vigyáz majd rá - a szépen felújított
iskoláját.
- Az Ipar utca kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásnak mi lett az eredménye?
- A kivitelezõi munkálatokra a megbízást
a Horváth-Ép Kft. nyerte el. Ma írtuk alá a
céggel a szerzõdést, a 130 milliós költséggel kialakítandó út elkészülésének határideje szeptember 30. Az elõzõ riport idején
még csak arról számolhattam be Tapolca
polgárainak, hogy folyamatban van egy
eszközbeszerzésre benyújtott pályázatunk
elbírálása, amelynek segítségével járdatisztító gépet fogunk vásárolni. A pályázatunk
sikeres lett, az eszközbeszerzés folyamatban van. Elbírálásra vár az Alkotmány utca
felújítására, a Tapolca-Diszel szüreti felvonulására és a határon túli gyermekek magyarországi táborozásának támogatására
benyújtott pályázatunk.
- A miskolci paneltûz tragikus esete kapcsán sokakban felmerült, hogy Tapolcán, a
panelprogram keretében szigetelt házakra
milyen szigetelõanyag került. Az önkormányzat - mint a panelprogramban résztvevõk partnere - miként ellenõrzi ezt?
- Az önkormányzat minden beruházásnál,
amelyben tulajdonosként, vagy partnerként
vesz részt, szigorúan betartja a szakhatósági elõírásokat, amelyek közül talán az egyik
legfontosabb a tûzoltóhatóságok elõírása.
Így történt ez most a Kazinczy-iskola
felújításánál is. Itt is, mint másutt, a
kivitelezõ cégnek garantálnia kellett, hogy
jó minõségû anyaggal, jó szakmunkával
végzi el a szigetelési feladatokat. Ezeknél
az anyagoknál biztosítani kell a tûzgátló
tényezõt, azaz legalább 45 percig kell
ellenállniuk a tûznek. A tûzvédelmi hatóság
képviselõje minden esetben a helyszínen
gyõzõdik meg az anyag beépítésérõl, dokumentációt kell készíteni, minõségi tanúsítvánnyal kell rendelkezni. A beépített anyag

minõségét a gyártó garantálja, a szakszerûséget pedig a mûszaki ellenõr ellenõrzi. A
szomorú miskolci tûzeset figyelmeztetés
kell, hogy legyen minden lakóközösségnek,
hogy az épület helyiségeit a rendeltetésnek
megfelelõen használja, a menekülési útvonalakat ne torlaszolja el, hagyja szabadon
azokat. Ezt a tûzvédelmi hatóság gyakran
ellenõrzi is.
- Kezdõdik a tanév. Milyen támogatást
tud nyújtani az önkormányzat a beiskolázásokhoz?
- A hatályos központi szociális és helyi
jogszabályoknak megfelelõen kap támogatást a rászoruló szülõ a beiskolázáshoz. A
tehetséges, de nehézsorsú, felsõoktatási
rendszerben tanuló tapolcai fiatalokat pedig
a Bursa Hungarica rendszerén keresztül és
helyi ösztöndíjjal is támogatjuk.
- Milyen napirendi pontokat tárgyal majd
a Képviselõ-testület a szeptemberi soros
ülésén?
- A szeptember 11-ei testületi ülés kötelezõ napirendi pontja lesz a költségvetés
féléves teljesítésérõl készülõ beszámoló.
Errõl elõzetesen csak annyit, hogy a féléves
költségvetési mérlegünk idõarányosan, jól
teljesült, nincsenek nagyobb lemaradások,
eltérések a kifizetésekben. A bevételeink is
megfelelõen alakultak. Az aggasztó hírek,
miszerint az önkormányzatoktól 120 milliárd forint elvonására készül a kormány,
elbizonytalanítanak bennünket a jövõ évi
költségvetési kilátásokat illetõen. A július
1-jétõl életbelépett ÁFA-emelés már most
érezteti hatását, számításaink szerint ez 50
millió forint plusz költséget fog jelenteni
ebben az évben az önkormányzatnak. Ha
növekszik az elvonás, és a kötelezõ feladat
nem csökken, akkor megint valamilyen
területen szigorítanunk kell: vagy a beruházásokból kell lehúzni valamit, vagy az
eddigi támogatások összegét kell csökkenteni. Ha akkora összeget biztosítana az
állam, mint tavaly, már akkor is 5-8%-kal
kevesebbet érne az, hiszen az ÁFA-emelés,
az energiaárak, a bérek növekedése, az
infláció ezt eredményezi. Szó lesz még a
testületi ülésen a városrehabilitációs pályázattal kapcsolatos belvárosi végleges akciótervrõl. Azok a képviselõk, akik különbözõ
önkormányzati feladatok elvégzésére kaptak megbízást, ezen az ülésen számolnak be
a végzett munkáról, így a volt honvédségi
ingatlan hasznosításáról, az Észak-Balatoni
Regionális Hulladékrendszer jelenlegi helyzetérõl és Tapolca Város Önkormányzatának a Leader-programban való részvételérõl.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák szeptember hónapban az alábbi idõpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
szeptember 14. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
szeptember 21. 13:00-15:00
Marton József alpolgármester:
szeptember 28. 14:30-16:00
Császár László polgármester

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
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 Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 812-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfogadási 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 8-12ig 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: 30/6133357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.0012.00, 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

KRÓNIKA

Szervezetfejlesztés a Polgármesteri Hivatalban
Riport dr. Imre László jegyzõvel
- Nagy öröm számunkra, hogy az ÁROPpályázat keretében szervezetfejlesztésre
közel 20 millió forintot nyert a Polgármesteri Hivatal. Ez azt a célt szolgálja,
hogy az évek óta folyó, belsõ szervezetfejlesztési munkánkat most külsõ segítséget is
igénybe véve folytathatjuk, az erõforrásainkat úgy rendezhetjük át, hogy a megnövekedett feladatok mellett is ugyanolyan létszámmal, de gyorsabban, hatékonyabban tudjuk az ügyfeleket kiszolgálni - tájékoztatta lapunkat dr. Imre László,
Tapolca város jegyzõje.
- Minden egyes fejlesztés akkor hatékony
és jó, ha kapcsolódik az elõzõhöz. Nemrég
arról adott hírt az Új Tapolcai Újság, hogy a
Polgármesteri Hivatalban akadálymentesítés
történt. Pályázati segítséggel újult meg a
földszint annak érdekében, hogy a fogyatékkal élõ embertársaink könnyebben tudják intézni az ügyes-bajos dolgaikat, illetve egy nagyobb ügyfélváró tér kialakítására is sor került.
- A mostani nyertes pályázat miként kapcsolódik ahhoz az átalakításhoz?
- A mostani pályázat során azt vizsgáljuk,
hogy - hasonlóan az Okmányirodához - miként lehet úgy irányítani az ügyfélforgalmat,
hogy a lehetõ legkevesebb idõt tartózkodjon
az ügyfél a Hivatalban, a lehetõ leggyorsabban tudjuk az ügyét úgy elintézni, hogy a kulturált körülmények közötti várakozási idõ
alatt olyan információkhoz jusson a Hivatal
munkájával kapcsolatban, amelyek az Õ dolgát meg tudják könnyíteni. A pályázat eredményeként vezetjük majd be az egész Hivatal
területén az ügyfélhívórendszer.
- Ez miként fog mûködni?
- A hozzánk érkezõ ügyfél kiválasztja, hol
és mit szeretne intézni, kap egy sorszámot, és
az ügyintézõ annak alapján fogja behívni. A
földszinten már kialakított pult mögött egy
tájékoztató-rendszert kívánunk mûködtetni.
Ott egy ügyintézõ fog dolgozni, aki nemcsak
tájékoztatást tud majd adni, de meghatározott
ügyeket el is tud intézni. Másrészrõl az információk mellett azt is el tudja magyarázni,
hogy bizonyos ügytípusokhoz milyen eljárás
kapcsolódik, mennyi illetéket kell benyújtani
és ezekhez akár nyomtatványokat is tud biztosítani. Ezzel a megoldással nem az érdemi
ügyintézõhöz kell sorba állni, és lehet, hogy
5 perc alatt is elintézhetõ ily módon az adott
ügy, sorszámot sem kell húznia az ügyfélnek.
- Az internethasználat miként tud beépülni
a szervezetfejlesztésbe?

- Nagyon fontos része a fejlesztésnek,
hogy az internetet, mint eszközt minél jobban
be tudjuk vonni a munkába. Ha a pályázat
segítségével meg tudjuk vásárolni az elektronikus ügyintézéshez szükséges szoftvereket, akkor például már a lakosság, a helyi vállalkozók - úgy mint az APEH-nél - nem papírlapon, hanem elektronikus úton, otthon, a
számítógép elõtt ülve küldhetik el majd hozzánk az adóbevallásaikat. De azt is tudni kell
ehhez, hogy ennek a megoldásnak jelentõs
költség- és feltételoldala van. Az ügyfél
adatainak biztonságos kezelése, az adatvédelem garantálása alapfeltétel. Ezekben a
napokban külsõ szakemberek annak érdekében vizsgálják át a Hivatalt, hogy a már
meglévõ számítástechnikai rendszerünkhöz
miként lehet olyan szoftvereket kapcsolni,
amelyek az adatforgalom biztonságát, az
adatvédelmet maximálisan szolgálják. Reményeink szerint ez a munka év végére befejezõdik, és a következõ évet úgy tudjuk elkezdeni, hogy pl. az iparûzési adót a helyi
vállalkozók már elektronikus úton tudják nekünk bevallani. A szervezetfejlesztésre már
5-6 évvel ezelõtt nyílt lehetõség, egy pályázati kiírásra elkészítettük a terveinket, elképzeléseinket. Sajnos, akkor nem nyertünk, de a
pályázat anyaga jó alapja volt a kisebb léptékû, tudatos, évenkénti fejlesztésnek. Az
akkori pályázathoz 100-120 millió forint kellett volna az elektronikus rendszer átalakításához, most „csak” 20 millió forintot nyertünk, és ennek a felét is elviszi az elõbb már
említett szellemi munka, amely felméri
annak lehetõségét, hogy a korábbi években
- nem kevés erõfeszítéssel - megvásárolt fejlesztések miként illeszthetõk be a jövõ rendszerébe. Nálunk csak olyan megoldás jöhet
szóba, amely a már meglévõt értékként
kezeli, és arra építve teszi meg a következõ
lépést.
- Várható-e az a megoldás, hogy az ügyfél
telefonon vagy interneten keresztül is kérhet
idõpontot a Hivataltól?
- Igen. Ennek a megoldására is törekszünk,
de itt is nagyon fontos adatkezelési elõírásoknak kell majd megfelelnünk. Annak, hogy az
internetnek milyen fontos szerepe van már a
Hivatal és a polgárok közötti kommunikációban, nagyon jó példája, hogy városunk
honlapja az elsõ helyen végzett egy 3
megyére kiterjedõ összehasonlításban, bizonyítva azt is, hogy a jó szakemberek odafigyelõ, felelõsségteljes munkája mennyire

Hulladékkezelés vízvédelemmel
Átadta korszerûsített hulladéklerakó
telepét a Remondis Tapolca Kft augusztus 5-én.
A Remondis Tapolca Kft. TapolcaCsordáskúti telephelye 44 környékbeli
településrõl gyûjti be a szelektív és vegyes
hulladékot. Mivel a közeljövõben csak azok
a hulladéklerakók mûködhetnek tovább,
amelyek megfelelnek az EU szigorú elõírásainak, a cég egy új depóniát alakított ki a
jogszabályokban elõírt mûszaki tartalommal. Az egyhektáros területen megvalósult
155 millió forintba került új lerakó 95 ezer
köbméter hulladékot képes befogadni, így
2017-ig megoldottnak tekinthetõ a térség
hulladékkezelése. A beruházás áprilisban
indult, és három hónap alatt készült el. A
Remondis vezetõsége az átadásra meghívta
az érintett önkormányzatok képviselõit,
polgármestereit.
Az ünnepségen dr. Ulrich Guthunz, a
magyarországi Remondis ügyvezetõ igazgatója kiemelt jelentõségûnek nevezte az új
tapolcai hulladéklerakó megvalósítását.

Elmondta: az új depónia az elsõ lépés azoknak a beruházásoknak a sorozatában, amelyeket a Remondis a jövõben tervez, azaz
hosszú távon is elkötelezettek a környezetvédelmi szempontok „minél mélyebb”
érvényesítése mellett.
Császár László, Tapolca polgármestere méltatta a Remondis és az önkormányzat együttmûködését. - Kapcsolatunk példaértékû az egyre szigorodó feltételek mellett is - mondta.
Kiss Nándor, a Remondis Tapolca Kft
ügyvezetõ igazgatója a cég tapolcai
történetének legfontosabb állomásait 1996tól, a megalakulás évétõl mutatta be a jelenlévõknek.
Az ünnepélyes szalagátvágást követõen a
telepre beérkezõ elsõ kukásautó tartalma
már az új depóniába került. A jelenlévõk a
helyszínen megismerkedhettek az új hulladéklerakó mûszaki felépítésével is, amely
a térség felszín alatti vizeinek védelmét
szolgálja immár a legmagasabb szinten.
Töreky László

fontos itt is. A honlapunk olyan városé elõtt
szerezte meg az elsõ helyet, amelynek a
fejlesztéshez 500 millió forint támogatást
biztosítottak, a mi nulla forintunkkal szemben. Ez is azt igazolja vissza, hogy évekig
tartó tudatos munkával, kevés pénzzel, hozzáértéssel, akarattal is lehet maradandót
alkotni. A tudatos szervezetfejlesztés része az
is, hogy - bízva a pályázat sikerében - az
ügyfélfogadási rendet részben már átalakítottuk. Megszûnt a csütörtöki zártnap, már csak
a keddi az. A Hivatal fogadási idejét
ügykörönként megbontottuk, azaz fél nap a
szociális igazgatásé, gyámhivatalé, birtokháborításé, szabálysértésé, míg a másik
felében az Önkormányzati Iroda, a vagyongazdálkodás, építésügy, adócsoport intézi az
ügyeket, azaz az egymáshoz közeli ügycsoportokat tömbösítettük. Ha bevezetjük az
ügyfélhívórendszert, akkor ügyfélkapuk is
létesülnek, és a sorszámhoz kapott vonalkód
segítségével juthat be az ügyfél az ügyintézõhöz. Már a Hivatal földszintjének átalakításakor gondoltunk azokra is, akik
gyerekkel érkeznek, a kicsik részére gyermeksarkot alakítottunk ki, hogy megkönnyítsük a várakozást. Szerdán és csütörtökön
meghosszabbított nyitva tartásunk van, ami
azt jelenti, hogy 17 óráig fogadjuk az
ügyfeleket. Így azok, akik munkaidõben nem
tudják elintézni a hivatali ügyeiket, azután is
megtehetik. Ezúton is kérem a lakosságot,
hogy éljen a lehetõséggel, hiszen ezzel nemcsak az ügyintézõre hárul kisebb teher, de
hatékonyabban is ki tudja szolgálni az
ügyfelet. Ez pedig mindannyiunk érdeke.
N. Horváth Erzsébet

Tapolcáé
a legjobb honlap
A civil kontroll elengedhetetlen része az
önkormányzatiságnak, alapja a demokráciának: mindenkinek alapvetõ joga,
hogy tudja, mire, mennyit költ az önkormányzat, hány fõvel mûködik, milyen
pályázatokon indul, milyen munkálatok
folynak a településen - és még sorolhatnánk a jogos elvárásokat.
A közérdekû információk, adatok megismerésére az érdeklõdõ állampolgárnak
többféle lehetõsége is van. Közülük is talán
a leggyorsabb, ha az adott település honlapján keresztül szerzi be azokat.
A gyõri székhelyû Reflex zöldszervezet,
a Csalán Egyesület, valamint a szombathelyi Kerekerdõ Alapítvány három megyére
kiterjedõ felmérést készített arra vonatkozóan, hogy ezek a honlapok miként szolgálják az állampolgárok érdekeit, mennyire
pontos és korrekt a tájékoztatás.
A Norvég Alap támogatásával készült
felmérésbõl kitûnt, hogy a Veszprém megyében vizsgált 14 település honlapja között a tapolcai a legjobb. Egyedüliként a város tartja szem elõtt az esélyegyenlõséget,
azaz a vakok számára is elérhetõvé tette a
weblapot. A rangsorban Tapolcát Veszprém,
Várpalota, majd Zirc követi.
NHE

Új igazgató
Hegedûs József, a Városgazdálkodási
Kft. ügyvezetõ igazgatója nyugdíjba
vonult, így - meghirdetett pályázat eredményeként - augusztus 1-jétõl 5 évig
Gebhardt Gyula tölti be a tisztséget.

Európai minõségû útszakasz
Európai minõségû útszakaszon lehet
közlekedni ezentúl Tapolca és Sümeg
között.
A Tapolcát és Sümeget összekötõ útszakasz (7319-es út) felújítását az Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaira támaszkodva végezték el. A beruházás
költségvetése 542 millió forint volt.
A felújítás során a szabályos közbeszerzési eljáráson nyertes Horváth-Ép Kft.
több jelentõs munkálatot is végrehajtott.
Egyfelõl kiszélesítette az utat, egyben ívkorrekciót is végzett, megerõsítette az aszfaltot. Kitisztította az árkokat, kijavította az
átereszeket, rendezte az útpatkát. Ezeken
túlmenõen az úton lévõ hidakat - a Viszlópatak felettit és a tõle nem messze lévõ
idõszakos vízfolyás felettit - is felújította. A
kivitelezõ forgalomtechnikai és biztonsági
elemeket is kiépített.
A megújult útszakaszon jelentõsen csökkent az utazási idõ, az érintett települések elérése könnyebbé, kényelmesebbé, biztonságosabbá vált. A magyar Közút Nonprofit Zrt.

mint projektgazda így európai szintû közlekedési infrastruktúrát adott át a térség
lakosainak.
A most befejezõdött európai uniós
útfelújítási projekt mintegy 26 ezer ember
életét teszi kényelmesebbé és biztonságosabbá. Így a régóta partneri viszonyban lévõ, itthon egyedülállónak tekinthetõ, testvérvárosi szerzõdést kötött két település
továbbfolytathatja közös programjait.
Megjegyzés: Kár, hogy a tervezõk és a
beruházók nem gondoltak arra, hogy a városokba vezetõ útszakaszok utolsó néhány
száz méterét is felújítsák. Így a Tapolcára
vezetõ út utolsó 300 méterén, illetve a Sümegre érkezõ út szintén néhány száz méterén javítatlan, döcögõs szakasz fogadja az
érkezõket. A tervezõasztal melletti gondosabb odafigyelés, a helyszíni szemle és egykét millió forintos plusz költség a szintén
állami közút részét képezõ javítatlan útszakaszokat is európai minõségûvé tehette volna. És akkor még nem szóltunk a két város
lakóinak komfortérzetérõl.
NHE

Munkaerõpiaci helyzetkép
A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ júliusi adatai szerint
Tapolca foglalkoztatási körzetének
munkaerõpiaci pozíciója kedvezõbb
nemcsak a megyei, de a régiós átlagnál
is.
A legkedvezõbb a helyzet Balatonfüreden (6,1%), majd azt követi Balatonalmádi (8,7%), Veszprém (8,9%), Tapolca (11,0%).
A Tapolcán nyilvántartott álláskeresõk
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száma 1802 fõ, az elõzõ hónaphoz viszonyítva 23-mal növekedett. A növekedés
1,3%. Az elõzõ év hasonló idõszakához
viszonyítva 698 fõvel emelkedett
a számuk, ez %-ban kifejezve: 63,2%.
A pályakezdõ álláskeresõk száma 129 fõ.
Júniushoz viszonyítva 24-gyel, azaz
22,9%-kal emelkedett a létszám. Az elõzõ évi hasonló idõszakhoz viszonyítva
pedig 52 fõ, azaz 67,5% a növekedés.
NHE
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A döntés joga a döntés felelõsségét is jelenti - erre tanít bennünket Szent István
Tapolca augusztus15-e és 23-a között ünnepelt. ATapolcai Ünnepi Napok és Borhét hivatalos megnyitójára augusztus 19-én a
Köztársaság téren került sor. Császár László
polgármester az elmúlt évek szép hagyományát méltatva kívánt minden résztvevõnek
felejthetetlen élményt, jó szórakozást.

- A hívõ embert hálára és imádságra
készteti a mai nap - mondta Istentõl áldást
kérve Szabó Emõke református lelkész.
Majd egy spanyol népmese példázatával
figyelmeztetett minden jelenlévõt arra,
hogy a mindennapi kenyerünkért minden
nap köszönetet kell mondanunk. - Tanítsuk
meg imádkozni, hálát adni gyermekeinket,
hogy a naponta oly természetesen megszegett kenyérért mondani tudják: Köszönöm Neked Uram.

Fotó: N. Horváth

A Vinum Vulcanum Borlovagrend
zászlaja alatt
Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön a
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar hangjaira ébredt a város. A Templomdombon megtartott
központi ünnepségen a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület közremûködésével, a Himnusz
hangjaira vonták fel a nemzetiszínû lobogót és
foglalta el helyét a Szent Korona másolata.

Fotó: N. Horváth

Csere Sándor megszentelte az új
kenyeret
Csere Sándor kanonok-plébános a magyar
történelem évszázadait idézve nemcsak Szent
István hitre, sziklára épített államát méltatta,
de a jelen jövõt építõ emberéhez is szólt.
- Jövõnk csak akkor lesz - hangsúlyozta -, ha

nemzetiszínû szalaggal átkötött új kenyeret
Császár László szegte meg.
Este hatalmas tömeg gyûlt össze a Malomtó partján, hogy részese legyen az ünnepi
mûsornak, amelyben a város elsõ embere
mondott beszédet:
„Ím eljött az áldott új nap // zengõ üdvös
ünnepe // szent királyunk-Istvánunknak! //
Míg tart e világ heve, // örvendjen, ki õáltala
// lõn Urunk örököse // s érdemébõl nyeri
vala, // hogy a mennynek részese ...”
Tisztelt Ünneplõk!
Kedves Vendégeink!
Kedves Tapolcai Polgárok!
A tatárjárást követõ reménységesebb idõben keletkezett, eredetileg latin nyelvû himnusz-krónikás énekkel köszöntöttem Önöket.
Emlékezzünk együtt a mai napon apostoli
királyunkra, az államalapító Szent Istvánra.
István király törvényeivel a keresztény
tanításokat az állam minden alattvalójára
kötelezõvé tette. Nevéhez tíz egyházmegye
megszervezése kötõdik, ezek élén érsek,
illetve püspök állt. A keresztény tanítás a
királyság legszilárdabb bázisává, a megtelepült társadalom mindennapi életének megtartó erejévé vált. A kitûnõ hadviselõ és belsõ
ellenfelein gyõzedelmeskedõ, erõskezû uralkodó 1038-ban, a történészek becslése szerint
63 éves korában hunyt el.
45 esztendõvel késõbb VII. Gergely pápa
Istvánt és fiát, Imre herceget szentté avatta.
A magyar nép erre az idõpontra, 1083.
augusztus 20-ára évszázadok óta kegyelettel
emlékezik. Államalapító Szent István ünnepe
a hagyomány szerint egyben az új kenyér
napja, nemzeti ünnep. A rendszerváltozást
követõen 1991-tõl augusztus 20-a a Magyar
Köztársaság hivatalos állami ünnepe is.
Az ünnepi alkalmak arra köteleznek bennünket, hogy sohasem a töredékre, a részletekre, hanem mindig az egészre tekintsünk,
mert a részletek a hétköznapokra tartoznak,
az egész, a teljesség az ünnepek kiváltsága.
Mi, magyarok úgy érkeztünk a Kárpátmedencébe, hogy egyetlen rokonnépet sem
találtunk itt, a mi nyelvünket és szokásainkat,
következésképpen lelkünket, senki sem
ismeri, és ennél fogva bizony saját magunkon
kívül senkire sem számíthatunk.
Nekünk, magyaroknak igen drágán mérték
a történelmet az elmúlt századokban.
Évekkel ezelõtt azonban sikerült kicsikarnunk, hogy szabadok legyünk, hogy mások
helyett ismét mi adhassunk válaszokat saját
életünk kérdéseire. Ám ezzel a jövendõt még
nem váltottuk meg. A szabadság és a

Fotó: N. Horváth

Az ünneplõk kínálása
felemelkedés nem egyszeri adomány, melyet
páncélszekrénybe lehet tenni, kulcsra zárni,
és megnyugodva azt mondani: megvan.
Harcolni, tenni kell érte!
Az ország mindenkori vezetõinek tudniuk
kell: a döntés joga nem csak a döntés lehetõségét, de a döntés felelõsségét is jelenti.
A lehetõség felelõsség nélkül a társát veszített emberre hasonlít, akivel a rossz
könnyebben megtörténhet. Csak úgy lehetünk a nagy lehetõségek országa, ha közben a
világos felelõsségek országa is vagyunk.
Tisztelt Ünneplõk!
A mai rövid, ünnepi számvetésbõl is
kitûnik, a magyarságot ma az a veszély
fenyegeti, hogy elkanyarodunk Szent István
nemzeti érdeket középpontba állító örökségétõl. Az a veszély fenyeget, hogy letérünk
a Szent István-i útról. Arról az útról, amely
ezer esztendõn át a magyar nemzet megmaradását biztosító, igaz útnak bizonyult.
Ha szellemmel és cselekedettel, kormányoktól függetlenül nem bizonyítjuk mi
újra és újra, hogy a magunk lábán megállni
képes nemzet vagyunk, elveszítjük önmagunkat, s felolvadunk a világ kohójában.
Ehhez a szellemhez és cselekedethez adjon
a jó Isten sok erõt és egészséget mindannyiunknak - fejezte be ünnepi megemlékezését a
város vezetõje.
Az ünnepi beszédet követõen a Vörösmarty
Színház mûvészei „Jöjj el napfény” címmel
adtak zenés-énekes mûsort, amelyben nemcsak az István, a király rockopera gyújtóhangú dalai hangzottak fel, de más - a hazaszeretetet, a hazafiságot a középpontba állító
- énekekben, szavalatokban is gyönyörködhetett a közönség.
Az ünnepi program méltó befejezése volt a
színpompás tûzijáték. N. Horváth Erzsébet

Fotó: N. Horváth

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ és Császár László polgármester
megkoszorúzta Szent István szobrát
A Batsányi Táncegyüttes tagjai nagyszerû
koreográfiával hozták az ünnepség helyszínére az új lisztbõl sütött kenyeret, amelyet a
város nevében Császár László vett át.

magyar szívvel, magyar gondolkodással,
magyar lélekkel élünk. Az irányt Szent István
mutatta meg, legyünk méltók hozzá.
A megáldását és -szentelését követõen a

Fotó: Minorics

Fotó: N. Horváth

Íme, az új kenyér
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Fényárban úszott a Tópart azon az augusztus 20-ai esten
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Boros éremesõ
63 ezüst-, 16 arany-, három nagyarany éremmel és számos, rangos különdíjjal gazdagodtak a környék gazdái, pincészetei a
Borvidéki Borverseny eredményhirdetésén
a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét keretében, augusztus 19-én a Kisfaludy utcában
felállított színpadon.

A szõlészeti és borászati kutatóintézet Kéknyelûje és Gõz Katalin 2008-as Olaszrizlingje
részesült ilyen elismerésben. A borverseny abszolút gyõztese a Csanádi Pincészet Gt Zeusza
volt, amely a teljes mezõnyben a legnagyobb
pontszámot szerezte meg, így a hegyközségi
különdíj mellett Champion-díjat és Bada-

Gratulálunk!
A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Sebõk János nyugállományú vezérõrnagyot,
Tapolca helyõrség és az 5. Önálló Harcászati Hadmûveleti Rakétadandár volt parancsnokát a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetésre terjesztette fel a rendszerváltás 20. évfordulója alkalmából.
A felterjesztést Sólyom László köztársasági elnök elfogadta, és a kitüntetést augusztus
19-én a Stefánia-palotában az elnök nevében a honvédelmi miniszter adta át az 1985-tõl
1994-ig a térség országgyûlési képviselõjeként is tevékenykedõ tábornoknak.
NHE

A világháború idején meggyilkolt romákra emlékeztek
A cigány holokausztra emlékeztek Tapolcán augusztus 2-án.
A Cigány Világszövetség 1972-es párizsi
kongresszusán hozott határozatot arról, hogy
augusztus másodika legyen a Cigány
Holokauszt Emléknapja. Hajdani táborlakók
visszaemlékezései szerint, 1944-ben ezen a
napon végezték ki az Auswitz-Birkenau-i
II/E jelzésû cigánytábor utolsó 3000 lakóját.
Tapolcán a régi köztemetõben, az áldozatok emlékére tavaly felállított bazaltemlékoszlopnál emlékeztek és koszorúztak a város-,

a helyi pártok-, a sümegi- és tapolcai cigány
önkormányzatok vezetõi.
A megjelenteket Bartha Józsefné, a tapolcai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
köszöntötte. A cigány holokauszt történelmi,
ideológiai hátterérõl és mai megítélésérõl
Hangodi László történész fogalmazott meg
gondolatokat. Megemlékezõ beszédében a
faji megkülönböztetésbõl következõ szörnyû
rémtettnek minõsítette a cigányok ellen
elkövetett hajdani náci bûnöket.
Töreky László

Tanévnyitó
Fotó: Töreky

Nyáry Ödön a díjat Borbély Gyulától, a Borvidéki Tanács elnökétõl vette át
- Elsõsorban a 2008-as évjárat borvidékre
leginkább jellemzõ fehérborai, az Olaszrizling, a Szürkebarát és a Kéknyelû mutattak nagyon szép formát, a vörösborok és a
rose-k nem tudták hozni az aranyérmes szintet - összegezte a 2008-as borokról szerzett
tapasztalatait dr. Májer János, a Badacsonyban mûködõ Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum, Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézet igazgatója.
A legmagasabb pontszámot elért borokat
és termelõiket a Hegyközségi Tanács különdíjjal is jutalmazta. A Badacsonyi Hegyközségi Tanács különdíjában azok részesültek, akik boraikra az aranyérmen túl a
legmagasabb pontszámot kapták a zsûritõl.

Évfordulók
1709. augusztus
300 éve
Dierling János tábornok Sümegrõl elindulva
elfoglalta Csobánc várát és vele együtt Tapolca is
császári kézre került.
1897. augusztus 1.
112 éve
Tapolczaiak is részt vettek a Budapest-keszthelyi
kerékpárversenyen.
1897. augusztus 1.
112 éve
Tapolczai ipartestületi betegsegélyezõ augusztus
1-én megkezdte mûködését.
1917. augusztus 2.
92 éve
Megszûnt a tapolcai vincellériskola.
1879. augusztus 5.
130 éve
Tûzvész pusztított Tapolcán.
1919. augusztus 5.
90 éve
Két páncélvonat érkezik Tapolcára székely
katonákkal, a vasutasok átállnak, fegyveres utcai
harc kezdõdik, melyben Sándor Lajos életét veszti.
1969. augusztus 6.
40 éve
Meghalt Cserhát József Batsányi-díjas költõ, a
Járási Könyvtár volt igazgatója.
1984. augusztus 6.
25 éve
Új posta nyílott Tapolcán.
1984. augusztus 15.
25 éve
Megújult az ÁFÉSZ könyvesbolt Tapolcán.
1854. augusztus 16.
155 éve
Tûzvész pusztított Tapolcán.
1849. augusztus 22.
160 éve
22-e táján Knezevits ezredes az osztrák csapatokkal megszállta Tapolcát. Szeptember elsejétõl
már egész Zala vármegyében osztrák katonaság
volt. Tapolca városra 24000 Ft hadisarcot vetnek
ki.
1852. augusztus 27.
157 éve
A városi Tanács jegyzõkönyvileg menti fel a tapolcai tanítót a harangozás kötelessége alól.
Továbbiakban a harangozást Csalló Ferenc egyházfi látja el 100 forint javadalomért.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

csonytomaj város különdíját is megkapta. A
Borbély Családi Pincészet legmagasabb pontszámot elért, késõi szüretelésû Szürkebarátjával aratott sikert, kiérdemelve Az év legeredményesebb termelõje címet is Tapolcától.
Évek óta hagyomány, hogy a Tapolcai
Ünnepi Napok keretében színpadra szólítják a
Tapolca Város Bora címért vetélkedõ és azt
megnyerõ gazdákat. Ezúttal fehérbor
kategóriában Nyáry Ödön 2008-as Szent
György-hegyi Szürkebarátja lett Tapolca
Város Bora. Vörösbor kategóriában a Varga
Pincészet jeleskedett, és vívta ki a rangot a
2006-os Cabernet Sauvignonával.
Töreky László

A Tapolcai Általános Iskola a központi tanévnyitó ünnepségét augusztus 31-én 18 órakor tartja a Városi Rendezvénycsarnokban.

IPA-küldöttség Izraelbõl
A Nemzetközi Rendõr Szövetség (IPA)
izraeli tagjainak küldöttsége a 10 napos
magyarországi kirándulása során Tapolcára is ellátogatott augusztus 22-én.
A vendégeket Császár László polgármester fogadta a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban. Ismertette a város nevezetességeit, és külön felhívta a jelenlévõk figyel-

mét arra, hogy ezekben a napokban zajlanak
a Tapolcai Ünnepi Napok, amelyeknek az
egyik „fõszereplõje” a kiváló bor.
A szívélyes vendéglátásért a küldöttség
nevében Ina Wolf tábornokasszony, az izraeli
rendõrség logisztikai fõigazgatója mondott
köszönetet, majd ajándékok átadására és
baráti hangú beszélgetésre került sor. NHE

Bõvült a csoportlétszám
Az idei évben a Dobó-lakótelepi óvodában
megnövekedett a beíratott gyermekek száma.
A növekvõ létszám nemcsak egy új csoport indítását tette szükségessé, de egy új
csoportszoba kialakítását is maga után vonta.
A már meglévõ terembõl kialakított
foglalkoztatónak, valamint a vizesblokk
felújításának beruházási költsége három és
fél millió forint.

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki a Halastó utcában
található Isover Kft. telephelyén árupakolás
közben hátrahagyott MAN-típusú tehergépkocsi fülkéjébõl alkalmi lopás módszerével 1
darab övtáskát tulajdonított el a benne lévõ iratokkal, készpénzzel. A bûncselekménnyel
okozott kár: 100.000. Ft.
- Zaklatás vétsége miatt indult eljárás helyi lakos feljelentése alapján volt férje ellen, aki válásukat követõen õt mobiltelefonon keresztül rendszeresen felhívja, így folyamatosan zaklatja.
- Ittas vezetés nem gépi meghajtású jármûvel
szabálysértése miatt indult eljárás helyi lakos elleni, aki a Csobánc utcában az általa vezetett kerékpárral úgy közlekedett, hogy szervezetében
szeszesital fogyasztásából származó alkohol volt.

Fotó: N. Horváth

A vendégeknek nagyon tetszett a város és a fogadtatás

Beszámoló és egy kérés
Hagyományosan a tapolcai rendõrkapitányság emeleti elõadóterme adott otthont
a Városi Balesetmegelõzési Bizottság soros
ülésének. Dr. Smura János rendõrkapitány a bizottság elnökeként a Tapolcán és
a környék településein lévõ civil szervezetek összefogását, szerepvállalásuk erõsítését szorgalmazta.
Az tapolcai rendõrkapitány egy motorhibás kisbusz 700 ezer forintba kerülõ
felújításához kérte a jelenlévõk erõhöz mért
segítségét.
Bakler Zoltán, a tapolcai rendõrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályve-

Házasságot
kötöttek:
Haáz Péter és Németh Beatrix
Kiss Tibor és Pintér Ágnes
Székely Dávid és Horváth Veronika
Gratulálunk!

zetõje elmondta, hogy az említett kisbuszt
többek között sebességmérõvel és számítógépes rendszerrel szerelnék fel, így
hatékonyan léphetnének fel a gyorshajtókkal szemben, továbbá gyors helyszíni
ügyintézésre, rendõrségi eljárás azonnali
megindítására lenne alkalmas, például az
ittas jármûvezetõk esetében.
A VBB ülésen elhangzott: javultak a
baleseti statisztikák a kapitányság területén.
2007-ben 131, 2008-ban 116 baleset történt. Ebbõl két évvel ezelõtt 10 volt halálos,
2008-ban nyolc. Nõtt a térségben a felderített ittas vezetések száma. Töreky László

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Gajdos Gábor és Sáfár Tünde
gyermekük Elizabet Gyöngyi
Põdör Dezsõ és Nagy Anikó
gyermekük: Zoé Maja

Új Tapolcai Újság

Gratulálunk!

2009. augusztus

5

CIVILTÉR

Mûsor a nemzetiségeknek
Hosszú évek óta hagyomány Tapolcán,
hogy önálló német- és cigány nemzetiségi
mûsoroknak is helyet ad a Tapolcai
Ünnepi Napok rendezvénysorozat. Így volt
ez augusztus 21-én is a Kisfaludy utcában.
Elsõként Bartha Józsefné, a helyi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a jelenlévõket, beszédében megköszönte a városnak, hogy támogatta a rendezvényt. Ezután kezdõdhettek a szórakoztató produkciók. Kerekes Gyuri slágerénekes két fiatal táncoslánnyal érkezett, és
saját mûsoros CD-jét ígérte a közönségnek
a „legjobb táncolásért”. Farkis Zoltán és
népi cigányzenekara Lehoczky Judit operett- és magyarnóta énekesnõvel kiegészül-

ve, már egy régi, de sokak szívéhez közelálló, zenei tartalmában igényesebb világot
képviselt, produkciójuk méltán kapott elismerõ tapsot.
A színpadra késõbb Molnár Attila, a város Német Kisebbségi Önkormányzatának
elnöke lépett, õ a többnemzetiségû ország
Szent István-i gondolata köré építette
beszédét. A német kisebbség kulturális
mûsorában a Vendel Vergissmeinnichttánccsoport mutatta be, hogy milyen a
tánc, ha nem magyar. Kicsit késõbb a soktagú Johans Chapelle-sváb együttes lépett
színpadra. Produkciójuk kifejezetten jó
hangulatot, vidámságot árasztott.
Töreky László

Tapolcáról indultak
Nemzeti ünnepünk alkalmából ebben az
évben is állami kitüntetésben részesültek
mindazok, akik tevékenységükkel kimagaslót alkotnak.
A kitüntetettek sorában nemcsak Tapolcáról elszármazottakkal, de ma is a városban élõkkel találkozhattunk.
Dr. Kovács András, a Szent János Kórház urológiai-sebészeti osztályának osztályvezetõ fõorvosa a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkeresztet kapta, amelyet
Székely Tamás egészségügyi miniszter
adott át.
Az Iparmûvészeti Múzeumban megtartott díjkiosztón Csaba Zsolt, a Magyar Álla-

Tájékoztatás

Grundfoci Kupa 2009

Értesítem a Tisztelt Lakosságot,hogy az Új Köztemetõbe a kiépített aszfaltozott úton a
mozgásukban átmenetileg korlátozott, beteg, idõs emberek, parkolási engedéllyel rendelkezõ súlyos mozgáskorlátozottak gépjármûvel történõ behajtását 2009. augusztus 8-tól
- temetõõri felügyelet mellett - az alábbi rend szerint biztosítom.
Szombaton: délelõtt 10-12 óráig, délután 15-17 óráig.
Vasárnap: délelõtt 10-12 óráig, délután 15-17 óráig.
Császár László
polgármester

Augusztus 7-én hetedik alkalommal mérték össze tudásukat a város futballozni
szeretõ polgárai a Rendezvénycsarnokban.
Az idei tornára tizenkét csapat adta le a
nevezését. A szervezõk négy hármas csoportba sorsolták õket. A csoportmeccsek gyõztesei kerültek az elõdöntõbe, ahonnan az

Jó pörköltek, vidám szakácsok
Huszonöt csapat nevezett be a XI. Pörköltfõzõ Versenyre, amelynek a helyszíne
most is a Köztársaság tér volt augusztus
23-án.
A tûzgyújtáskor felkerekedõ szél nemcsak
arról „gondoskodott”, hogy az általa „hozott”
illatokból a csapatok egymás fõzési titkait
„elszagolhassák”, de arról is, hogy a füst
bekúszhasson minden jelenlévõ hajába,
ruhájába. De ez - bátran állíthatom - senkit
sem zavart.

mi Népi Együttes szólótáncosa és a szintén
Tapolcáról indult Csernevné Fekete Ágnes,
a csepeli Kossuth-gimnázium angoltanára a
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetésben részesült.
A Népmûvészet Ifjú Mestere elismerõ
címet Nemes Szilvia, Csaba Zsolt párja - õ
is a Magyar Állami Népi Együttesben táncol - és Szabó Csaba tapolcai néptáncos
nyerte el. A kitüntetéseket Hiller István
miniszter adta át.
Büszkék vagyunk a kitüntetettekre.
Gratulálunk az elismeréshez, és a további
munkájukhoz sok sikert, erõt és egészséget
kívánunk.
NHE

Vadkategória: I. FIDESZ, II. Képviselõk, III.
Tapolcai Finn Barátok Köre; Vegyes
kategória: I. MÁV 2, II. Tesók, III.
Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület.
Az ÉFOÉSZ csapatának szószólója,
Ferencsik István volt, aki kérdésünkre elmondta, hogy a baráti társaság már több mint
tíz éve van együtt, és a fõzés tudományát is
sokszor gyakorolták.
A Polgármesteri Hivatal bográcsa mellett
Marton József alpolgármester állt, aki nagy

Asztalon Villa és a FOX 40 gárdái kerültek ki
gyõztesen, legyõzve a Gattó FC-t és a
JamaItalt.
A bronzmeccset ez utóbbi nyerte, míg az
idei gyõztese az Asztalon Villa együttese lett.
A sorrend: 1. Asztalon Villa, 2. FOX 40, 3.
JamaItal, 4. Gattó FC.
Antal Edit

Ismét verekedés
Utcák, terek, lakóközösségek, baráti társaságok vegyes csapatai jelentkezhettek
ezúttal is a Grundfoci Kupára, hogy
megmérkõzzenek a Vándorserlegért a
sportszerûség keretein belül, a szórakozás elsõdleges szándékával. Nem mindenki gondolta így…
Vereséggel zárult mérkõzése után az
egyik kiesett csapat a vélt sérelméért erõszakkal, verekedéssel vett elégtételt a gyõztesen. Puff neked Fair Play…
A valamikori grundok a jó értelemben

vett vagányságról, csibészségrõl (is) szóltak, de mindig a tisztességes játék szinterei
voltak.
A Rendezvénycsarnok minden feltételt
megteremtve lehetõséget nyújtott a csapatoknak, hogy bérmentve használják a termet és gondtalanul focizzanak. Sajnos,
vannak, akik képesek az egész estét, mindenki hangulatát tönkretenni a vereségük
miatt.
Várjuk õket legközelebb is a grundon és
nem a ringben…
Németh Katalin

Ilyen még nem volt…
Pócsi Béla, a 2008. évi Díszmadár Világbajnokság gyõztese, mestertenyésztõ egyedi
díszmadár kiállítása szeptember 26-28. között a Rendezvénycsarnokban.
A helyszínen 40 madárfaj 140 díszmadarát tekinthetik meg a látogatók. Megnyitó
26-án 10.00 órakor. Mindenkit szeretettel várnak.

Bevált a rendszámfelismerõ

Fotó: N. Horváth

Készülnek a mestermûvek
Vidám társaságok álltak a bográcsok
mellé, és igyekeztek elkészíteni remekeiket,
amelyeket aztán a Halász János mesterszakács által vezetett zsûri - Koppányi Ferenc,
Barbalics Antal, dr. Smura János - bírált el.
- Nem volt könnyû a döntés, mert az idei
pörköltek minden eddigit felülmúltak mondta a zsûri elnöke -, de hát a kóstolás
után dönteni kellett.
Végeredmény: A verseny abszolút gyõztese a Német Kisebbségi Önkormányzat
csapata. Sertés-kategória: I. Vállalkozók
Egyesülete, II. Városért Egyesület, III. Spar;
Marha-kategória: I. Városszépítõk, II.
Boszorkánykonyha, III. Diszeli Jóbarátok;
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mûgonddal keverte a készülõ vadpörköltet.
- A fõszakács valójában Závori László mondta nevetve -, nekem ez a feladat jutott.
Ügyelek arra, hogy ne legyen rosszabb a
pörkölt, mint amikor a fõszakács rám bízta,
mielõtt elindult körbenézni a „vetélytársak”
között.
A Tapolcai Finn Barátok Körének „konyháján” is nagy a sürgés-forgás. Ott is vadhúsból készült a pörkölt vargányával ízesítve, tudtuk meg Bolla Albertné elnöktõl.
- Alapozóként jófajta muskotály törkölypálinkát fogyasztottunk, és hozzá - mi mást,
mint - rénszarvaspástétomos kenyeret - tette
hozzá vidáman a férj.
NHE

Két-háromezer személyautót is azonosít
naponta a tapolcai rendõrség által a
közelmúltban hadrendbe állított számítógépes rendszámfelismerõ rendszer.
Bakler Zoltán, a tapolcai rendõrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályvezetõje
szerint a rendszer sok rendõr egésznapos
munkáját látja el, és az eredmények is
magukért beszélnek. A berendezés munkába állítása óta - és azzal összefüggésben egy vizsgált hónapban több mint félszáz
vezetõi engedélyt vontak be, és nyolc körözött személy került rendõrkézre. A rendõr-

tiszt elmondta, ma még csak álom, hogy
minden tapolcai rendõrautóban ilyen computer legyen (szerk.: Több mint egymillió
forintba került). Megtudtuk, a különleges
computer alkalmas mûszaki vizsga érvényességének ellenõrzésére, továbbá nem
jelentett adatváltozások (például az autó
átíratásának hiánya) kiszûrésére is. Nem
mellékesen, a közlekedési rendõröknek
nem kell fölöslegesen megállítani a becsületes és törvénytisztelõ autóst, elég csak
azokat, akiknél valami nincs rendben.
Töreky László

Hírlevél
- A Pápai Honvéd Bajtársi Egyesület
által szervezett színvonalas találkozón a
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület 27 fõvel képviseltette magát.
- Egyesületünk szeptember 19-én a
Pápai Honvéd Bajtári Egyesületet fogadja
Tapolcán, részükre programot, pinceszert
és zenés baráti találkozót szervez. A rész-
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letes programot a szeptember 7-ei Hírlevél tartalmazza majd.
- Október 2-án, 3-án Harckocsiezred
Találkozó lesz Tapolcán. A találkozóra
jelentkezni augusztus 31-ig lehet az
egyesület irodájában (Tapolca, Dobó
István tér 5. II. em.).
Nacsa Ferenc
elnök

KULTÚRA

Új kiállítóterem a múzeumban
A Balaton Fejlesztési Tanácshoz
benyújtott sikeres pályázat és az önrész
segítségével a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum múzeumi intézményrészében
egy új tárlatrész, lapidárium kialakítására nyílt lehetõség.
Mint Hangodi László történész-múzeológustól megtudtuk, a kõtárat az épület
alatt lévõ, erre a célra átalakított, 35 m2-es
pincehelyiségben helyezték el.
- Az Egy város és vár története a
faragott kõemlékek tükrében címû állandó
kiállítás anyaga nagyobbrészt Tapolcán és
a város környékén elõkerült ókori, középkori és kora újkori faragott kõemlékekbõl
áll, és az 1984-86 közötti ásatásokkal
kerültek azok a felszínre. Bizonyára nagy
érdeklõdésre tarthat majd számot az

évtizedes raktározás után kiállításra
kerülõ Jézus születése freskó is, amelyet a
plébánia-templom külsõ faláról 1979-81
között választottak le és konzerváltak. A
látogatók majd megtekinthetik azt a malomkõbõl átalakított ellensúlyt is, amely a
török kori tapolcai végvár felvonóhídjának könnyebb kezelését szolgálta. A kiállítás tervezésénél jelentõs szempontnak
tekintettük, hogy a helytörténeti értékek
állagát megóvjuk, ezért különös gondot
fordítottunk egy olyan berendezés beszerzésére, amely állandó hõ- és páratartalmat biztosít. A kiállítás megnyitásának
várható ideje szeptember utolsó harmada.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk
majd - tette hozzá Hangodi László.
N. Horváth Erzsébet

Mária Út
Szeptember 11-13. között gyalogos
zarándoklat lesz a Hazáért Szent
Istvántól Máriához Balatonalmádiból
Sümegre címmel.
A zarándoklat szeptember 11-én a balatonalmádi Szent Imre-templomtól (Óvári
Ferenc utca) indul reggel 7 órakor, és 3
nap gyalogúttal érkezik Sümegre.
A teljes táv mintegy 90 km. Az útvonal
általában gyenge forgalmú közúton,

bicikliúton halad. Az út elsõ napja
Balatonakaliig, a második napja Tapolcáig mintegy 33-33 km, a harmadik napja
Sümegig 23 km.
A szervezõ Mária Út Egyesület arra
kéri a tapolcaiakat is, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz. Jelentkezés:
Récsey Zsuzsa, tel.: 30/227-0784, e-mail:
cursillo@bakonysoft.hu. Információ:
www.mariaut.hu, www.mariaradio.hu.

Jövõje is van a nagy múltú
kórustalálkozónak
Két évtizedes hagyomány a Batsányi
János Mûvelõdési Központban a Nemzetközi Kórustalálkozó, amelyet idén
augusztus nyolcadikán rendeztek meg.
A zenei eseményt Bojtos Andrea, Szlovákiában élõ mandala festõ kiállításának megnyitója elõzte meg, késõbb hat vegyeskari
csoport és közremûködõként a Batsányi
Táncegyüttes lépett színpadra.
A kórustalálkozó Császár László polgármester ünnepi köszöntõjével indult. - Több,
mint húsz éve ad otthont a város a nemzetközi kórustalálkozónak, a résztvevõket
Tapolca mindig nagy szeretettel fogadja.
Egyik fontos célunk, hogy a térség kulturális centrumává váljunk. Ma már
elmondhatjuk, hogy szellemiségében, kulturális kisugárzásában városunk kezd olyan
lenni, amilyennek szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy a kultúra, a mûvészetek életjobbító hatására ma nagy szükség van, ezért is
támogatjuk a közmûvelõdési pályázati
rendszerén keresztül az ilyen és hasonló

rendezvényeket. - fogalmazott.
A beszédet követõen a Batsányi Táncegyüttes lépett színpadra, majd a Némethné
Kálmán Zsuzsanna vezette Magnificat
Kórus Balatonedericsrõl, a Bárdos Lajos
Vegyeskar a szlovákiai Nagymegyerrõl, a
VOKE Kodály Zoltán Vasutas Énekkar
Nagykanizsáról mutatta be repertoárját.
Tapolcát a Protestáns Énekegyüttes,
Füstös Mária vezetésével a Batsányi
Népdalkör és a Kissné Dér Krisztina
irányításával mûködõ Batsányi Vegyeskar
képviselte. Ahogy az elmúlt évtizedekben,
idén sem maradt el a közös színpadi éneklés.
A résztvevõket késõbb a tóparti bormúzeumban látták vendégül. Itt Bognár
Ferenc, a Tamási Áron Mûvelõdési Központ igazgatója mondott pohárköszöntõt,
amelyet egy jó hírrel zárt: 2010-tõl a tervek
szerint intézményük is „beszáll” a
Nemzetközi Kórustalálkozó megrendezésébe.
Töreky László

Nagyszerû nyitány
A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
nyitóprogramjának a Nagyboldogaszszony Római Katolikus Templom adott
otthont augusztus 15-én.
A Boldog Özséb Alapítvány és a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ által
szervezett koncerten Kováts Kolos
Kossuth-díjas operaénekes és Teleki
Miklós orgonamûvész mutatkozott be a

tapolcai közönségnek.
A mûvészeket Szabó Csaba köszöntötte, majd a zsúfolásig megtelt templomban Bach, Mozart, Pachelbel, Beethoven,
Verdi és Widor mûvei csendültek fel.
A produkció végén Csere Sándor kanonok-plébános mondott köszönetet a felejthetetlen élményért. A hálás közönség pedig
vastapssal jutalmazta a fellépõket.
NHE

Tudás, humor, erotika, ötletszerûség
Kolop József szobrász alkotásaiból szinte
árad a tudás, a humor és mindezekkel
kart-karba öltve a huncut erotika. Augusztus 18-án a Tamási Áron Mûvelõdési
Központ aulájában a mûvész percek alatt
élõvé gyúrta a holt anyagot, elkápráztatva
tehetségével „Föld-i világ” címû kiállításának szépszámú látogatóját.
A képzõmûvészetet kedvelõ közönség
körében jól cseng Kolop József neve.
Agyagból formált alkotásai nem mindennapi
fantáziáról, kézügyességrõl árulkodnak,
miközben zömében közérthetõek, a laikusok
számára is befogadhatók.
A mûvész az átlag tapolcai polgárok
körében sem ismeretlen, hiszen ki ne
emlékezne tavalyi karácsonyi életnagyságú
betlehemére, amely városunk Fõ terének
szép és bensõséges látványossága volt a téli
ünnepek alatt.
Kolop József legújabb kiállítását Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, a megyei közgyûlés elnöke nyitotta meg, majd dr. Sáry
Gyula nyugalmazott orvos, esztéta méltatta,
elemezte mûvészi teljesítményét, annak jellemzõit: a huszonegyedik századi groteszk látásmódot, a természetközeliséget, a vallási-,
mitológiai vonatkozást, a csintalan erotikát és
a mindezek mögötti szimbolikus tartalmat.
A szobrászmûvészt a kiállítás közönsége
gyorsaságáról is megismerhette. Mindenki
õszinte csodálatára a szobrász a helyszínen

röpke negyed óra alatt elkészített egy (természetesen nem százszázalékosan befejezett) agyagszobrot, amely a Koldus és
macskája címet kapta. A hálás tapolcai közönség nagy tapssal jutalmazta a rendhagyó,
mûvészi „akciót”, a sajátos készséget a spontán alkotásra.
Töreky László

Fotó: Töreky

Az ihlet pillanata

Köszönet
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum ezúton mond köszönetet Tóth József nyugalmazott pedagógus, helytörténet-kutatónak
azokért az eredetileg saját tulajdonát
képezõ, rendkívül hasznos és az érdeklõdésre számot tartó, helyismereti témájú
anyagokért, amelyeket intézményünknek
ajándékozott további felhasználás céljára.
Könyvtárunk a dokumentumokat - a
helyi közmûvelõdés céljainak szolgálatában - helyismereti gyûjteményében
helyezte el, így azok a továbbiakban
szabadon hozzáférhetõk a könyvtárlátogatók és -használók számára.

Intézményünk ezúton kéri a Tapolcán és a
Tapolcai Kistérségben élõket, hogy amenynyiben rendelkeznek bármilyen helyi vonatkozású dokumentummal (fotó, képeslap,
térkép, stb.), amelyet ajándékként vagy
kölcsön a könyvtár rendelkezésére bocsátanának, jelezzék azt az intézmény
vezetõjénél (Tapolca, Batsányi u. 1., III.
emelet; Tel.: 87/412-245; e-mail: konyvtar@vktapolca.hu). Minden felajánlást,
amely gyûjteményünk gyarapítását és a
könyvtárhasználók igényeinek magasabb
szintû kielégítését szolgálja, nagy örömmel
és köszönettel fogadunk.

A Népmûvészet Ifjú Mestere
Arról, hogy miként lehet valaki a
Népmûvészet Ifjú Mestere, a legilletékesebbet, az idei év kitüntetettjét és a cím
új birtokosát, a tapolcai Szabó Csaba
néptáncost kérdeztük.
- A cím elnyeréséhez egy 25 oldalas dolgozatot kellett készítenem az Oktatási és
Kulturális Minisztérium felhívására. A
szakmai zsûri elfogadta azt, majd behívtak
a Hagyományok Házába, ahol a 3 tájegység
- Erdély, Alföld, Dunántúl - táncaiból kellett a zsûri választása szerint kettõt 5-5 percig eltáncolni. Az volt a feltétel, hogy az
egyik kapcsolódjon a dolgozatom témájához, amely a Bakony, Balaton-felvidék
néptánchagyományáról szólt. Szerencsésnek mondhatom magam, mert ezzel a témával már 50 éve nem foglalkoztak, mondván,
hogy ezen a vidéken nincs is összegyûjthetõ
anyag. Tévedtek. Az 5-6 éves gyûjtõmunka
alatt sokat segítettek nekem a régi táncosok,

Fotó: N. Horváth

Már itt az utánpótlás is: Szabó Csaba egyik kezében a díj, a másikban
kislánya, Eszter
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sok fotót, éneket is sikerült begyûjtenem,
bizonyítva, hogy milyen gazdag lelõhely a
mi vidékünk is. Nemcsak a betyárokról:
Savanyú Jóskáról, Sobri Jóskáról van itt
anyag, a néptáncokról is.
- Az évekig tartó gyûjtõmunkának meg is
lett az eredménye. Miként érintette az elismerés és hogyan tovább?
- Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy nekem is odaítélték a Népmûvészet Ifjú Mestere-díjat, amelyet egy
évben csak 4-5, 35 évnél fiatalabb kaphat.
A Hiller István miniszter által átadott elismerésnek referencia-értéke van, valójában
egy ajánlás. Azok, akik ezt megkapják,
nagyon sok idõt töltenek a népmûvészet, a
néphagyomány ápolásával, áldozatot hoznak érte, hiszen nemcsak táncolnak, de
saját gyûjtési munkával is rendelkeznek.
Örülök, hogy innentõl én is közéjük tartozom.
N. Horváth Erzsébet
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Nyárvégi délutánok és esték
a Kisfaludy utcában
Aki tapolcaiként (vagy éppen valamelyik
környezõ település lakójaként) úgy döntött, hogy a nyár utolsó napjait a Tapolcai
Ünnepi Napok Kisfaludy utcában zajló
programjainak szentelte, az nemigen
várt csodákra.

húsok illatára, nagy és kis találkozásokra,
beszélgetésekre ismerõsökkel, barátokkal.
Nagy tömeget vonzottak az esti koncertek
Demjén Rózsival, Hevesi Tamással és a
Korál-együttessel. Mérsékeltebb számú nézõsereg elõtt, de nagy sikerrel léptek szín-

Szólj, síp, szólj ! . . .
Kitartóan ül tojásain az anyamadár. Az apa „kenyérkeresõ”; szállítója a tavasz végén
már bõven nyüzsgõ rovaroknak. A meztelen tehetetlenke hamar tollasodik. A vándormadárszülõ idõben kezdi az „edzést”: erõ és kimûvelt technika kész legyen a vándorútra.
Kezdõdjék a szárnypróbálgatás! Ellenkezni nem lehet, nem célszerû. Kihagyás nélkül,
következetesen, türelmesen folyik a példamutató edzés (ezek a nevelés kulcsszavai
embernél is!) - a független szárnyalásig.
Megérezve az „Idõk szavát” (múló idõ, idõjárás) gyülekezõ-próba! - cikázással kombinálva. Nagyobb csapat, nagyobb biztonság; egységben az erõ.
A természeti népek tudják, vállalják: legjobb tanítónk a természet. A „modern ember”
pedig elembertelenedik a technika mértéktelen-kritikátlan melléfogásaiban, a rohanásban
és a decibelekben (!).
Dr. G. T. G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Szigethy Ödön
igazgató tanító, háziipari fõfelügyelõ, lapszerkesztõ
(Pécs, 1869. szeptember 7. - Pécs, 1942. augusztus 4.)

Fotó: Töreky

A hálás közönség és az örökifjú Demján Ferenc
Számított azonban szép színpadi produkciókra, kevésbé szépekre, néha rosszakra,
vidámparki ringlises-, dodgemes-, céllövöldés-, búcsúi kavalkádra, rendezvénysátorra padokkal, tömegre, melegre, borutcai
borokra, mûanyagpoharas sörökre, grillezett

padra a helyi elõadók: közös operett-produkcióval Lovas Kinga és a Batsányi Táncegyüttes, a Team for Music formáció, a Tapolcai Musical Színpad, a Kinizsi Táncegyüttes, a Csobánc Népdalkör, a Hátsó Udvar rock
band, a Kalimutu Jazz Band. Töreky László

Felettünk a csillagok

27. rész
Aszimmetrikus sarki fény

Norvég kutatók felfedezték, hogy a sarki
fény intenzitás-eloszlása teljesen aszimmetrikus a két féltekén. Ez ellentétben áll
az eddig elfogadott feltételezéssel, ami
szerint az északi és a déli sarki fény
egymás tükörképe.
A sarki fény bolygónk mágneses pólusainak környezetében keletkezik. A sarki
fény akkor keletkezik, amikor a Föld mágneses mezõje által a napszélbõl befogott
töltött részecskék a pólusok felé mozogva a
légkör molekuláival ütköznek, gerjesztik és
fénylésre kényszerítik azokat. Eddig azt
feltételezték, hogy északon és délen azonos
intenzitás-eloszlás alakul ki, tehát a két félgömbön megfigyelhetõ mintázatok egymás
tükörképei. Karl Magnus Laundal és
Nikolai Østgaard eredményei szerint azonban nem ez a helyzet.
A két kutató a NASA két mûholdjának,

az IMAGE és a Polar adatait használták a
sarki fény vizsgálatára. A nem várt eredmény legvalószínûbb magyarázata szerint a
mágneses erõvonalak mentén folyó elektromos áramok lehetnek felelõsek a tapasztalt
aszimmetriáért. Ezek az áramok a Föld két
féltekéjének eltérõ mértékû besugárzása
miatt indukálódhatnak, és ebbõl kifolyólag
jöhet létre az eltérés az északi és a déli
pólus fölött tapasztalt jelenségben.
Østgaard véleménye szerint ez a felfedezés azért is figyelemre méltó, mert
rámutat arra, hogy nem lehet az egyik félgömbön végzett mérések eredményeit
automatikusan alkalmazni a másikra is. Ez
azért is fontos, mert a sarki fénnyel és a felsõlégköri folyamatokkal kapcsolatos tudásunk szinte kizárólag a Föld északi féltekéjén végzett kutatásainkból származik.
Huszák László

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ szeptemberi programjai
5.: Ezeréves megye Gyermek Megyenap; 16.: Mobilitás hete rajzpályázat-kiállítás
megnyitó, megtekinthetõ szeptember 22-ig.
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
elõadásokkal. Babamasszázs: szerda 10.30-12.00. Bridzs klub: hétfõ 18 óra.
Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, Szombat: 09-12.30.

Újabb szójátékok
- Vasútállomás. A bemondó ajkáról hangzik
el: Mindjárt indul a vonat Ajkáról.
- Õsz ül a tájon. Éva - õ szül, de a barna haja
nem õszül.
- A Bekõ Antal autója nem indul. Hát akkor
bekõ tóni.
- A tolvaj zsebmetszõollót vett elõ.
- A hét mûtrágya, bocs' mûtárgya.
- Nõstény dalló nincs, de kandalló van.
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- Nem meztelenül, hanem nesztelenül lépett
az ablak alá.
- Valaki letiporta a virágágyásomat. Az a szép
levendula is le van dúlva.
- A Pista sokat iszik, tehát alkoholpista.
- Azon a fényképen nem x-y, hanem az én
exférjem látható. Ez fix.
- Kiderült, hogy beborult.
Dr. Töreky László

Középiskoláit és a tanítóképzõt Baján végezte. 1893-tól a
tapolcai r.k. elemi iskola és a tanonciskola tanítójaként
emlegették. Másutt a „gazdasági vándortanító” titulussal
szerepelt. Rövidesen az elemi iskola igazgatója lett. E tisztséget 1920-ig töltötte be. Ekkor a földmûvelésügyi miniszter kinevezte háziipari felügyelõvé, 1926-ban pedig elõléptette és megbízta három
dunántúli megye fõfelügyelõségével. A tanítói kar egyetlen tagja volt, aki ilyen tisztet
viselt. E hivatalai mellett számtalan funkciót töltött be Tapolca társadalmi, gazdasági
és kulturális életében. Felügyelõje volt a járási faiskolának, miniszteri biztosa az elemi
iskola VI. osztályának vizsgáinál a tapolcai és balatonfüredi járásokban, jegyzõje a
járási tanítóegyesületnek.
1908 óta titkára, majd ügyvezetõ alelnöke volt a Gazdakörnek. E szervezet kereteit
kitágítva hatékony és magas színvonalú kertészeti ismeretterjesztést alakított ki.
Fontos szerepet vállalt a filoxéra elleni küzdelemben. Fûztelepet létesített,
meghonosította a szalmafonás és kosárkötés mesterségét. Szerkesztette és kiadta a
Tapolczavidéki Gazdakör évkönyveit. Húsz éven át fõparancsnoka volt a tûzoltó
egyesületnek. 1902-ben létrehozta és eredményesen mûködtette a népkönyvtárat,
amiért a Múzeumok és Könyvtárak Országos Bizottsága 1907-ben díszokmánnyal és
100 korona jutalommal tüntette ki.
Jelentõs helytörténeti munkásságot fejtett ki. Elõször õ tett kísérletet Tapolca történetének összefoglalására. Megírta és publikálta Zala vármegye földrajzát. 1904-tõl
1919-ig felelõs szerkesztõje volt a hetente megjelenõ Tapolczai Lapoknak.
Színvonalas írásaival nagy hatást gyakorolt a polgárosodó kisváros közéletére. Elsõ
kezdeményezõje volt Tapolca idegenforgalmi fellendítésének. Példaadó tevékenysége
alapján méltó volna arra, hogy munkás életének Tapolcán emléket állítsunk.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Sajt-tallérok narancsos rozmaringos ízesítéssel
Hozzávalók (4 személyre): 1 db narancs,
1 ek. méz,2 ek. olívaolaj, 3-4 szál rozmaring,
4 db 5-6 mm vastag rántani való sajt szelet.
Alufólia a csomagoláshoz
Elkészítés: A narancsot kifacsarjuk, majd
összekeverjük a mézzel és az olajjal. Egy
szál rozmaringról letépkedjük a leveleket,
apróra vágjuk, és hozzákeverjük az elkészített szószhoz. A sajtszeleteket alufóliára

helyezzük, a tetejükre teszünk egy rozmaringágat, majd rácsepegtetjük a szószt mindegyikre. A fóliát lezárjuk és 3 percig
oldalanként, grillezzük.
Pirítóson, vagy salátaágyon tálaljuk! Jó
étvágyat kivánok!
A recept megtekinthetõ videóban is a
www.receptbazar.hu weboldalamon.
Halász János gasztronómus

Néhány jó tanács fogyni vágyóknak
A jó tanácsokat Ferencsik Istvántól, a
világ egyik legsikeresebb és legeredményesebb fogyókúrázójától kértük,
aki a Nagy Fogyás címû televíziós
mûsor gyõztese lett a 90 kg mínuszával.
- A fogyás elõször is a fejben dõl el mondja a volt versenyzõ. - Azoknak a hölgyeknek - véleményem szerint -, akiknek
csak 3-4 plusz kilója van, nem kell
fogyókúrázniuk. Ha viszont már elhatározta valaki, hogy megszabadul a felesleges kilóitól, akkor a tervét valósítsa is
meg, csinálja végig a diétát, mert ha nem
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így tesz, akkor jojó-effektus lép fel, ami
azt jelenti, hogy a „fogyókúra” végén
több kilót mutathat a mérleg, mint az elején. Nagyon fontos szabály a napi hatszori
étkezés és a testmozgás beiktatása. Már
egy éve jómagam „normálisan” étkezem,
és a súlyomat is tartani tudom. Természetesen megkóstolom az ÉFOÉSZ által
fõzött, finom vaddisznópörköltet itt, a
Pörköltfõzõ Versenyen, de salátát és - öt
szelet helyett - csak egy szelet kenyeret
eszem hozzá. Ma már edzettem is, tök jól
érzem magam.
NHE

SPORT

Ács János Emlékverseny
Tapolca Város Nemzetközi Nyílt Egyéni Sakkversenye
Az idei esztendõtõl Tapolca város hagyományos Nemzetközi Nyílt Egyéni Sakkversenye a 2008. december 10-én elhunyt
polgármesterünk, Ács János nevét fogja
viselni, hogy ezzel is emlékezzünk arra az
emberre, aki polgármestersége 10 éve alatt
fejlõdésnek indította városunkat, ablakot
nyitott a világ felé.
A Városi Rendezvénycsarnok aulájában
összegyûlt versenyzõket, vendégeket, önkormányzati képviselõket, érdeklõdõket Cseh
Diána köszöntötte. A megjelentek közül
külön köszöntötte Ács János polgármester özvegyét, Gabriella asszonyt s két, Tapolcáról induló sakknagymesterünket: Mádl
Ildikót és Lakos Nikolettát.
Ezután Sólyom Károly alpolgármester köszöntõje és megnyitója következett. Beszédében elismerõen szólt Ács János polgármester 10 év alatt végzett odaadó
munkájáról, amit városunkért tett. Megköszönte a családnak, hogy hozzájárult ahhoz,
hogy a verseny 2009-tõl Ács János nevét
viselheti, egyúttal ígéretet is tett arra, hogy a
nemzetközi sakkverseny szervezésében, rendezésében Tapolca Város Önkormányzata
mindig partner lesz.
Paréj József, a Tapolca VSE sakkszakosztályának vezetõje virágcsokor átadásával
mondott köszönetet Gabriella asszonynak.
Az ünnepélyes megnyitó után a
versenyzõk, a versenybírók elfoglalták

helyüket, s néhány fontos szabály ismertetése
után elkezdõdött a hétfordulós, svájci rendszerû verseny.
Az aulában Gabriella asszony elmondta,
hogy családjának nagy megtiszteltetés, hogy
ez a rangos esemény 2009-tõl Ács János
nevét viseli, aki mindig is fontosnak tartotta
városában a sportágak minél magasabb szintre emelését.
A négynapos versenyen 104 versenyzõ
vett részt, köztük nemzetközi nagymesterek, többszörös magyar bajnokok, felnõtt,
ifjúsági és gyermek tapolcai tehetségek.
Végeredmény: 1. a pápai Aczél Gergely, 2.
Leviczky Tibor, 3. Gonda László, 4. Galyas
Miklós.
Különdíjasok: A legjobb tapolcai: Jurácsik
József, a fõverseny 12. helyezettje. A legjobb
nõi játékos Tóth Sarolta lett, a legjobb szenior
a szlovákiai Gustac Stzrc, a legjobb élõ pont
nélküli versenyzõ Vendég Balázs, a legjobb
14 éven aluli Gombos Bettina, a legjobb 18
éven aluli Németh András.

Gratulálunk!
A Magyar Sakkszövetség Barcza Gedeonemlékéremmel tüntette ki Paréj Józsefet,
a Tapolca VSE sakkszakosztályának vezetõjét, elismerve a sakk-sportágban 40 éve
végzett áldozatos és kiváló munkáját.

Egy gyõzelem, egy döntetlen
Idegenben, Gyulakesziben gyõzelem, hazai
közönség elõtt, Ugoddal döntetlen. Ez a
mérlege két forduló után a TIAC-Honvéd
VSE idei bajnoki szezontól megyei I.
osztályban játszó labdarúgó-csapatának.
A hazai mérkõzés elõtt Csáki Lászlóval, a
csapat edzõjével beszélgettem.
- Hogy sikerült a felkészülés az új bajnokságra?
- Megítélésem szerint jól sikerült a
felkészülésünk, bár a játékosok egy része,
akik a Balaton-parton munkát vállaltak, nem
mindig tudtak edzésre jönni. Az átigazolási
idõszakunk is egy kicsit elnyúlt, ami valamelyest bezavart a felkészülésbe. Azt tudtuk,
hogy kik távoznak a csapattól, de azt sokáig
nem, hogy kik fognak érkezni, s kiket kell
beépíteni a csapatba. Így tehát a csatlakozók
elég késõn kezdték meg a munkát, ezért van
egy kis lemaradásuk a többiekhez képest.
- Kik távoztak, kik érkeztek?
- Szinte egy csapatra való ember távozott:
Kutasi Gábor, Lendvai Miklós, Hegyesi
Balázs, Markó Gergõ, Németh András, Major
István Berta Attila. Érkeztek: Osztermann
István, Simon Richárd, Cozma Sorin, Szalai
Károly.
- Milyen célt tûztek ki a csapat elé?

- Az 1-6. hely valamelyikét, természetesen
minél elõrébb, annál jobb.
-Hogy értékeled az elsõ bajnoki szereplést
a Gyulakeszi ellen?
- Gyõztünk, ennek örülni kell. A vendéglátó
Gyulakeszi az elsõ félidõben még jól tartotta
magát (0:0), de a második játékrészre sikerült
minden tekintetben felülkerekednünk ellenfelünkön, s ez a 2:0-ás gyõzelmünket hozta.
A Tapolca hazai bemutatkozó mérkõzésén
1:1-et játszott Ugoddal. A mieink körülményeskedõ, egyénieskedõ játékkal kezdtek.
Az Ugod jobbára védekezett, de a tapolcaiak
pontatlan támadásokat vezettek. Hiába fokozta az iramot a második játékrészben a Tapolca, a hõsiesen védekezõ ellenfél, és remek
kapusa, Lelkes mindent hárított. Az Ugod rászolgált az egy pontra.
A Tapolcának remélhetõen idõben jött a
figyelmeztetés, hogy a sikerhez a megyei
osztályban is az elsõ perctõl az utolsóig szükséges a koncentráltság és az egységes csapatjáték. A mérkõzés góljai: a 33. percben
egy bal oldalról átívelt labdára érkezett az
ugodi Hegyi, az egyenlítõ gólunk a 38. percben megítélt büntetõbõl született, amit
Osztermann magabiztosan értékesített.

Tapolcai gyõzelem a XI. Nemzetközi

Telt ház fogadta
Nagypályás Öregfiú Labdarúgótornán
Tapolcai Ünnepi Napok keretében ren- horvátok nem tudtak eljönni hozzánk. Így a
az MKB Veszprém KC kézilabdásait Adezett
nemzetközi, háromcsapatos öregfiú tornánkra az említett marcelházi csapaton

Augusztus 6-án játszotta elsõ nyilvános
edzõmérkõzését az MKB Veszprém férfi
kézilabda bajnokcsapata a lengyel bajnok,
Vive Kielce csapata ellen a Városi Rendezvénycsarnokban telt ház elõtt.
A nagy meleg sem volt akadály az MKBrajongók számára, hogy megtöltsék a tapolcai
sportcsarnokot, s kedvenceik játékát
csodálják. A vendég lengyel bajnokcsapatot
az egykori klasszis, Bogdán Wenta dirigálta.
A találkozó elõtt Császár László, a város
polgármestere külön köszöntötte a plovdivi
vívó Európa-bajnokságon a magyar párbajtõr-válogatott színeiben aranyérmet szerzõ
tapolcaiakat, Boczkó Gábort és Rédli
Andrást, valamint a tajvani Világjátékokon

ezüstérmes strandkézilabdázót, John Andrást.
Az MKB Veszprém nyári igazolásai közül
hárman mutatkoztak be Tapolcán: Fazekas
Nándor, aki visszaigazolt, Misad Terzic és
Milan Mirkovics.
Az egész mérkõzésre jellemzõ volt, hogy a
játékot a Veszprém irányította. Az elsõ
félidõben a vendégek mindössze 9 gólt tudtak
lõni, köszönhetõen Fazekas remek védéseinek és a jó védekezésnek (18:9). A második
félidõben több lehetõséget kapott a veszprémi
cseresor, több volt a hiba, végül a lengyelek
34:26 arányban szenvedtek vereséget.
A mérkõzés félidejében került átadásra az
az összeg, amelyet a leendõ Marian Cozmaemlékjelre gyûjtöttek össze a tapolcaiak.

Rövid sporthírek, eredmények
LABDARÚGÁS:
A Tapolcáról induló és a magyar nõi labdarúgó válogatottban idén bemutakozó Tell
Zsófia a tavalyi bajnoki ezüstérmes MTK
labdarúgó csapatához igazolt a Gyõr csapatától , s már el is kezdte a felkészülést új
együttesében.

A fél maratonit Tobak Attila 1 óra 51 perc,
Szipõcs Csaba 2 óra alatt teljesítette. A
monostorapáti Deák Ferenc 1.30-as idõeredményével a korosztályában bronzérmet
szerzett.
Maratoni versenyszámban Domán Gábor a 4.
helyen futott célba.

ATLÉTIKA:

TÁJFUTÁS:

A Tatán rendezett országos szenior atlétikai
bajnokságon a nemesvitai Bicsérdi Miklós
három arany-és egy ezüstérmet szerzett a 6065 évesek kategóriájában. 100 méteres síkfutásban, távolugrásban és 200 méteres síkfutásban bajnoki címet nyert, magasugrásban
már sérülten versenyezve ezüstöt szerzett.
Bicsérdi Miklós elnyerte a legjobb Veszprém
megyei sportoló címet is.

A veszprémi sportegyesület által rendezett
túlélõ versenyen, ahol légvonalban 108 kilométer volt a táv, és a futáson kívül vízen
átkelés, éjszakai paint ball lövészet, evezés,
kötélhídon átkelés is nehezítette a teljesítést,
Domán Gábor, a Tomcsányi Ford HSE
versenyzõje nyert, 3 percet verve a mezõnyre. S mint a verseny legidõsebb résztvevõje, különdíjat is kapott.

FUTÁS:

TÁJKERÉKPÁR:

A Tapolca VSE futói a második alkalommal
rendezett keszthelyi maratoni futóversenyen
vettek részt, ahol 42 váltó indult. A Domán
Gábor, Zoboki Barna, Zoboki Mihály
összetételû váltó a 10., a Székely Imre,
Zoboki Csanád, Monostori Vince összeállítású csapat a 11, a Farkas Gábor,
Hartmanné, Tobak Attila alkotta vegyes váltó
a 25. helyen ért célba.

Csopak térségében rendezték a Magyar
Bajnokságot, ahol Domán Rajmund elsõéves
felnõttként 4. helyen végzett a 25 kilométeres
versenytávon, míg Vajda Zsolt a 10. helyen
kerekezett a célba.
A Litéren rendezett Tekerlitér Kupaversenyen a férfi elitben Domán Rajmund negyedik, Vajda Zsolt az ötödik helyen végzett.
A szenioroknál Domán Gábor a hetedik lett.

focitornát a TVSE csapata nyerte, mindkét
ellenfelét: Marcelházát és Ruzsinovot
legyõzve.
A rendezvényrõl, a fociról, az emberi
kapcsolatokról kérdeztem Boczkó Gyulát, a
TVSE Öregfiúk csapatvezetõjét:
- Annak idején, amikor elindult ez a
sportkapcsolat a szomszédos országok csapataival, nem is gondoltunk arra, hogy ennyi
évet, évtizedet meg fog érni. A most itt lévõ
csapatok közül a Marcelházával már több
mint 25 éve tart a barátság, sportbarátság. Az
eltelt két és fél évtized alatt nagyon jó barátok
lettünk. Szívesen látnak minket vendégül, s
természetesen mi is próbáljuk õket kedvezõ
feltételek között fogadni. Mellettük osztrákok,
horvátok, olaszok - a testvérvárosok - csapatai
is vendégszerepeltek már nálunk, mi is náluk,
de az idei esztendõben sem az olaszok, sem a

kívül Ruzsinov érkezett.
- Milyen eredmény várható az erõviszonyokat felmérve?
- Ezen a tornán az eredmény csak másodlagos. A fõ cél a régi barátok találkozása, a
baráti beszélgetések, a vidámság, a testvérvárosok vezetõi, sportolói közötti barátság
elmélyítése. Persze mindenki gyõzni akar.
Reméljük, a legjobban mi szerepelünk, de ha
nem így lesz, akkor sincs semmi baj.
Végeredmény: 1. TÖFC 6 pont, 2. Marcelháza 3 pont, 3. Ruzsinov 0 pont.
A torna eredményhirdetésén különdíjak is
kiosztásra kerültek. A gólkirály a 4 gólt lövõ
tapolcai Wágner Ede lett, a legjobb kapusnak járó ajándékot a marcelházi hálóõr,
Kosztolányi Gábor vehette át, a legjobb játékos
a Ruzsinov csapatából került ki, Sulic Maros.

Halász Márk Nyugat-Magyarország válogatottjában
Újra van Tapolcán labdarúgó-felfedezett,
aki már nemcsak a régió válogatott kerettagja, hanem Nyugat-Magyarországé is.
Az 1996-os születésû Halász Márk a
TIAC-Honvéd VSE U-15-ös labdarúgó csapatának belsõ védõje, a Kazinczy Ferenc
Tagintézmény 7. osztályos tanulója. Ügyessége, játéktudása alapján delegálták a Veszprém megyei válogatóra, s az ott mutatott teljesítménye alapján bekerült a korosztályos
régió válogatottba (Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom megye).
A kiválasztottak július elején egynapos
komáromi felkészítésre, összetartásra utaztak, ahol többségben voltak a felcsúti Puskás
Ferenc Labdarúgó Akadémia játékosai.
Márk ott sem vallott szégyent. A komáromi
edzést követõen a régió válogatottak négy
napot töltöttek Telkiben, ahol edzésmunka
közben tesztelték õket. Márkot beválogatták
Nyugat-Magyarország válogatottjába. S
hogy mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a
kiválasztottakat az MLSZ regisztrálta,
felméréseket készített velük, s a következõ
év tavaszán ismét tesztelni fogják õket
Telkiben.
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Megjegyzem, a keretbe olyan labdarúgók
kerültek, akik valamilyen akadémia, focisuli
növendékei, Tapolca-szintû egyesületbõl
csak Márk került oda. Kilenc éve nem volt
példa arra, hogy tapolcai, sõt Veszprém
megyei futballista ilyen messzire eljusson.
Márk elmondta, hogy sokat köszönhet
edzõinek: Tóth Bélának, Halász Dávidnak s
jelenlegi edzõjének, Viski Lászlónak, hogy
már eddig el tudott jutni.
Megtudtuk, hogy a TIAC U-15-ös kiemelt
bajnokságban szereplõ csapatában és a
válogatottaknál is két poszton játszik: középsõ védõt vagy irányító középpályást.
Tavasszal Tóth Attila Veszprém megyei
koordinátor irányításával Veszprém, Székesfehérvár, Telki lesznek a teszthelyszínek. A
két régióból (nyugati és keleti) érkezõ 36-36
játékosból kiválasztják az igazi U-15-ös magyar válogatottat. Reméljük, a mi fiúnk is
köztük lesz.
Azt is megtudtam Márktól, hogy a nagy
futballtervek mellett orvosi vagy jogi pályára
készül. Mi mindkettõhöz sok sikert, erõt és
kitartást kívánunk.
Az oldalt készítette: Antal Edit

2009. augusztus
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Felújított buszmegálló

Virágos Tapolcáért
Már többéves hagyomány, hogy a
Tapolcai Városszépítõ Egyesület, a
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete, a Tapolca Város Épített és
Természeti Környezetéért Közalapítvány, valamint a Városért Egyesület
közösen hirdeti meg a Virágos
Tapolcáért mozgalmat.
A legszebb családi házaknak, középületeknek, erkélyeknek, valamint társasházaknak odaítélt díjak ünnepélyes
átadására augusztus 23-án került sor a
Köztársaság téren.

mozgalomba. Minden résztvevõ emléklapot, a díjazottak 20-15-10 ezer forintos
virágutalványt kaptak. A közintézmények
díszoklevélben részesültek. Köszönet az
önkormányzatnak a minden évben nyújtott támogatásért.
Polgármesteri különdíj: Karl Leck
(családi ház, Tapolca-Diszel); Díszoklevél
(intézmények között): Tamási Áron
Mûvelõdési Központ, Városi Rendezvénycsarnok; Családi ház: I. Hosszú
Istvánné, Tóth Jánosné, II. Görcsi László,
III. Novák János; Elõkert: I. Tóth Gyõzõ,

Fotó: N. Horváth

Jöhet esõ és szél…
Az autóbusszal közlekedõ szõlõsgazdákat öröm érte.
Már a szüreti idõszak elõtt, a Hegyközség kezdeményezésére Tapolca
Város Önkormányzata mintegy egymilliós költséggel felújíttatta a Szent

György-hegy lábánál (Mogyorósi-dûlõ,
Téglagyárral szemben) lévõ buszvárót.
De azok a turisták is kedvtelve pihenhetnek meg a hegy kapujában, akik a
csúcsának és levének meghódítására
készülnek.
NHE

Ne csak Csurogj az árral!

Fotó: N. Horváth

A kép láttán bizonyára mindenki egyetért a zsûrivel, hogy a Virágos
Tapolcáért mozgalom idei díjazottjai közé beválasztotta a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ vendégváró bejáratát is
- Nehéz dolga volt a 6-8 tagból álló
zsûrinek - válaszolja kérdésünkre dr.
Zsiray Ferenc, a Városszépítõk elnöke.
- 98 pályázóból kellett kiválasztani a legszebbet. Öröm számunkra, hogy nemcsak
a központi városrész, de Diszel és a Dobólakótelep is bekapcsolódott a virágosító

II. Vígh Józsefné, III. Dobos Andrásné;
Legszebb erkély: I. Majer Nándorné, II.
Rauch József, III. Szatmári Jánosné, Kása
Árpádné; Bérház, középület kategória:
I. Klapka u. 1. társasház, II. Protestánstemplom, III. Fõ tér 1. társasház.
N. Horváth Erzsébet

Színes gyermekprogramok
Tapolca közel egy hétig tartó ünnepén a szervezõk nem feledkeztek
meg a város legfiatalabb polgárairól,
a gyermekekrõl sem.
A közkedvelt légvár, dodzsem és a
körhinta mellett színes mûsorokkal is

kedveskedtek a kicsiknek. A Fogi
Színház Süsü, a sárkány címmel tartott
elõadása, a bohócmûsor, az íjászat, a
pónilovaglás, a korongozás és még soksok más gondoskodott a szórakoztatásról.
NHE

Fotó: N. Horváth

Játékosan, önfeledten
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Fotó: Mohos

Hurrá, nyaraltunk!
A címben lévõ mondattal szervezett
evezõtúrát a Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel (TIED) a Mosoni-Dunára
augusztus 15-tõl, melyen 18 helyi és
környékbeli fiatal vett részt.
Az evezés amellett, hogy az aktív
kikapcsolódás és sport általi nevelés
eszköze, csapattá kovácsolta a résztvevõket. A túra része volt egy környezettudatos akció is: szemétért
ölelést adtunk, a kapott hulladékot
pedig a fiatalok által készített szelektív
hulladékgyûjtõbe helyeztük el. A hat
nap alatt közel 80 km-t eveztünk,
fürdõztünk és sokat játszottunk.
A táborhoz szükséges pénz nagy

részét a Közép-dunántúli Szövetség az
Ifjúságért tagszervezeteként pályázati
forrásból tudtuk biztosítani.
Mohos Nikolett
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