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Megújul Tapolca belvárosa
- „A tapolcai belváros értékmegõrzõ rehabilitációja” címû pályázat Tapolca legújabbkori történelmének legnagyobb
fejlesztési programja - mondta Sólyom
Károly alpolgármester február 12-én a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban
megtartott sajtótájékoztatón, amelyen Õ
és Pál Béla, a Közép-dunántúli Regio-

nális Fejlesztési Tanács elnöke, valamint
Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés
elnöke bejelentette, hogy a város sikeres
pályázatot nyújtott be.
- A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztés Operatív Programja révén Tapolca
Város Önkormányzata 657 millió forint
vissza nem térítendõ támogatáshoz jutott,

Fotó: N. Horváth

Sólyom Károly alpolgármester köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
hozzájárultak a pályázat sikeréhez
Január 30-án ünnepélyes keretek között került sor a közel 10 millió forintos
támogatással kiépített, korszerûen felszerelt önkormányzati ügyfélszolgálat
átadására a Polgármesteri Hivatalban.
Az Európai Unió, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a
Közép-dunántúli Operatív Program keretében megvalósult beruházással nemcsak
az épület akadálymentes megközelítését
sikerült biztosítani, de a vakok és
gyengénlátók számára is kontrasztos
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útbaigazító táblákat, valamint Brailleírással készült feliratokat is elhelyeztek.
/Írásunk a 3. oldalon Egyenlõ eséllyel,
akadály nélkül címmel./

Fotó: Minorics

A sokrétû, összetett pályázat sikere komoly összefogás eredménye
amelyhez a partnereinkkel együtt 273
millió forint saját erõt biztosítunk 20092010-es évben. A most kihirdetett pályázat
megvalósítása során kulturális, közcélú
Tapolca Város Képviselõ-testülete a február 13-án megtartott nyilvános ülésén
épületek környezetbe illesztése, energiataelfogadta a település 2009. évre szóló költségvetését, amelynek értelmében a
karékos akadálymentesítõ felújítása melváros 4.624.708 ezer Ft bevételi és ugyanennyi kiadási összegbõl gazdálkodik
lett belvárosi közterületek, belsõ udvarok
ebben az évben.
parkfejlesztésére is sor kerülhet - tette hozA költségvetési irányelvek között szerepel az intézményrendszer hatékony és bizzá az alpolgármester.
tonságos mûködtetése, a hitelek és kamataik, valamint egyéb felvállalt kötelezett/Írásunk a 4. oldalon A jelen üzenete a
ségek határidõben történõ teljesítése; tartalék és pályázati önrész képzése; a megjövõnek: az értékõrzés létérdek címmel./
kezdett beruházások, felújítások teljesítése; a kötvénykibocsátásból származó
pénzösszeg megfelelõ befektetése is.
/Sólyom Károly alpolgármesterrel a költségvetésrõl készített riportunk a 2. oldalon
Nagyon jelentõs tartalékot és pályázati önrészt képzett az önkormányzat címmel./

Elfogadott költségvetés

Köszöntötték
a legjobbakat

A búcsú elsõ pillanatai
Ebben az évben is a Városi Rendezvénycsarnok adott otthont a végzõs
középiskolások szalagavató ünnepélyének.
Február 7-én a Batsányi János Gimnázium és Kollégium 12. évfolyamos

tanulóinak, február 13-án pedig a
Széchenyi István Szakképzõ Iskola
végzõseinek tûzték fel a búcsú elsõ pillanatait is jelentõ szalagot.
/A szalagavatókról készített összeállításunk a 3. és a 4. oldalon./

Fotó: N. Horváth

Fotó: Antal

Zengés és rezonancia
Nagy sikerrel köszöntötte az újévet a
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar január
31-én a Városi Rendezvénycsarnokban.
A Péni Béla karnagy vezényletével
fellépõ zenészek ismét bizonyították:
méltán kapták a „tapolcai kultúra nagykövetei” elnevezést a hálás közönségtõl.
/Tudósításunk a 7. oldalon Ifjúsági
zenekarunk... címmel./

Fotó: László

Itt az idõ...

A város abszolút legjobb sportolóját,
File Mátyás párbajtõrözõt Lasztovicza
Jenõ is köszöntötte
A 2008-as év legjobb tapolcai sportolóit, edzõit, sportvezetõit nagyszabású Sportgála keretében köszöntötte
a város február 6-án a rendezvénycsarnokban.
Ebben az évben egy új kategóriában, a
különleges kategóriában is nyerteseket
hirdettek a szervezõk.
/Összeállításunk a 9. oldalon Sportgála 2009 címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Nagyon jelentõs tartalékot és
pályázati önrészt képzett az önkormányzat

Sólyom Károly alpolgármesterrel a
város 2009-es költségvetésérõl, a gazdasági válság helyi hatásairól, a szociális hálóról is beszélgettünk a riport
során.
- Alpolgármester Úr! A Képviselõtestület február 13-án elfogadta az ez évi
költségvetést. Milyen célokat tûzött ki
maga elé az összeállításkor?
- A költségvetés elkészítését tulajdonképpen már tavaly novemberben elkezdtük, amikor az önkormányzat elfogadta a 2009-es év irányelveit, kitûzte
azokat a célokat, amelyek mentén az
összeállítás megtörtént. Már akkor megfogalmaztuk azokat a pontokat, amelyek a
város számára részint kötelezõek: az
intézményrendszerek hatékony mûködtetését vállaltuk fel, a korábban felvett
hitelek és azok kamatainak visszafizetését. Nagyon jelentõs tartalékot és pályázati önrészt képzett az önkormányzat, és
megfogalmazta azt is, hogy a felvett,
„Tapolca jövõjéért” elnevezésû kötvénynek a befektetését gazdaságosan oldja
meg. A fenti irányelvek alapján és a
Magyar Köztársaság elfogadott költségvetésének ismeretében számszerûsítettük
mi is a feladatainkat. Ennek az lett az
eredménye, hogy a költségvetést a Képviselõ-testület a február 13-ai nyilvános
ülésen elfogadta.
- Milyen összegû a bevételi és a kiadási
oldal?
- A bevételi és a kiadási oldal összege:
4.624.708 ezer Ft. Szerepel a költségvetésben egy 94 millió 557 ezer Ft összegû
mûködési hitel is, amelyet - úgy mint az
elõzõ 10 évben - csak terveztünk, de
szerencsére soha felvételre nem került. A
beruházási hitel az egy egész más kérdés.
- Milyen összegû normatívát hívhat le a
város ebben az évben?
- Ha a költségvetés bevételi oldalát
nézem, akkor az megközelítõleg 1,3-1,4
milliárd forint. Ezt az intézményeink mûködtetésére, szociális ellátásokra, települési normatívákra és minden egyébre amelyre normatívát lehet lehívni - kívánjuk fordítani.
- Ez több vagy kevesebb, mint amennyi
2008-ban volt?
- Kevesebb. Már a normatívák megküldésénél láttuk, hogy ez 5-6%-kal kevesebb, mint tavaly.
- A csökkenés okozta hiányt miként
tudja kigazdálkodni a város?
- A saját bevételekbõl. Az önkormányzat saját bevétele a 670 millió forint
összegû helyi adó. Ezen kívül az SZJAból és az átengedett központi gépjár-

mûadóból 560 millió forint bevétel származik. Ezekbõl tudjuk pótolni a kiesést.
Ha összeadjuk az iskolák, óvodák, a
könyvtár és az egyéb intézmények mûködtetéséhez kapott normatívákat, akkor
már látható, hogy az önkormányzatnak
ehhez még közel 400 millió forintot hozzá
kell adnia, hogy mûködjön a rendszer. De
- sajnos - nemcsak a normatíva csökken,
de Tapolcán is, mint másutt, egyre drágább az élet - fûtés, világítás stb. - ezt is a
saját bevételébõl kell finanszíroznia a
városnak.
- A fentiek miatt várható-e adóemelés,
vagy az adóbeszedés lesz hatékonyabb?
- Arról, hogy Tapolca városa 2009-ben
nem emel adót, már 2008-ban döntött a
Képviselõ-testület. Bár még vannak „tartalékok” a kintlevõségeinkben, de az a véleményem a képviselõtársaimmal együtt,
ha azt tartani tudjuk, amit tavaly, akkor az
adóbevételünk realizálható még úgy is,
hogy a költségvetésünket - a könyvvizsgáló véleménye szerint is - kellõ óvatossággal állítottuk össze. Tettük ezt azért
is, mert ismerjük a magyar gazdaság
jelenlegi rossz állapotát, és tudjuk, hogy
az kihat a helyi adókra; az iparûzési, az
építmény és az idegenforgalmi adóra is.
Bízom benne, hogy a már említett - kellõ
óvatossággal elkészített költségvetést tartani is tudjuk ebben az évben.
- Szerepelnek-e új típusú bevételek vagy
kiadások a költségvetésben?
- Nem szerepelnek. Az önkormányzatnak nincs lehetõsége új bevételi forrásokra. Az úgynevezett tõkejellegû bevételeket - ingatlan vagy épület értékesítése
- a város fejlesztésekre igyekszik fordítani. A kiadási oldalon pedig a már
„klasszikusok” találhatók. Ami viszont
érdekes lehet, az a pályázatok kérdése. Itt
is megemlítem a közel egymilliárd forintos városrehabilitációs pályázatot, amelyhez közel 270 millió forint önrészt biztosít
az önkormányzat. Ehhez a forrást a két
éve felvett „Tapolca jövõjéért” elnevezésû
kötvénybõl kívánjuk megvalósítani. Bízom benne, hogy hasonlóan sikeres lesz
az Ipar utca fejlesztésére benyújtott
pályázatunk, nagyon jó helyen állunk a
pályázatértékelésben. Reméljük, hogy
újabb és újabb pályázatok is kiírásra
kerülnek, és mi természetesen pályázni is
fogunk, hogy a város vagyonát gyarapítsuk, az itt élõk komfortérzetét növeljük.
Beruházásaink között egy nagyon fontos
tétel, a Kazinczy Ferenc Tagintézmény
felújítása is szerepel. Sajnos, erre nem
nyertünk pályázatot, és ebben a ciklusban
iskola felújításra már nem is fognak újat
kiírni. Így - ismét csak kötvényt felhasználva - úgy döntöttünk, hogy a két ütemre
tervezett felújítást elkezdjük. Idén mintegy 180 millió forintos költséggel magastetõ készül, sor kerül a nyílászárók cseréjére, a homlokzat felújítására. Jövõre
pedig a fûtés korszerûsítése, a padozat-

csere történik meg. A felújítás összköltsége mintegy 300 millió forint lesz.
Bízunk benne, hogy ez részben meg is
térül majd, hiszen a mostani korszerûtlen
fûtéstechnika, a rossz nyílászárók rengeteg költséget emésztenek fel. Ha már a
megtakarításról esik szó, itt is szeretném
megemlíteni, hogy az oktatási intézmények átszervezésével - már az idei költségvetésen is látszik - mintegy 20 millió
forinttal kevesebbe kerül a mûködtetés,
mint eddig.
- Gazdasági válság okozta sokk, munkanélküliség, eladósodás, reményvesztettség
- és még sorolhatnám, hogy melyek hazánk jellemzõi jelenleg. Milyen ennek a
várost érintõ vetülete? Milyen szociális
hálót épített ki az önkormányzat a gondok
enyhítésére?
- Tapolcán is nehéz a helyzet. Nagyon
jelentõsen megváltozott a szociális törvény, amelyet nekünk is alkalmaznunk
kell. Nagyon helyesen munkához akarja
kötni a szociális ellátást. A munkát
keresõnek a képzettségi szintjétõl eggyel
alacsonyabb munkaajánlatot is el kell
fogadnia, ha az egészségi állapota megengedi. Ezt helyezi elõtérbe a szociális
támogatás is. Ugyanis az illetõ amíg dolgozik és bért kap és nem szociális segélyt,
annak a bérnek a 95%-át támogatja az
állam. Míg a normál szociális hálóban
annak csak 80%-át. Tapolcán is igénybe
kívánjuk venni ezt a típusú foglalkoztatást. Éves szinten 8-10 embert tudunk
majd foglalkoztatni, de azt is látni kell,
hogy az emberek egy része alkalmatlan
mindenféle munka elvégzésére.
- Alpolgármester Úr! Ön szerint milyen
év vár Tapolcára? Miben bízzon, miben
reménykedjen és mitõl tartson a város polgára?
- Ismerve az országos viszonyokat,
látva a Parlament nyitóülését csak azt
mondhatom, hogy jelentõs átalakulás
várható, és ez az év második felében, illetve jövõre érint valójában mindannyiunkat.
Eddig inkább csak a gazdasági szféráról
beszélt a Parlament és a kormány. Egyelõre csönd van az önkormányzatok terén,
de valószínû, hogy sor kerül annak az átalakítására is. Azt látjuk, hogy egy nagyon
takarékos, nagyon óvatos, visszafogott,
biztos bevételre alapozva lehet csak megoldani a város mûködtetését. Úgy látom,
hogy a gazdasági válságnak még nem
vagyunk a legmélyebb pontján, de az sem
látható elõre, hogy meddig leszünk majd
ott, ha odakerülünk. Egy évig? Fél évig?
Bízom abban, hogy az önkormányzat nem
kerül még rosszabb helyzetbe, mint 2008ban, és büszkék lehetünk majd arra, hogy
azt a szintet tartani tudjuk, mint eddig.
Vannak olyan területek, amelyekbõl nem
is akarunk engedni, mert ez a város, a
lakosság megszenvedett azért, hogy tartalmában, külsõ megjelenésében élhetõ,
komfortos legyen. N. Horváth Erzsébet
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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.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Fogadóórák:
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:
13-16-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 812-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: 812-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 8-16ig, 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 -16.00ig 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
Adócsoport
511-159
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: 8.0017.00, 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

KRÓNIKA

Egyenlõ eséllyel, akadály nélkül
- Nemcsak jogszabályi kötelezettségének tett eleget a város akkor, amikor a
polgármesteri hivatal épületét - pályázat segítségével - alkalmassá tette a
fogyatékkal élõk akadálymentes ügyintézésére, de saját erkölcsi elvárásának
is meg akart felelni - hangsúlyozta
Sólyom Károly alpolgármester a beruházás ünnepélyes átadásán.
Az uniós támogatásból elkészült átalakítással megoldott lett a mozgáskorlátozottak akadálymentes bejutása a hivatal
épületébe. Vezetõsávokat építettek, tájékoztató táblákat helyeztek el, a földszinten ügyfélhívó rendszerrel ellátott esélyegyenlõségi irodát alakítottak ki. A helyiségeket káprázatmentes fényforrásokkal
világítják meg. A vakok és gyengénlátók

számára kontrasztos útbaigazító, Brailleírással készült táblákat helyeztek el. Az
ügyfélváróban akadálymentes, „térdszabad” ügyfélfogadó pultokat helyeztek el.
A várakozás idejének hasznos eltöltésérõl
is gondoskodtak. A kisgyerekkel érkezõk
éppúgy tudnak kulturált körülmények
között várakozni, mint azok, akik a polcokon elhelyezett, városról szóló kiadványokat lapozgatják. Nagyon szép színfolt az átjáróban található archív és új
képekkel gazdagon illusztrált fal a kis
pihenõpaddal, valamint a város rövid
történetét bemutató írás és mindazok
nevének a feltüntetése, akik az elmúlt
évtizedekben fontos szerepet töltöttek be
Tapolca közéletében.
Az ünnepélyes átadón Pál Béla, a

A jövõtök a mi jövõnk is
A Batsányi János Gimnázium és Kollégium 95 végzõs tanulója kapott a névadó képével ellátott szalagot február 7-én
a Városi Rendezvénycsarnokban megtartott szalagavató ünnepségen.
A 11. évfolyamosok nevében Holczbauer
András köszönt el a búcsúzóktól, Bardon
Ivett pedig a leendõ érettségizõk nevében
elevenítette fel az elmúlt éveket.
Varga Tiborné, az intézmény igazgatója
a felelõsségrõl, a hitrõl adott hasznos
útravalót a végzõsöknek. - Három és fél
éves középiskolai pályafutásotokat követõen célegyenesbe fordultatok - mondta. Három és fél évvel ezelõtt izgalommal,
várakozással telve léptétek át az iskola

küszöbét. Most ugyanilyen várakozással készültök elhagyni. Felelõsségteljes
döntést hoztatok, amikor érettségire,
felvételire vagy munkavállalásra jelentkeztetek. Ez a felelõsségteljes döntés
visszavonhatatlanul „terhel” Benneteket.
A jövõtök a mi jövõnk is. A jó döntésetek
a mi sorsunkról szóló döntések egész
sorát is elindítja. Élhetõbb életet kívánunk
Nektek, és ezáltal a mi életünk is élhetõbbé válik.
A szalagok feltûzését követõen a búcsúzók keringõjében gyönyörködhettek a
meghatott szülõk, barátok, ismerõsök,
majd kezdetét vette a jó hangulatú bál.
NHE

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács elnöke arról szólt, hogy egy
települést minõsít az, hogy milyen típusú
pályázatokat nyújt be. Tapolca élen jár
abban, hogy pályázatai az itt élõk komfortérzetének, életminõségének javítását
tûzik ki legfõbb célként.
Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés
elnöke arról szólt, ahhoz hogy a város
elképzelései, álmai sorra valóra váljanak,
óriási összefogásra van szükség. A közös
érdek pártállástól függetlenül arra buzdít
mindannyiunkat, hogy azoknak az érdekében, akik megválasztottak bennünket,
mindent elkövessünk.
Már szép hagyomány, hogy a projekt
megvalósulásában résztvevõk a város
köszönõ oklevelét kapják. Így történt ez
most is. Ezeket Sólyom Károly alpolgármester adta át, majd Papp Zoltán
Tamás fõépítész kalauzolásával az átadás
résztvevõi megtekintették a korszerû - és
mindenek felett emberbarát koncepcióval
megújult - hivatalt. N. Horváth Erzsébet

HÍREK - RÖVIDEN
ÉLETMÛDÍJ
Budapesten a Nemzeti Sportszövetség
kategóriánként megszavazta a 2008. év
legjobb sportolóit, sportvezetõit, és életmûdíjat is adományozott. Életmûdíjat
kapott dr. Nádori László professzor emeritus, melyhez tiszta szívbõl gratulálunk!

SZALAY GYÖNGYI
A MEGYEGYÛLÉSBEN
A közelmúltban tragikus hirtelenséggel
elhunyt Ács János képviselõi helyére a
megyegyûlésbe Szalay Gyöngyit választották be.
Az új képviselõ február 2-án tett esküt és
vette át megbízó levelét a Megyeháza Szent
István termében. Munkáját a megyegyûlés
nemzetközi kapcsolatok és turizmus bizottságában végzi.

IGAZGATÓI KINEVEZÉS
Tapolca Város Képviselõ-testülete a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatói
munkakörének ellátásával ismételten Nagy
Eörsnét bízta meg.
A megbízatás 2009. január 1. napjától
2013. december 31. napjáig szól.

Szakmai fórum az oktatásról
A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodája február 4-én a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás
Irodaházában szakmai fórumot tartott.
A résztvevõket Szencz Lajosné, a
Társulás elnöke és Bartalos Zsuzsanna, az

intézet irodavezetõje köszöntötte.
A fórumon a jogszabályi változásokról
szóló tájékoztató mellett a pedagógusok
elõadást hallhattak az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatokról, a
pedagógusértékelésrõl, de szó esett az
óvoda-iskola átmenet kérdésérõl is. NHE

Orvosi szoba önerõbõl
Pusztán önerõbõl, nagylelkû kivitelezõ és
sok segítõ kéz közremûködésével létesülhetett orvosi szoba a Batsányi János Tagintézményben.
Az ünnepélyes átadón nemcsak az iskola
és a város vezetése képviseltette magát, de
jelen voltak az intézmény diákjai is, akik
Szent Balázsról, a betegek védõszentjérõl
szóló mûsorral készültek az alkalomra.
Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi, a tagintézmény vezetõje elmondta, hogy régi vágya
volt az orvosi rendelõ létrehozása, amelyhez erkölcsi segítséget nyújtott az általános
iskola vezetése. Ötletével egy náluk tanuló
kisgyermek édesapját, Szencz Lajos vál-

lalkozót kereste meg, aki gondolkodás
nélkül igent mondott a kérésre. Az õ közremûködésével vált az egykori raktárhelyiségbõl minden igényt kielégítõ orvosi
rendelõ. A berendezést, az orvosi mûszereket pedig helyi orvosok segítségével
szerezték be. Így már nem kell a batsányis
tanulóknak a város másik felébe buszozni a
szûrõvizsgálatok, kötelezõ oltások miatt.
Dr. Sövényházi Ilona iskolaorvos nagy
lehetõségeket lát az új rendelõben. Mint
mondta, végre lehetõség nyílik arra, hogy
nagyobb gondot fordítsanak a gyermekek
egészséges életmódra nevelésére és a mentálhigiénés gondozásra is.
KM

Fotó: Kovács

A korszerûen felszerelt orvosi szoba az együttmûködés szép példája

Fotó: N. Horváth

A tapasztalatok cseréje a hatékonyabb pedagógiai munka záloga lehet

Tapolcától tanulnak a törökök
Ötnapos látogatáson járt a törökországi
Çine városában Parapatics Tamás, a polgármesteri hivatal szakmai tanácsadója.
Tapolca és Çine városok között a partnerkapcsolat az elmúlt év novemberében
kezdõdött, amikor egy ottani delegáció járt
városunkban azzal a céllal, hogy egy európai uniós projekt keretében tájékozódjanak
a helyi hulladékgazdálkodásról, hulladékkezelésrõl. Ezt a látogatást viszonozta most
a szakmai tanácsadó, aki két alkalommal
tartott elõadást a városunkban folyó környezettudatos nevelésrõl, környezetvédelemrõl, szennyvíz- és hulladékkezelésrõl.
Az elõadásokon részt vett az ötvenezer fõ
lakosú Çine-Aydina térséghez tartozó, ötvenhat település valamennyi polgármestere, valamint a projekt vezetõi. A hallottakat különösen értékesnek minõsítették
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abból a szempontból is, hogy az EU-s csatlakozás elõtt álló ország elsõ kézbõl
szerezhetett tapasztalatot mindazokról a
szükséges beruházásokról, amelyeket majd
az európai közösség elvár tõlük is.
Parapatics Tamás találkozott az izmiri
egyetem vízügyi-öntözési szakembereivel,
valamint az ankarai országos oktatási társaság vezetõjével. A szakmai programok mellett lehetõsége nyílt a történelmi helyek,
például Ephesos megtekintésére is. Elmondta, hogy a húszezres Çine-ben márciusban
helyi választások lesznek, de a végkimeneteltõl függetlenül a jelenlegi és a jelölt polgármester is folytatni kívánja a tapolcai kapcsolatot. A szakmai találkozókon túl szeretnének
a jövõben teret engedni a két városka civil
szervezeteinek és családjainak is a személyes
barátságok kialakítására.
KM
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A jelen üzenete a jövõnek: az értékõrzés létérdek
- Örülök, hogy újra itt lehetek, és Lasztovicza
Jenõ képviselõtársammal, a megyei közgyûlés elnökével, valamint Sólyom Károly
alpolgármesterrel együtt bejelenthetjük,
hogy Tapolca 657 millió 371 ezer forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a
belváros rekonstrukciójához - mondta a
sajtótájékoztatón Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke.
- A város régóta várt erre a bejelentésre.
A közelmúltban tragikus hirtelenséggel
elhunyt Ács János polgármester régi vágya
is megvalósul ezzel a beruházással. A siker
mögött óriási munka és összefogás van hangsúlyozta az elnök. - Számtalan feltételnek, köztük gazdasági, közösségi, közéleti
funkciónak kellett megfelelnie a pályázatnak ahhoz, hogy eredményes legyen.
Sólyom Károly alpolgármester a sikeres
pályázathoz vezetõ utat is felvázolta. - A
sokrétû, összetett pályázat elkészítése, az
Integrált Városfejlesztési Stratégia megalkotása érdekében sokan nagyon komoly
munkát végeztek. Köszönet érte együttmûködõ és konzorcionális partnereinknek - a
programban a Balaton Elektronika Kft. és
az MZ/X Kft. is részt vett -, támogatóinknak, munkatársaimnak, az e célra
létrejött munkacsoport tagjainak, a Közép
Pannon Fejlesztési Zrt. és az Ex-ante Kft.
vezetõinek, munkatársainak.
Az alpolgármester kiemelten mondott
köszönetet a projektet koordináló, a pályázatkészítõ munkacsoportot vezetõ Parapatics
Tamás szakmai fõtanácsadónak áldozatos
munkájáért.

Fotó: N. Horváth

A kétfordulós pályázat elsõ fordulója után szinte borítékolható a további siker
A pályázat elemeit ismertetve az alpolgármester kitért arra, hogy a beruházás
során megtörténik a Wass Albert Városi
Könyvtár és Múzeum Batsányi utcai épületének környezetbe illesztése, energiatakarékos felújítása, magastetõ építése, a
fûtés korszerûsítése. Új arculatot kap a
Belvárosi Irodaház, megújul a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ homlokzata. A belváros belsõ udvarai új térburkolatot kapnak,
parképítés is történik azokban. Vendégváró
Déli Városkapu épül, a Tapolca-patak mentén hangulatos sétányt alakítanak ki.
A közel egymilliárd forintos beruházással

„Mosolyogni tessék”

nemcsak az értékõrzés fontosságára hívja fel
a figyelmet a város vezetése, de arra is
mintát ad, hogy miként kell a jelent át-

menteni a jövõnek.
Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés
elnöke is annak az örömének adott hangot, hogy a 10 évvel ezelõtt, Ács János
polgármestersége alatt elkezdett városépítõ munka folytatódik. A fejlesztés nemcsak a munkahelyteremtést fogja generálni, de a turizmus fejlõdésére, az itt élõk
komfortérzetének, identitástudatának erõsödésére is nagy hatással lesz - mondta,
majd köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szép
dunántúli kisváros még élhetõbbé válik.
Végezetül Sólyom Károly alpolgármester elismerõ oklevéllel köszönte meg Pál
Bélának, Lasztovicza Jenõnek, Vörös Bélának, a Balaton Elektronika Kft. tulajdonosának és Mezõssy Zoltánnak, az MZ/X
Kft ügyvezetõjének a partnerkapcsolatot.
A sajtótájékoztató zárásaként a civil
szervezetek jelen lévõ képviselõi, az
intézmények vezetõi, a kisebbségi önkormányzatok, a vállalatok képviselõi a projektrõl készített filmet tekinthették meg.
N. Horváth Erzsébet

100 ÉV SPORT
Február 23-án a Városi Moziban került
sor egy - sokakat érintõ és érdeklõ - könyvbemutatóra: N. Horváth Erzsébet sporttörténeti munkájára.
Az érdeklõdést igazolta a közel száz nézõ.
N. Horváth Erzsébet 100 ÉV SPORT Tapolcai pályák, edzõk, játékosok címû könyve idõben száz esztendõ tapolcai sportéletét
tekinti át. Térben is messzire vezet, különösen, ha a sportolók nemzetközi feladatait,
eredményeit tekintjük, de a szerzõ szélesebb
alapot is ád a témának: történelmi visszatekintésében az ókori sportgyakorlatot is bemutatja.
Hivatkozásaiban segítségére van klasszikus mûveltsége, modern tájékozottsága,
kiterjedt kapcsolatai, a médiában való hoszszú gyakorlata. Változatos, hatalmas forrásból merített, s e gazdag anyagot, anyaghalmazt úgy rendeztecsoportosította-szerkesztette, hogy minden adekvát helyére került.
Nemcsak idõrendi sorrendet követett, hanem sportáganként is újabb tükröt mutatott,
illetve bajnokokat és ígéretes sportolókat,
iskolát teremtõ edzõket, patronáló szervezeteket tett ismertté.
Ügyes szervezéssel színes keretbe helyezték a szervezõk a könyv ismertetését. A
mozivászonra kivetített képek illusztrálták a
szövegbõl hallottakat. A gimnázium két tanulója: Kardos Lilla és Hatvani Mátyás részleteket olvasott fel a könyvbõl.
A szerzõvel Rédli Károly, a Tapolca Városi

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetõje folytatott párbeszédet - mintegy a könyv
gerincét alkotó kérdésekrõl.
N. Horváth Erzsébet mûve méltán tarthat
igényt érdeklõdésre. Nemcsak az érintett és
általában a sportolók olvashatják élvezettel
illetve a drukkerek, a hozzátartozók, hanem a
laikus közönség is.
A sportot támogató Tapolca városnak jó
hírét szolgálja a könyv, kedvet ad sportok
mûveléséhez, összefogásra, értékeink megbecsülésére buzdít. Tartalmi és formai
erényei: változatos, hasznos adatai, élvezetes stílusa, mesteri szerkezete, gazdag illusztrációja teszik a mûvet olvasmányossá.
Sólyom Károly alpolgármester elismerését fejezte ki az alapmûnek számító
könyv szerzõjének. Császár László a távollévõ Lasztovicza Jenõnek, a megyei közgyûlés elnökének képviseletében sportemberként is méltatta a mûvet. Mindketten
biztosították a szerzõt jövõbeni támogatásukról, és további sikeres alkotómunkára
buzdították N. Horváth Erzsébetet.
Hozzászólásában a legidõsebb TIACdrukker, Tóth József helytörténész nosztalgiával idézte fel a „Hõskort”, a régi, szép
idõket.
A sporttörténeti könyv kiadója a Tapolca
Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az
igényes nyomdai munkálatokat a Kölcsey
Nyomda Kft. végezte. G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: Major

Gyönyörködünk - reménykedünk
Új helyszínen, a Városi Rendezvénycsarnokban tartotta idei szalagavató
bálját a Széchenyi István Szakképzõ
Iskola.
Az ünnepelt végzõsöket, a meghívott
vendégeket, hozzátartozókat, az iskola
tanárait, tanulóit Lájerné Tóth Éva igazgatóasszony köszöntötte. Köszöntõjében
felidézte a kezdeteket is: 30 évvel ezelõtt,
1979 januárjában az intézmény akkori
épületének a pincéjében (ma zeneiskola)
tartotta elsõ szalagavatóját az iskola. Majd
arról szólt, hogy ez az est a végzõsöké.
Nagyon sokan fáradoztak azért, hogy felejthetetlen élmény maradjon számukra a szalagfeltûzés napja.
És hogy mit várnak tõlük az ünneplõk?
Janikovszky Éva szavaival így válaszolt az
igazgatónõ: „-Mosolyogni tessék! Persze
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nem szüntelenül, nem reggeltõl estig, de
bujkáljon bennünk mosoly minden eshetõségre készen, hogy bármikor felragyoghasson.”
A SZISZI-ben 3 osztályban 80 tanuló
érettségizik ebben az évben és 4 osztályban 106 tanuló tesz szakmai vizsgát.
Nekik kívánt Lájerné Tóth Éva értékteremtõ felnõttkort és hívta fel a figyelmüket
a család, a haza, a szülõföld, a nemzet szeretetére.
A végzõsök nevében Mészáros Alexandra
köszönte meg az Alma Mater szeretetteljes
gondoskodását, majd ajándékmûsorral benne divatbemutatóval, tánccal, énekkel kedveskedtek a búcsúzók a jelenlévõknek.
A remek hangulatú este bálja nyitótánccal
kezdõdött, majd megválasztották a bálkirálynõt és a bálkirályt is.
NHE

Fotó: Major

A sporteseményeken keresztül a város mindennapjaiba is bepillant a szerzõ
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Híres operakórusok
A Tamási Áron Mûvelõdési Központ koncertlátogató közönsége nem csalódott várakozásában február 24-én.
A Nemzeti Énekkar - Antal Mátyás vezényletével - halhatatlan szerzõktõl klasszikus mûveket adott elõ Bizják Dóra briliáns
zongorakísérete mellett.
Részleteket hallottunk Mozart mûveibõl. A
nyitó szám: Szöktetés a szerájból - Janicsárok
kara máris ízelítõt adott a kórus kvalitásaiból.
Csajkovszkij: Anyegin és Musszorgszkij:
Borisz Godunov gonddal választott részlete
az orosz dallamiság illusztrációja.
Leoncavallo: Bajazzók és Gounod Faustja
mellett Wagner: Lohengrin finom méltósággal énekelt részlete tetszett. Verdi Trubadur
és Nabucco-részletét szinte dúdoltuk magunkban. Puccini: Pillangó-kisasszony-a
egyéni japán tragédiát sejtet.
A magyar operaírás nagyjától: Erkel
Ferenctõl a Bánk bán egy részletét hallottuk.
G. Dr. Takáts Gizella

Közgyûlést tartott a Bajtársi Egyesület
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület február 3-án beszámoló közgyûlést tartott a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.
Nacsa Ferenc, az egyesület elnöke az
elmúlt év tevékenységérõl és a 2008. év
pénzügyi helyzetérõl szólt, majd ismertette a
2009-es év legfõbb célkitûzéseit.
Az anyagi források felkutatása mellett kiemelt feladatnak tekinti a vezetõség az érdekvédelmi és szociális ügyek intézését, a lakótelepen élõk és nyugdíjasok bevonását a város közösségi életébe, de társ civil szervezetek programjain való részvételre is hangsúlyt fektet.
A katonai hagyományok ápolása, Tapolca
katonatörténetének felkutatása, a dunántúli
katonatalálkozóra való felkészülés is a
2009-es év célkitûzései között szerepel.
Természetesen a vidámság is helyet kap az
Egyesület rendezvényein. Így a nõnapi
köszöntõ, a Férfinap, illetve a Családi est
sem maradhat el.
NHE

Tapolca Város 2009. évi borának kiválasztására

Évfordulók
1347. február
662 éve
I. Lajos király elrendelte, hogy a „Tapolcha”
nevû királyi ingatlant a veszprémi káptalan
határolja el, és az így nyert területet azután tapolczai népeinek és vendégeinek „poulis et hospitibus nostris” használatra adja át.
1957. február 6.
52 éve
Letartóztatások Tapolcán. Az 1956. októbernovemberi forradalmi események vezetõi közül
mintegy harminc személyt, valamint az
eseményekben szereplõ gimnazista diákokat is
letartóztatták.
1912. február 11.
97 éve
A Tapolczai Iparos Ifjak Önképzõ Köre a
Pannónia helyiségeiben húsz éves fennállását
táncvigalommal egybekötve ünnepelte.
1917. február 15.
92 éve
Meghalt Felletár Emil Budapesten, 83 éves
korában. Sümegen temették el február 21-én.
1927. február 18.
82 éve
„Megmarad a fõútvonalunk” címmel közöl
cikket a Tapolczai Újság. Kelety Dénes MÁV
elnök-igazgató kijelentette, hogy „a mi
életünkben a Tördemic-Balatonederics közti
átvágásból nem lesz semmi.”
1891. február 22.
118 éve
Tapolcza és Vidéke nyomtatását helyben végzik a
Lõwy-nyomdában.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Fotó: N. Horváth

Nacsa Ferenc évértékelõ beszámolója

A Tapolca Területi Ipartestület tanfolyamot szervez kis- és középvállalkozások és vezetõ alkalmazottai
részére.
A tanfolyam témakörei: március 03.
(kedd) - Munkajogi ismeretek; március
04. (szerda) - Juttatási rendszerek (adómentes juttatások, pályázati lehetõségek);
március 05. (csütörtök) - Vállalkozási
ismeretek (foglalkozási kedvezmények,
fogyasztóvédelem, kereskedelmi szabályozás stb.).
Helye: 8300 Tapolca, Semmelweis u.
4., Ipartestület székháza.
A tanfolyam ingyenes! A résztvevõk a
tanfolyamról tanúsítványt kapnak!
Jelentkezni személyesen február 27-ig
az Ipartestület székházában lehet.

„Gyertek velem oskolába”

FELHÍVÁS
Tapolca Város Önkormányzata ez évben
is szándékozik Tapolca Város borát
kiválasztani a termelõk és látogatói,
vendégei tiszteletére, egészségére.
Várja a bortermelõk ajánlatait!
A cím elnyeréséért indítható borok: A
Badacsonyi borvidék, a Szent Györgyhegyi hegyközség, valamint Tapolca város
közigazgatási területérõl származó, 2008-as
évjáratú borok - a vörös borok esetében
ettõl eltérõ évjárat is lehet - az alábbi
kategóriákban: - fehér minõségi palackos;
- vörös minõségi palackos.
A megrendelõ feltételei a termelõk
felé: a borok ára legfeljebb bruttó 1500.Ft/palack lehet, a borokból minimálisan
készleten kell lenni 500 palacknak, a garantált megrendelendõ tétel nagysága: fehér 500 palack, vörös - 500 palack; a megrendelést évi ütemezésben és ennek megfelelõ
kifizetési ütemezésben teljesíti a megren-

Ingyenes tanfolyamok

delõ; a kiválasztott borok 1 hónapon belüli
palackozása, tárolása, a megrendelõ által
biztosított sorszámozott címke elhelyezése
a termelõ feladata; a nyertes bortermelõkkel külön megállapodás megkötésére
kerül sor.
A borokat a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban lehet leadni legkésõbb 2009.
március 10-én 09.00 óráig. Nevezés: 6
palack borfajtánként, ármegjelöléssel.
A kiválasztás ideje: 2009. március 10.
(kedd) 17 óra, helye: Tamási Áron Mûve-lõdési Központ (Tapolca, Kisfaludy u.
2-6.).
Bírálat: a borokat 5 fõs szakmai zsûri
értékeli. A borokat besorolja, és a bekínálást felügyeli: ifj. Mezõssy Zoltán.
A borokat kiválasztja: Tapolca Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete, a
szakmai zsûri által ajánlott, legszebbnek
értékelt, kategóriánként legalább 3, illetve
legfeljebb 5 borból.
Marton József alpolgármester

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Batsányi utcai épületének elõcsarnokában egymást váltják az idõszaki
kamarakiállítások Hangodi László történész irányításával.
A most megnyílt tárlat a régi tapolcai
iskolák történetébe segít bepillantani. Az
elmúlt közel 100 évvel ezelõtti oktatás
mindennapjai elevenednek meg az értékes
dokumentumokon keresztül. Találunk itt

palatáblát és fa tolltartót éppúgy, mint
értesítõket, bizonyítványokat, tablóképeket, de ott van a féltve õrzött relikviák
között az „Állami Bacsányi Gimnázium”
címerrel ellátott egyensapkája is, amelyen az aranyzsinórból készült csík jelezte, hogy hányadik osztályba járt a gimnazista.
A kiállítás a könyvtári nyitva tartás ideje alatt nyárig látható az aulában.
NHE

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Közúti jármû ittas vezetése vétsége miatt
indult eljárás helyi lakos ellen, aki a saját tulajdonát képezõ személygépkocsival a Keszthelyi úton úgy vett részt a közúti forgalomban,
hogy a vezetés megkezdése elõtt szeszesitalt
fogyasztott.
- Visszaélés okirattal vétsége miatt indult
eljárás ismeretlen tettes ellen, aki a
Barackvirág Óvoda öltözõjébõl az ott elhelyezett válltáskából eltulajdonított 6900. Ft
készpénzt valamint a benne lévõ iratokat.
- Sikkasztás bûntette miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki a korábban egy
helyi lakosnak kölcsönadott tehergépkocsit
nem adta vissza tulajdonosának, azzal sajátjaként rendelkezett, feltehetõen megsemmisítette azt. A bûncselekménnyel okozott kár:
400.000. Ft.

Házasságot
kötöttek:
Mészáros Ferenc Tamás és Katona Kitti
Ruzsics István András és Biró Mária
Tóth András és Jobbágy Katalin
Gratulálunk!

Fotó: N. Horváth

Régi iskolák dicsérete

TÁJÉKOZTATÓ
a szemétszállítási díjak változásáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 3/2009.(II.16.) Kt. rendeletével
megállapította a települési szilárd hulladék (háztartási hulladék) gyûjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények egyszeri ürítési díjait 2009. évben.
A rendszeres ürítés heti díjai március 1-jétõl az alábbiakra változtak: 120 literes kuka
- 239,- Ft/ürítés+ÁFA; 240 literes kuka - 478,- Ft/ürítés+ÁFA; 1100 literes konténer
- 2.190,- Ft/ürítés+ÁFA.
Ingatlanonként a 120 liter ûrtartalmú edényzetek heti egyszeri ürítés melletti kötelezõ
minimális szemétszállítási lakossági díja egy éves díjfizetési idõszakot figyelembe véve
nettó 12.428,- Ft+ÁFA.
Eseti többlethulladék REMONDIS emblémás zsákban (zsák ára 45.- Ft/db) történõ
elszállításának díja mindkét változat esetén 284,-Ft+ÁFA.
Sólyom Károly alpolgármester

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Csapó István és Majer Bernadett gyermekük: Barbara
Dömötör József és Szilágyi Renáta gyermekük: Zsaklin
Kovács Csaba és Szabó Aranka
gyermekük: Míra Melánia
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Gratulálunk!
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Kelet-Nyugat
A Kelet haszna – A nyugati és keleti gondolkodásról címmel író-olvasó találkozóra
invitált a Wass Albert Könyvtár meghívója január 30-ára. Ígérte, hogy szembesítést
mutat be Sári László, az író a keleti és a
nyugati mentalitás között. A téma és a
névrokon szerzõ odacsábított.
Megszokott, hogy nyugati széplelkek konfúzus keleti, titkos tanokra éhesen, felkészületlenül sereglenek a magukat gurunak beállító szellemi szélhámosok elõadásaira. Valami többletet kívánnak megtudni az emberléten túli világokról, amely tudás õket kiemeli
a nyugati, beavatatlan tömegek körébõl. És
mit kapnak? Fogalmakat, melyekkel nem képesek semmit sem kezdeni. Tibeti buddhizmus kutatója egy órán át beszélt arról, ne vegyünk drága autót, hagyjuk a konzumkultúrát, sétáljuk át életünket, nézzük a virágokat, és ne törõdjünk se a jóval, se a rosszal.
Célozzuk meg az élet optimumát, az
egyetemes létezésbe simuljunk bele, kicsit
higgyünk a metafizikában, mert a nyugati élet
hiábavaló. Azzal nem mehetünk át az öröklétbe, azon úton, amit a keleti gondolkodók
már régen felfedeztek.

Retro party
farmerban
Az elõzõ évek hagyományát folytatva
múltidézõ jótékonysági bált rendezett
az ÉFOÉSZ helyi szervezete február
20-án a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
A farmeros est résztvevõit Horváthné
Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ országos alelnöke és Sólyom Károly alpolgármester
köszöntötte. Az alelnök örömmel adott
tájékoztatást arról, hogy Tapolca maximálisan támogatja a fogyatékkal élõ polgárait, akik közül 2008-ban többen is eljutottak egy speciális svédországi sporttáborba. Az alpolgármester arról biztosította a
jelenlévõket, hogy a város továbbra is
kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a rászoruló polgárainak az esélyegyenlõséget
elõsegítse. Ennek ékes bizonyítéka a közelmúltban kialakított akadálymentes ügyfélszolgálat is a polgármesteri hivatalban.
Bati Imre a fogyatékkal élõk nevében
szólt az önérvényesítõ tagozat munkájáról.
A színes mûsort követõen -, amelyet a fogyatékkal élõ fiatalok és a pedagógusok
adtak - az élõ zenéé, a táncé, a mulatságé
lett a fõszerep.

A semmittevés propagandája azonban
megfeledkezett arról, hogy elmondja, míg a
nyugati keletrajongó belesimul a létezésbe,
nézi a természetet, ugyan ki termeli meg
szükségleteit, ki ad neki akár egy falat ételt?
Aztán néki minek az autó, amiben a konzum társadalom felesleges kacatjait, visszaváltandó üvegeket, elromlott háztartási gépeket cipel? Minek árulja pénzért a keleti tudás
örök értékeit? Talán nem az európai gondolkodásra kéne jó recept ingyen, a tibeti nyomorultnak pedig egy marék rizs? Az étele,
amit szájától von el a boncnak, aki munka
helyett köldökét nézi?
Dr. Sáry Gyula

Európai oktatási tapasztalatok
Mottó: Kántor-tanító, iskolaigazgató
nagyapám tiszteletére (Péczer László - a
szerk.), aki szeretettel és becsületesen
tanított végig évtizedeken át a nemzet
napszámosaként, és ma lenne 100 éves.
1999 és 2008 között többízben vettem
részt angol nyelvû nemzetközi tréningeken
és tanár-továbbképzéseken az Európai Unió
és az Európa Tanács anyagi támogatásai révén. Így jutottam el Finnországba, Máltára,
Macedóniába, Svédországba, Csehországba
és Portugáliába.
Bárhol jártam, azt éreztem, hogy az
oktatás a civilizációs fejlõdés alapfeltétele,
fontos a kormánynak, az államnak, a családnak, az anyának-apának és a gyereknek
is, hogy alkalmazkodjon a kor kihívásaihoz,
vagy éppen teremtse és oldja meg az emberi
élet kihívásait.
Portugáliában éppúgy, mint Máltán vagy
Svédországban, de a többi országot is felsorolhatnám, stratégiai ágazatnak számít az
oktatás. Stratégiai, mert az oktatásba befektetett és értelmesen felhasznált anyagi források arányosan növelik az ország jólétét,
az emberek életszínvonalát és életminõségét. Ezt a tényt sehol sem kérdõjelezik meg, mivel tényszerûen kimutatható. A „beruházás” állami, központi
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költségvetési oldalról áramlik a gépezetbe,
így annak nyomon követhetõ és célszerû
felhasználása miatt központi rendeletek
határozzák meg a tanmenetet, a tanrendet és
a tanterveket. Az intézmények és a tanárok
végrehajtói ezeknek a komoly erõfeszítések
által kidolgozott projekteknek. Központi
felelõsség van a terveket illetõen, és egyéni
azok végrehajtása tekintetében.
Utolsó, de talán a leglényegesebb élményem, hogy a diákok, felnõttek, nyugdíjasok, végsõsorban a polgárok és a társadalom
fejlõdése elõtt állandóan nyitott kapuként
áll, csalogat az élethosszig tartó tanulási
projektek formálódó sokasága. Tanulni
öröm, visszatérni a tanulás folyamatába
pedig nem bûn, elesettség és tehetetlenség
okozata. Az uniós országok többsége tudja,
hogy bármilyen készség, képesség megszerzése fontos lehet egy vállalat vagy a
munkavállaló számára. Egyszerû készségekért már bizonyítvány, papír jár, mert elismeri és méltányolja a társadalom a tanulás
iránti elkötelezettséget és vágyat. Én, ha pl.
karosszérialakatos szeretnék lenni, ma
Magyarországon nem lehetek, akkor sem,
ha fizetnék érte. Itthon be vannak zárva a
kapuk. Nem merik, vagy nem tudják kinyitni õket az illetékesek.
Várnai László

Farsang vége
Február 21-én a Széchenyi István Szakképzõ Iskola Szülõi Munkaközössége
farsangi bált rendezett.
Az iskola diákjainak nyitó táncával
kezdõdött a mûsor az iskola elõterében, a
tágas tornaterem terített asztalainál pedig
szülõk, pedagógusok gyönyörködtek a gyermekek szép mozdulataiban.
Az SMS-együttes fáradhatatlan zenéjeéneke megmozgatta nemcsak az ifjú lábakat.
A fiatal lányok hastánca nagy érdeklõdést
keltett; az ifjú szép test hajlékonysága, igé-

Legyen óvatosabb!
Az idei év eddig eltelt idõszakában
ismeretlen tettesek által számos jóhiszemû,
jóindulatú és törvénytisztelõ polgártársunk esett áldozatul bûncselekménynek.
Szerepeljen itt néhány trükkös lopás sajnos megtörtént - esete példaként és gondolatébresztõként, melybõl azonnal kitûnik az
emberi tényezõ szerepe, a figyelmetlenség.
Városi lakóházában egyedül élõ idõs bácsihoz - hétfõ délelõtt - jelentek meg ismeretlen személyek azzal az ürüggyel, hogy a
nyugdíjas részére segélyt hoztak. Ennek okán
a kiszemelt késõbbi áldozathoz a „jótevõk”
gond nélkül jutottak be. A fiatal „önkéntesek”
a sértett figyelmét elterelve magukhoz vették
annak 50.000. Ft készpénzét, és a „tevékenységük” végeztével távoztak a helyszínrõl.
Egy másik esetnél a visszaélést elkövetõk
„trükkös” tolvajok az EON Zrt. villanyóraleolvasóinak adták ki magukat, így keresték

Díszdiploma adományozása pedagógusoknak
Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Önkormányzati és Gazdálkodási Irodája tisztelettel felhívja a Tapolcán élõ óvodapedagógusok (óvónõk), tanító és tanárok figyelmét a díszdiploma igények
benyújtási határidejére, illetve a jogosultság feltételeire.
Díszdiplomára az a pedagógus (óvónõ,
tanító, tanár) jogosult, aki pedagógusi pályán legalább 30 évet eltöltött, és oklevelét
50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelõtt kapta
kézhez.
A díszdiploma adományozásához kérel-

nyes-aprólékos mozdulata gyönyörködtetõ
volt.
Postás Józsi is új színt hozott, élénkítve a
hangulatot. A pedagógusok roma-tánca
pedig igazi meglepetés volt.
A tánccal, énekkel telt órák hamar repültek, miközben az iskola konyhájában
többféle vacsorát rendelhettek.
Éjfélkor tombola kezdõdött; sok nyerhetõ
tárgy „várakozott” a szponzorok jóvoltából.
Aztán tánc - amíg bírták.
G. Dr. Takáts Gizella

met, adatlapot és egy rövid szakmai önéletrajzot is szükséges csatolni.
A kérelem beadásakor be kell mutatni az
eredeti oklevelet és a munkakönyvet vagy
igazolást a munkaviszonyokról, melyrõl
másolatot készítünk.
A kérelem leadásának helye: Polgármesteri Hivatal, 8300 Tapolca, Hõsök tere 15.
Tóth Mária oktatási referens 87/511-157
A kérelem leadásának ideje:
2009. március 6.
Adatlap a Hivatal portaszolgálatán
kérhetõ.
Sólyom Károly alpolgármester

Tisztelt
Tapolcai Polgárok!
A Városszépítõ Egyesület nevében fordulunk a város lakosságához. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Egyesületünk
városszépítõ munkáját. Szeretnénk, ha
szépülõ, fejlõdõ városunk még szebb és
virágosabb lenne az itt élõk örömére és még
vonzóbb az idelátogatók számára, akik
elviszik szép városunk jó hírét.
A támogatás összegét minden évben a
város virágosítására fordítjuk, aminek szép
hagyományai vannak városunkban!
„SZÉPÍTSÜK EGYÜTT VÁROSUNKAT!”
Adószámunk: 19254290-1-19
Támogatásukat elõre is hálásan köszönjük!
Tapolcai Városszépítõ Egyesület

Felhívás
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület
tájékoztatja az Egyesület tisztelt tagságát,
hogy BESZÁMOLÓ és TISZTÚJÍTÓ
KÖZGYÛLÉST tart.
Szeretettel hívja és várja a tagságot és az
érdeklõdõket. A közgyûlés helye és ideje:
Tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum
nagy olvasóterme: március 23. 16.00 óra
(hétfõ).
Kérjük tagságunkat, hogy az elmaradt tagdíjaikat kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, 13.00 után a Könyvtár Gyermekrészlegénél (második emelet) lehet rendezni, valamint a közgyûlés helyszínén és idején.
Felhívjuk figyelmüket, hogy Egyesületünk kiadványai kedvezményes áron a
helyszínen megvásárolhatók.
A részletes programot külön Meghívó
formájában minden tagunkhoz eljuttatjuk.
Mindenki szeretettel hívunk és várunk!
Tapolcai Városszépítõ Egyesület
Elnöksége

A székesfehérvári zeneiskola vendéghangversenye

fel a balaton-parti településen élõ nyugdíjas
nénikét.
Az ingatlanba bejutást itt sem akadályozta
meg a sértett, továbbá itt sem kért semmilyen
igazolványt a munkatársaktól. A fenti ingatlanban lévõ villanyórákat „ellenõrizték”, miközben a hosszú idõ alatt a néni által összerakott 300.000. Ft összeget magukhoz vették
az ismeretlenek, és azzal együtt távoztak a
sértettõl.
A fentiekbõl levonható az a szükséges
magatartási forma, mellyel egyszerûen védekezhetünk: a visszakérdezés, a kellõ gyanakvás.
Továbbiakban is tartsuk szem elõtt: a
hivatalok nem járnak kinn a lakásunknál, ha
mégis, arról írásban értesítenek elõtte! Pénzt,
nyugdíjat csakis a postás hoz a házhoz!
Molnár András r.fhdgy., Tapolcai
Rendõrkapitányság, megelõzési elõadó

Tanulságos, kedves és szép élményt adott
január 29-én a Hermann László Zeneiskola növendékeinek hangversenye zeneiskolánkban.
A három jelzõ mindegyikének megvan
a jogosultsága, ezért senki ne gondoljon
tautológiára. Végérõl kezdem, hogy szép
volt. Igen, arányos idõben, szakmailag is
szépen muzsikáló fiatalok produkciójának
csak örülhettek a hallgatók. Nemes Andrea
Beethoven elõadása, Kovács Márton Manók tánca, Gajda Kornélia hegedülése
ugyancsak szép volt, és az énekesek sem
maradtak el tõlük.
Kedves este volt, hiszen a vendégség már
maga a kedvelt tevékenységek közé tartozik, és itt a vendégek értékes ajándékot is
hoztak, felkészültségüket.
Tanulságos? Hát ennek indokolásánál
hatvan évet kell visszarepülnöm, zenei múl-
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tamba. A fiatalokat kísérõ tanár, a maga is
fiatal Holics László zongorista fizikus. Az
ötvenes évek elején jártam a Konzervatóriumba egy Holics László nevezetû fiúval,
aki matematikus létére zenét tanult. Amikor fiát mesterkurzusra, Tapolcára hozta
- évekkel ezelõtt -, ismertünk újra egymásra. Az elsõ Holics, tanulótársam, nem lett
zenész, de fia igen. Én sem lettem zenész,
de több unokám igen. Itt vetõdik fel az
orvos kérdése. Elsõ értelmiségi törzsbõl
hogyan ágazik ki az elsõ hajtás apjához
hasonló qualitásokkal, majd a második
hajtás, az unoka rendszeresen meghaladja
az öreg törzs minõségét, annak csak idõmulatást célzó tevékenységében? Mert ugye az
apák betörnek egy szellemi területre, a
gyerekek megerõsítik a tettet, míg az unokák kiteljesítik. Az öröklés átugrik generációkat.
Dr. Sáry Gyula

KULTÚRA

Ifjúsági zenekarunk véres újévi hangversenye
Mielõtt bárki a kedves olvasók közül a
megszokott véres tömeggyilkosságokra
gondolna, megnyugtatom, a cím tréfa.
Tréfa? De szabad ilyesmivel tréfálni? Hát,
majd meglátjuk.
Végignéztem az izgatottan zsongó zenész
fiatalokon, és több megállapítást tettem.
Elhelyezkedésük a pultoknál megszokott. Az
arcok nagy részét is újra felismertem.
Karmester úr is a kedves Péni Béla barátom,
aki volt, de most cseppet ideges. Hát, kezdet
elõtti kis láz.

Azonban valami megváltozott. Megnõttek a gyerekek. És a lányok jobban és
elõnyükre. Aki tavaly még apró rózsabimbó
volt, most szirmait bontogatja. Aki tavaly
feslõ bimbóként láttatta magát, szépen
kinyílt rózsa. Kislányok öntudatos nõkké
váltak, bátran mutatják dekoltázsukat, karjuk szép vonalát, alakjukat kiemelõ laza
övet, csinos arcuk pikáns a melírtõl. A fiúk
kissé lemaradtak. De tudjuk, ez már így
adott, tizenhat után leányzó férjhez mehet,
fiú még készül. Az életre, mert felelõsebb.

Fotó: N. Horváth

A tudás, a harmónia diadala

A Tamási Áron Mûvelõdési
Központ márciusi programjai
01. 9-14. óra: Veszprém Megyei Felnõtt
Sakk Csapatbajnokság; 03-04. 9-15 óra:
Pegazus Színház gyermekmûsora; 05. 1012 óra: Ifjúsági hangverseny, Gyõri
Filharmonikus Zenekar; 06. 17. óra:
Tapolca Hegyközség közgyûlése; 08. 1014. óra: Sakkverseny; 10. 15 óra:
Nyugdíjas Nõnapi ünnepség. Közremûködik: Domján Tamás; 12-13. 8-12 óra:
Tapolcai Általános Iskola ünnepi mûsora;
13. 19 óra: Pesti Magyar Operett Nõnapi
gálamûsora; 15.: Március 15-i megemlékezés: hagyományõrzõ lovas felvonulás,
koszorúzások, fáklyás felvonulás, 19 óra:
Ünnepi mûsor a Városi Rendezvénycsarnokban. Ünnepi beszédet mond: Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnöke; 16. 19 óra:
Bérletes színházi elõadás: „Egy csók és
más semmi”; 17. 14 óra: Ifjúsági színházi
elõadás: A kõszívû ember fiai; 17. 17 óra:
Sándor-napi bormustra, szakmai konferencia; 22. 8-14 óra: Veszprém Megyei
Felnõtt Sakk Csapatbajnokság; 22. 10-13
óra: Horgászgyûlés; 23. 10 óra és 12.30:
Bérletes gyermek színházi elõadás: A kis
hableány; 26. 19 óra: Batsányi Táncegyüttes és Lovas Kinga énekes operettestje; 27. 18 óra: Járdányi Pál Zeneiskola
és a Hátsó Udvar Rock Band közös
unplugged koncertje; 28. 8-16 óra:
Nevelési konferencia; 30. 10 és 12 óra:
Ifjúsági hangverseny: Sebõ-együttes.
Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth
Erzsébet, szerda 17.00-20.00. Babamama 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.

Jaj, csak a zenét ne hagyja el, mert az nagy
veszteség lenne!
A muzsika elõadása megszokottan kitûnõ.
És következzen a vér. Az ember szívesen
ünnepel, de akkor vér folyik. Malacvér, disznóvér, kakasvér, bárány, borjú, vad esik
áldozatul, mint Nagyfaluban Toldiéknál. E
zenék drámaibbak voltak. Bikaviadalokat
idézett Pécsi Józseftõl, halálba induló gladiátorokat Fucik zenéjével és Trója elestét W.
Smith szimfónia tételével. Csak gondoljuk el:
azonnal patakvért láttat mindegyik zeneszám.
Láthattuk lelki szemeinkkel, hiszen a zenék
képeket képesek megjeleníteni. A faló kerekeinek disszonáns nyikorgása zseniálisan adta vissza a mozgását, akárcsak Musszorgszkij
Bydlo-tétele a Kiállítás képeiben. Reed
Ünnepi nyitánya örömünnep képe, mint
Respighi Római ünnepekének.
Zene és kép kapcsolatának még erõteljesebb megjelenítése Chaplin csetlõ-botló
kisemberének kalandjait leíró saját kompozíció, a maga jellegzetes groteszk és szentimentális dallamaival. Aztán ott volt az élet a
maga szentimentalizmusával, amikor a még
fiúcska Õri Ádám, édesapja nyomdokain haladva, kitûnõen és kívülrõl fújta el trombitáján Fitzgerald Angol szvitjének szólamát.
Szívesen írnék mindenrõl többet és jobbat,
mert lehetne, de a helyhiány!
A közönség? A nagy többség ünnepként
élte meg viselkedésével és öltözetével az
estét. De azért még a közbetapsolással kissé
vigyázni kell.
Dr. Sáry Gyula

„Szabad világban élünk,…”
- Szabad világban élünk, határok már csak
bennünk vannak - ezekkel a gondolatokkal indította útjára T. Szabó László festõmûvész, grafikus a közelmúltban megjelent könyvét - ahogy Õ nevezte -, verses
szépfüzetét.
A Tapolcai-medence, a szülõváros Tapolca
bûvöletében élõ alkotó nemcsak képeivel fejezi ki ragaszkodását a tájhoz, az itt élõ emberekhez, de tollával „verseket, meséket is fest”.
Olyanokat, amelyekben nemcsak az idilli gyermekkor színes világa jelenik meg, de segítségükkel a felnõtté válás stációit is bejárjuk.
„Fordulópontot hozott életemben, hogy
megismerkedtem Vörösváry Ákos mûgyûjtõvel, a diszeli Elsõ Magyar Látványtár
alapítójával. Az „Aranykor emlékei” címû
grafikai sorozatom központi anyaga már
korábban a Látványtár tulajdonába került.
Kapcsolatunk 2006-tól kezdett elmélyülni,
mely során gyûjteményének sok darabja
került általam felújításra. Ezen túlmenõen
rendszeresen kaptam megbízatásokat különbözõ mûvek létrehozására. Ezek abban
különlegesek számomra, hogy olyan, korábban általam nem, vagy csak ritkán mûvelt
mûfajban készültek, mint a doboz-mûvészet,
kollázs, szobrászat. Együttgondolkodásunk
eredményeként több közös mû is született.”

Köszönet
A tapolcai Wass Albert Könyvtár és
Múzeum ezúton kíván köszönetet mondani olvasói nevében Soós József Úrnak, az Amerikai Magyar Újság szerkesztõjének.
Intézményünk örömmel fogadta az
általa ajándékozott kiadványokat – az
Amerikai Magyar Újság 1975. januárjától
2005. decemberéig megjelent bekötött
számait (9 kötet), továbbá a 2006. januárjától napjainkig kiadott példányokat –,
amelyeket rendkívül hasznosnak ítélünk.
Ajándékát a könyvtárhasználók rendelkezésére bocsátottuk, akik azt nagy
érdeklõdéssel, örömmel és haszonnal forgatják.
Nagy Eörsné igazgató

60 vers
túlsúlyos rítus
gondolta talán tovább angyalodhat
így hát még nagyobb szárnyakat növesztett
végül akkorák lettek hogy már soha
többé nem tudott fölröppenni - földhöz ragadt lett
2008. január 28.

Széki Patka László 60 vers címû posztumusz kötetének bemutatójára február
11-én került sor a Wass Albert Könyvtárban.
Az esten közremûködött Berzevici
Zoltán elõadómûvész, Botár Attila költõ,
szerkesztõ, Kádár Tibor festõmûvész,
Kilián László író és Rábai Zsanett
elõadómûvész. Beszélgetõtársuk Németh
István Péter volt.
A költõ özvegyének, Fábián Juditnak
személyes vallomása tette még bensõségesebb hangulatúvá az estet.

Felhívás

T. Szabó László verses szépfüzete mesél és
regél. Mesél egy emberrõl, aki szivárvánnyal
festi a hétköznap egét, és regél arról, aki
bátran és hittel vállalja, hogy gyökereinek
ezernyi szálából szövi saját és gyermekeinek
életét.
N. Horváth Erzsébet

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum a
már meglévõ irodalmi mûsorok adatbázisát készül bõvíteni. Az adatbázis
tartalmaz jeles napokhoz, neves személyekhez, ünnepekhez, évfordulókhoz,
eseményekhez, stb. kapcsolódó irodalmi összeállításokat, mûsorokat.
Ennek kiegészítéséhez kérjük az oktatási-nevelési, egészségügyi, közmûvelõdési intézményekben dolgozó kollégák
segítségét. Akik rendelkeznek ilyen jellegû anyaggal, információval, szíveskedjenek azt eljuttatni - digitális, nyomtatott,
egyéb formátumban - a könyvtárnak.
Az anyag beküldhetõ a konyvtar@
vktapolca.hu e-mail címre, vagy személyesen leadható a könyvtárban az olvasószolgálatoknál.
Bõvebb információ a 87/510-788 és a
412-328 telefonszámokon kérhetõ.

„Ezek mi vagyunk…”
Tapolca Város alpolgármestere „Ezek mi
vagyunk…” címmel felhívást intéz helyi
amatõr vagy professzionális grafikusok,
kreatív gondolkodású helyi lakosok, itt élõ
zenészek, együttesek részére három kategóriában.
A pályázat célja, hogy városunk arculatát
hûen tükrözõ alkotásaik képviseljék a jövõben Tapolcát határainkon belül és kívül. Bennük településünk jellemzõi, az itt élõk lokálpatriotizmusa, a szülõváros szeretete jelenjen meg.
Kategóriák: - jelmondat: Olyan rövid,
frappáns, lehetõleg egymondatos megfogalmazás, amely magában foglalja az itt élõk
város iránt érzett elkötelezettségét és vendégszeretetét, mindeközben utal a természeti és
épített értékekre. - jelkép (logó): egyértelmû
képi megfogalmazása Tapolca földrajzi

jellemzõinek, az itt található szépségeknek,
kulturális értékeknek. Szerepet kaphat a
szõlõtermesztés és bortermelés, a gyógyvízidegenforgalom, gyógybarlang témaköre is.
- dal: A város dalának megírása és bemutatása. Olyan, lehetõleg vidám hangulatú
szöveges zeneszámokat várunk, amelyek az
itt élõk pozitív érzéseit tükrözik, mindeközben pedig felkeltik a más településeken
élõk figyelmét Tapolca iránt. Városi és sportesemények állandó, meghatározó részévé válhat. Szövegében lehetõleg szerepeljenek a város jellemzõ természeti értékei, meghatározó
épületei, a kulturális és sportesemények nyújtotta élmények, a helyi bor és gasztronómia.
Stílus: pop illetve dallamos rock zene.
Díjazás: Kategóriánként 100 000 Forint.
Egy pályázó több, vagy akár az összes
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kategóriában is indulhat. A nyertes munkákról internetes szavazás és szakmai zsûri
véleményének figyelembevételével Tapolca
Város Képviselõ-testülete dönt.
Beadási határidõ: 2009. március 13. 12
óra. A pályamûveket lezárt, jeligével ellátott
borítékban kérjük nyomtatott és elektronikus
formában is. Egy külön lezárt borítékba kérjük elhelyezni a jeligéhez tartozó személy,
vagy együttes elérhetõségét. Az elkészült
pályamunkákat a Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és Gazdálkodási Irodájának
lehet leadni személyesen vagy postai úton
(8300 Tapolca, Hõsök tere 15.).
Tapolca Város Önkormányzata fenntartja
a jogot, hogy ne adjon ki díjat, amennyiben
nem talál a szándékhoz méltó pályamunkát.
Sólyom Károly alpolgármester
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Szívbõl szeretni
A Tapolcai Musical Színpad nyolc szólistája a közelmúltban megtisztelõ felkérésnek tehetett eleget, ugyanis a „Szívbõl
szeretni” címet viselõ, egész estét betöltõ,
nagyszabású vendégszereplés kapcsán a
svédországi Malmö városába utazhattak.
A társulat vezetõje, Halápiné Kálmán
Katalin lapunk kérésére megosztotta velünk
az országos szinten is sokat bizonyított
csapat legfrissebb élményeit.
- Kinek köszönhetõ ez a kapcsolat, amely
egészen Svédországig „repítette” a Musical
Színpadot?
- Tulajdonképpen egy kedves nyárvégi
meghívás valósulhatott meg, mely Lakatos
Júlia - a Hungaroclub titkára -, személyében
kopogtatott be hozzánk. A honlapunk oly
mértékben keltette fel az érdeklõdésüket,
hogy a késõbbiekben egy fellépésünkre is
ellátogattak. Már akkor kikristályosodott
bennünk a mûsor felépítése, melyben a
musicalek mellett az operettek és örökzöld
dallamok is helyet kaptak.
- Milyen volt a fogadtatás, milyen benyomásokkal tértetek haza?
- A vendéglátók gáláns magatartásukkal
átvállalták az utazási költségeket. Családoknál elhelyezett énekeseink nagyszerû
ellátásban részesültek, és megismerkedhettek a város legfõbb nevezetességeivel is. Az
elõadás felülmúlta várakozásainkat, ugyanis a svéd közönségtõl álló vastapsot kaptunk.

Szólj, síp, szólj ! . . .

- Beszélhetünk-e már további közös tervekrõl?
- Kovács Károly, a Hungaroclub elnöke
azt a reményét fejezte ki, hogy az elkövetkezendõkben ismét vendégül szeretne
látni bennünket. Ez máris realizálódott,
hiszen, március 21-én két tagunk - Sashalmi
Orsolya és Tóth István - a következõ rendezvény meghívásának tesz eleget. A
távolabbi elképzeléseink között szerepel
egy 7-8 állomáspontból álló körutazás,
melynek keretében - a többi svédországi
magyar klub segítségével - az egész társulatot szeretnék vendégül látni. A részletekrõl
jelenleg is folynak a tárgyalások Stockholmban. Lakatos Júlia egykor a Kolozsvári
Nemzeti Színház intendánsa volt, felvette
velük a kapcsolatot, így a jövõben ott is sor
kerülhet egy nagyobb lélegzetvételû elõadásra.
Major Tünde

A Mûgyûjtõk
Éjszakáján
Február 12-én - a Mûgyûjtõk Éjszakáján a Pintér Sonja Galériában (Budapest, Falk
Miksa u. 10.) az Elsõ Magyar Látványtár
„Lecke pszichológusoknak” címû kiállítását Birkás Ákos nyitotta meg. A kiállítás március 7-ig tart.

Felettünk a csillagok

21. rész

Szupersûrû galaxisok
A fiatal Világegyetem törpegalaxisainak
csillagai jóval sûrûbben helyezkedhettek
el, mint ahogy azt a mi galaxisunkban
tapasztalhatjuk.
A Tejútrendszerben a csillagok egymástól való átlagos távolságát fényévekben
mérhetjük (például a hozzánk legközelebbi
szomszédunk, a Proxima Centauri is 4,22
fényév távolságra van tõlünk). Egy kutatócsoport véleménye szerint ez a korai
Univerzumban nem így volt. Különösen
igaz lehet ez az ultrakompakt törpegalaxisokra, amelyeket 1999-ben fedeztek fel.
Átmérõjük 60 fényév körüli (a Tejútrendszeré közel 100.000 fényév), és a tömegük
jóval nagyobb a csillagaik sugárzása alapján becsült értéknél.
A kutatók úgy gondolják, hogy ezekben
a törpegalaxisokban óriási volt a csillagsûrûség, akár 1 millió csillagot is tartal-

mazhattak köbfényévenként, miközben
például a Nap környezetében ez a szám
átlagban 1 csillag/köbfényév. Egy ilyen
ultrakompakt törpegalaxisban esetlegesen
található bolygón éjszaka emiatt ugyanolyan fényes égboltot láthatnánk, mint nappal.
A csillagok nagy sûrûsége miatt azok
gyakran ütközhettek és olvadhattak össze.
Ennek köszönhetõen sok nagyobb tömegû
csillag jött létre. Ezek viszont hamar felélték „üzemanyag-tartalékaikat”, és rövid
életüket szupernóvaként fejezték be, neutroncsillagokat vagy feketelyukakat hagyva
maguk után. A kutatócsoport egyik tagja,
Joerg Dabringhausen szerint valószínû,
hogy az ultrakompakt törpegalaxisok tömegének nagy részét ezek a sötét, teleszkópjaink számára nagyrészt nem látható
maradványok teszik ki.
Huszák László

Tisztelt Nagyérdemû!
Újra!
Nõnapi operettgála
Tavalyi nagy sikerre való tekintettel, újra egy egész estés, fergeteges operettshow neves énekesek és kiváló táncosok
közremûködésével, a Pesti Magyar Operett Színpad országos
turnéjának következõ állomásán, a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban
2009. március 13-án 19 órakor.
Sztárvendég: Benkóczy Zoltán

A kis- és nagyoperettek mesés világa egy mûsorban!
Keringõ, palotás, polka, látványos koreográfiák és gyönyörû jelmezek
ebben a fantasztikus, nagysikerû produkcióban.

Fellépõ mûvészek:
Klingler Kata, Mádi Piroska, Pohly Boglárka, Köllõ Babett,
Egyházi Géza, Göth Péter, Magócs Ottó, Pomlényi Péter
Jegyek elõvételben kaphatók a helyszínen (87/411-323)
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Az idõ pénz - mondják. - Az idõ drágább, mint a pénz. Nem pótolható, nem helyettesíthetõ. Bizonyos feladatra csak bizonyos idõ, idõpont alkalmas, különösen ha a feladatsorok
ok-okozati, idõbeli kapcsolatban állnak, vagy az eredmény visszafordíthatatlan, jóvátehetetlen.
Mielõbb rá kell nevelnünk magunkat, rábízottainkat az idõ tiszteletére, jó
kihasználására. Nem elég a magunk idejét beosztani; mindenkinek drága az ideje. Az
„üresjárat” vétek, idõlopás.
Néha egészen kis idõkülönbség miatt nagy idõkiesés, súlyos késés történik, akár tragédia is. Tûz, víz percek alatt rombol; kis késésen múlhat élet, egészség, fontos vagyoni érték.
Egész életünk versenyfutás az idõvel.
Dr. G. T. G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Somos István sportszakíró
(Tapolca, 1909. április 11. - Budapest, 1993. február 17.)
Édesapja, Schwarcz Géza jónevû kádármester volt
Tapolcán. Iskolái elvégzése után nagyapja, Kohn Mór szállítmányozási vállalkozásánál dolgozott. Már kora gyermekéveiben elbûvölte a futball és ennek varázsa végigkísérte egész életén. Minden TIAC-meccsen jelen volt és
figyelte a játékot, de legfõképpen a fekete mezes, sípos
emberek mûködését, elemezte a döntéseiket. Maga nem
próbált futballistává válni, ellenben sikeres asztalitenisz
játékosa volt a TIAC-nak. A felsõ kereskedelmi érettségi
letétele után 1932-ben megfelelt a bírói vizsgán is, és ezzel elindult a játékvezetõk oly
sokat emlegetett „rögös” útján. 1945 után Budapestre költözött. Mind magasabb bírói
minõsítéseket szerzett, és 1948-tól rendszeresen II. ligabeli mérkõzéseket vezetett.
1962-ben - 30 évi mûködés után - aranysíppal búcsúztatták. Nem tudott és nem
akart elszakadni kedvenc sportágától, ezért cikkeket, riportokat írt országos sport- és
napilapokba. Közben tervezte és gyûjtötte egy olyan könyv anyagát, amely a hírneves
FIFA-bírók pályafutását és a hozzájuk fûzõdõ színes, derûs, netán borús emlékeit
örökítette meg. Így született meg még 1965-ben a „Síppal a világ körül” címû könyv,
amelynek elõszavát Sir Stanley Rous, a FIFA akkori elnöke írta meg. Ennek sikerén
felbuzdulva további hét könyvet írt, valamennyit a zöld gyep fekete mezes „sztárjairól”. Mint a „nemzetközi játékvezetõk krónikása”, a világon egyedülállóan mûvelte
a sportkrónika e válfaját. Állandó munkatársa volt a FIFA NEWS-nak, a Nemzetközi
Labdarúgó Szövetség hivatalos lapjának. Emlékezetes mûvei közül említjük meg Az
ezerarcú futball (1970), A futball ezer arca (1974), Az ezerarcú Mundial (1982), és
Focival a világ körül címûeket, amelyeket a tapolcai könyvtárban is rongyosra olvastak. Hû volt szülõvárosához, a mártírok temetõi megemlékezéseire haláláig minden
évben eljött.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Csobánc váráért - Pályázat
A CSOBÁNC VÁRÁÉRT ALAPÍTVÁNY
pályázatot hirdet „Csobánc vára és ostromai” és „Gyulaffy László, a törökverõ hõs”
címmel.
Pályázatunk célja a Csobánc és a vár népszerûsítése, a gyermekek történelmi kutatásra
való inspirálása, valamint a beérkezett mûvek
kiállításával, a mûvészeti eszközökkel való
kifejezésmód terjesztése.
Pályázók köre: Minden általános- és középiskolai tanuló részt vehet a pályázaton. A
beérkezett pályamunkákat három korcsoportban értékeljük: 1.: az általános iskolák alsó tagozatának tanulói, 2.: az általános iskolák felsõ
tagozatának tanulói, 3.: középiskolák tanulói
Kategóriák: Mindhárom korcsoportban
két kategóriában várjuk a fenti címekhez
kapcsolódó mûveket.

- Képzõmûvészet kategóriában beküldhetõ rajz, festmény és plakett, méret és felhasználható anyag megkötése nélkül.
- Irodalmi kategóriában beküldhetõ vers,
mese és novella, melyek esetében a maximális terjedelem 3 A/4-es oldal. A pályázatra
beadható kézzel írott munka is, a kiíró azonban nem vállal kötelezettséget az esetlegesen
olvashatatlan munkák értékelésére.
Beküldési határidõ: 2009. június 1.
Cím: Gyulakeszi Lovasudvar, 8286 Gyulakeszi, Csobánchegy 050/4. További információ: A Gyulaffy Napok Csobáncért részletes programja, valamint a pályázati kiírás a
www.csobancvar.hu-n megtalálható. Egyéb
kérdésekre a 06-20-931-7446-os, vagy a 0630-428-4212-es telefonszámokon szívesen
válaszolunk.

Élet az átkosban
Horváth József nyugállományú rendõr
alezredes legújabb könyvét mutatták be
február 4-én a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum nagytermében.
Meglehetõsen nagy érdeklõdés mutatkozott - az érdeklõdõk megtöltötték a termet.
(Legtöbbjük érett korú ember; saját tapasztalatból is ismerik a kort, amelyet a szerzõ
ábrázol.) Sajnálta is, hogy a fiatal korosztály nem képviseltette magát az elõadáson.
Hangodi László bevezetõjében említette,
hogy a szerzõ 1998 óta 5 verses és 5 prózai
mûvet jelentetett meg. Ez utóbbi a szociográfia mûfajába sorolható, személyes élményeken alapuló prózai írás, a rendszervál-
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tozás elõtti évtizedek valóságát ábrázolja.
Horváth József körzeti megbízottként
igen különbözõ beosztású, mûveltségû,
korú, felfogású emberrel került kapcsolatba. Így a róluk készült írások sokszínûek, a
valóság számos szeletét mutathatják be.
Ugyanakkor a szerzõ - hozzászólásában párhuzamot vont a jelen szétzilált viszonyai
és az „átkos” szabályozott mindennapjai között. Pl. büntették a munkakerülést - ma súlyos munkanélküliség sújtja a társadalmat.
Táj- és emberszeretet, humor, kitûnõ
megfigyelõkészség, tárgyilagosságra törekvés érzékelhetõ e kortörténeti mû írásaiban.
G. Dr. Takáts Gizella

SPORT

I. Amatõr Tekebajnokság

Sportgála 2009
Színvonalas díjátadó ünnepségen köszöntötték 2008 legjobb sportolói és
sportvezetõi teljesítményeit a Városi
Rendezvénycsarnokban.
A városi sportünnepet Tapolca város
alpolgármestere, Sólyom Károly nyitotta
meg. Köszöntötte a megjelent sportolókat,
sportvezetõket, vendégeket, s elismeréssel
szólt a tapolcai sportéletrõl. Az Acro Dance
SE táncbemutatója után a díjazottaké lett a
fõszerep a színpadon.
Elõször az iskolai és diáksport kategória
kiválóságai vehették át az elismeréseket:
Baráth Gyõzõ, Benedek Sára, Kiss Tibor,
Kocsor Dénes, Kolompár Roland, Mészáros Adrienn, Páhi Csaba, Scheller Judit,
Sipos Katalin, Zab László atlétika, kézilabda, labdarúgás sportágakban Gyulay Zsolt
kétszeres olimpiai bajnoktól, a Magyar
Olimpiai Bizottság alelnökétõl, Horváthné
Szalay Gyöngyi és Vörös Béla önkormányzati képviselõktõl. Az élsport utánpótlás kategória gyõzteseinek Horváthné
Németh Edit és Lévai József önkormányzati képviselõk gratuláltak. A díjazottak: Csák
Marcell, File Mátyás, Hanczvikkel Márk,
Siklósi Gergely (vívás), John Flóra (kézilabda), Kauffmann Péter (sakk), Székely
Imre (tájfutás, tájkerékpár), Tüske Marcell
(labdarúgás).
Az élsport felnõtt kategória díjait Marton
József alpolgármestertõl vehették át 2008
legjobbjai: Kárász Erika (futás), Páhi
Tamás (karate), Rédli András (vívás), Vajda
Zsolt (tájfutás, tájkerékpár).
Dr. Nádori László professzor kiváló testnevelõi díjat adott át Hanzmann László testnevelõnek iskolai és diáksport kategóriában, Borosné Eitner Kingának kiváló
edzõ díjat élsport utánpótlás kategóriában
és Domán Gábornak felnõtt élsport kategóriában.
A sportünnepségen gratulált Lasztovicza

Gyõzelemmel
rajtoltak NB II-es
nõi kézilabdásaink
Visszavágtak a tapolcai NB II-es kézilabdás lányok a Celldömölknek az õszi idegenbeli vereségért a tavaszi bajnokság
nyitó fordulójában. Magabiztos gyõzelmükkel a tabellán megõrizték a második
helyüket. Az ifjúsági csapat is imponáló
gólkülönbséggel verte a vasi ifit.
A hosszú téli szünet után elkezdték a
lányok a bajnokság tavaszi szezonját. Aki
követte a csapat szereplését az õszi fordulókban, bizonyára emlékszik arra, hogy az elsõ
fordulóban Celldömölkön vereséget szenvedtek lányaink. Így minden bizonnyal a
visszavágás és a hazai pálya is fûtötte a tapolcai kézilabdás hölgyeket a mérkõzésen. A
találkozó megkezdése elõtt gyászszünettel
adóztak az MKB Veszprém kiváló irányítója, Marian Cosma emlékének. Ezt követõen
Kovács Ildikó, a csapat kapusa vehette át a
Kordik Csaba által felajánlott díjat, amit
mindig az év legjobbjának ítél oda az alapító.
A mérkõzés elsõ fél órájában mindkét
csapat eléggé idény eleji formát mutatott. De
már ekkor is 14:10 volt a tapolcaiak javára. A
második játékrészre már jobban a harcosság
volt a jellemzõ. Köszönhetõen annak, hogy a
hosszú sérülése után visszatérõ, teljes értékû
tapolcai irányító, Antal Anett vezérletével a
második félidõre felõrölte a Tapolca a
Celldömölköt. A vendégek a nagy hazai
vezetés láttán szinte fel is adták a küzdelmet
a második félidõ derekától. A mérkõzés
végeredménye 29:18 lett.
A felnõttek után az ifjúságiak sem maradtak adósak a jó eredménnyel. A játék ugyan
még sokszor akadozott, de az eredmény
magáért beszél. Tapolca VSE-Celldömölk:
33:20.

Családias, vidám hangulatú tekeversenynek volt helyszíne a Városi Tekeklub. Az
I. Amatõr Tekebajnokság szervezõi nem
titkolták, hogy a verseny meghirdetésével
alapvetõ céljuk a sportág népszerûsítése
és megszerettetése volt
Két versenynapot írtak ki a szervezõk az
I. Amatõr Teke-csapatbajnokságra. Mindkét
versenynapon jó hangulatú, baráti versengés alakult ki az amatõr csapatok között.
A nõk mezõnyében csak egy bátor csapat
akadt, s mivel nem volt ellenfelük a saját
nemükben, felvették a küzdelmet a férfiakkal. A díjazásban azonban külön értékelték a hölgyek csapatát.

Futsal
Fotó: Antal

A legjobbak között
Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke és Sólyom
Károly alpolgármester N. Horváth Erzsébetnek a megjelent új sportkönyvéhez, mely
felöleli Tapolca 100 éves sporttörténetét.
Az idei gálán elsõ ízben adományoztak
Tapolcai Testnevelési és Sportkitüntetést a
sportmunka elismeréseként. Ezt dr. Földi
Istvánné, a Batsányi Gimnázium és Kollégium testnevelõje vehette át Sólyom Károly
alpolgármestertõl.
A labdarúgó játékvezetõi bizottság díját
Takács Gábor adta át Pilinger László
játékvezetõnek.
A 2008-as év sporteredményei alapján
Tapolca város legjobb sportolója a Balaton
Isover Vívóklub párbajtõrözõje, File
Mátyás lett. A díjat az alapítótól, Boczkó
Gyulától vehette át az elmúlt év legjobb
tapolcai sportolója. Majd még egy díjjal

köszöntötte õt Lasztovicza Jenõ, a megyei
közgyûlés elnöke.
Új színfoltja volt a gálának, hogy az úgynevezett különleges kategóriába sorolt
kiemelkedõ teljesítményeket is díjazták a
szervezõk. Csík Ferenc, a megyei sporthivatal vezetõje és Császár László, a megyei
közgyûlés fõtanácsadója köszöntötte a
„különlegeseket”- Boczkó Gábort (a pekingi olimpia 4. helyezettje párbajtõrben),
Simon Mihály dzsúdómestert (vb 4. hely),
Pócsi Béla díszmadártenyésztõt (vb-aranyezüst-bronz), Fazekas Dennist (korosztályának legjobb motorversenyzõje), Frangné
Kundra Katalin gyógytornászt, Tell Zsófiát
(labdarúgó Gyõri ETO, válogatott kerettag)
és Bognár Tamás FIFA-játékvezetõt.
A díjátadó gálát követõen a jókedvû
sportos résztvevõk hajnalig ropták a táncot.

A Városi Rendezvénycsarnok adott otthont az NB III U-16-os korosztály döntõjének.
A négy selejtezõcsoport csoportelsõi
mérték össze tudásukat. A végsõ gyõzelmet
Csorna szerezte meg a Sárvár, a Veszprém és
a Bük elõtt.

Csobánc-kupa
a Bárdosban
Csobánc-kupa elnevezéssel megyei teremlabdarúgó tornát rendezett a Szász
Márton Általános Iskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. A tornát a
Bárdos Lajos Intézményegységben bonyolították le.
A hagyományokhoz híven most is
megrendezésre került a Csobánc teremlabdarúgó torna megyei csapatok résztvételével. A benevezett csapatok körmérkõzéseket
játszottak. A versenyt veretlenül nyerték a
pápaiak. A tapolcai szászosoknak az idei
Csobánc-kupán a 3. hely jutott.

Rövid sporthírek, eredmények
LABDARÚGÁS:
Az NB III-ban szereplõ TIAC-Honvéd VSE
március 8-án kezdi meg a tavaszi bajnoki
pontszerzést. A felkészülés utolsó fázisában
az edzõmérkõzéseké volt a fõszerep.
Eredmények: Celldömölk- TIAC
0:1,
Veszprém-TIAC 1:2, Hévíz-TIAC 3:0,
Gyulakeszi-TIAC 2:5
Hír a csapat háza tájáról, hogy 4 labdarúgó
igazolásával erõsödik a keret. Nagy Zoltánt a
Gyõri ETO-tól, Demény Norbertet a
Tököltõl, Lendvai Miklóst a ZTE-tõl sikerült
igazolni, valamint Kutasi Gábor, a csapat
edzõje is beszáll a játékba.
Veszprémben, a Megyei Labdarúgó Szövetség
játékvezetõi évzáró-évnyitó bálján elismerésben részesültek a legjobb játékvezetõk,
köztük az NB I-ben mûködõ Takács Gábor.
Fülöp Zoltán a megyei II. osztály legjobb
játékvezetõje, Tálos Judit, a legjobb megyei
asszisztens lett. Dancs Csaba és Keszthelyi
Tamás a tapolcai csoport legjobbjai címet
érdemelték ki. 15 éves játékvezetõi
mûködésért Takács Gábor és Pilinger László,
30 éves mûködésért Serbán Miklós és Vizeli
Lajos kapott elismerést.

VÍVÁS:
Rédli András a párbajtõrözõk országos válogató versenyén bronzérmet szerzett. A döntõbe jutásért Boczkó Gábortól szenvedett
15:8-as vereséget. A többi tapolcai közül
Hartmann András a legjobb 16, Hanczvikkel
Márk és File Mátyás a legjobb 32 között
végzett a versenyen. Õk mindannyian junior
korú versenyzõként szerepeltek a felnõtt
válogatón.
Kiemelkedõen szerepeltek a Balaton Isover

Vívóklub utánpótlás párbajtõrözõi az
Olimpici Grand Prix válogatóján.
Az 1996. január 1-je után születettek
versenyén, ahol 100-an léptek pástra, Siklósi
Gergely a 2. lett. Ugyanebben a kategóriában
a lányoknál, a 75 fõs mezõnyben Molnár
Anna a 8. helyet szerezte meg.
Az újoncoknál (1995. jan. 1-je után születettek) 69-en álltak pástra. Havasi Marcell a 2.,
Csák Marcell és Sáfár Cirill a harmadik
helyen végzett.
A lányok 68 fõs mezõnyében Felker Adrienn
a 3., Siklósi Enikõ a 6. lett.
A serdülõ korcsoportban Sáfár Cirillnek az 5.
hely jutott.

KÉZILABDA:
Az ADIDAS Kézilabda Gyermekbajnokság szivacskézilabda megyei döntõjét rendezték Révfülöpön, ahol a Tapolcai Általános Iskola Batsányi Tagintézmény 8 évesei a 2. helyen végeztek, s így továbbjutottak a regionális döntõbe. Edzõjük Antal
Edit. A tornán két különdíj is a tapolcaiakhoz került. László Lola gólkirályi címet,
Dorfinger Réka a legjobb mezõnyjátékos
címet kapta meg.
Az U-13-as kézilabdások regionális döntõjét
Ikerváron rendezték, ahol a Batsányi- és a
Kazinczy Tagintézmény csapatai az 5. helyet
szerezték meg. Edzõk: Antal Edit és Somogyi
Andrea. Ugyancsak területi 5. helyet szerzett
a Batsányi Tagintézmény U-14-es csapata a
Székesfehérváron rendezett régiós döntõn.
Edzõ: Antal Edit.
A Tapolcán rendezett U-13-as regionális
döntõn a Batsányi kislányai a 6. helyet
szerezték meg.
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SAKK:
Magabiztos, 7:5 arányú gyõzelmet aratott
a Tapolca Rockwool VSE NB I/B-s csapata a jó erõkbõl álló Szombathelyi
Haladás VSE felett a 7. fordulóban, s
ezzel a tabellán az elõkelõ 4. helyen áll a
csapat.
Tapolcai pontszerzõk: 1 pontot: Heiligermann Gábor, Jónás Zsolt, Lovász
Barnabás.
Fél pontot: Bodó Norbert, Kosztolánczi
Gyula, Nagy Zoltán, Jurácsik József,
Monda László, Samu Ferenc, Toronyi
Dávid, Bakos Andrea
NB II-ben a Tapolca VSE-Szermley SI
7:5 arányú vereséget szenvedett a Haladás
III-tól. Ez a vereség váratlan, de teljesen
megérdemelt volt. Tapolcai pontszerzõk:
1 pont: Bakos Nándor, Jáchym Dorina,
Bodó Bence
Fél pont: Horváth Márk, Vajda Attila,
Magyar Attila, Tóth Kristóf
Megyei I. osztályú csapatbajnokság 7.
fordulójában Tapolcai Kölcsey NyomdaPápai SE 4,5:7,5
A Szombathelyen rendezett V. Pölöskei
Grand Prix egyéni rapid sakkversenyén
remekeltek az ifjú tapolcai sakkozók.
Koltai Anna a 10 éven aluliak versenyén
aratott diadalt a 32 fõs nemzetközi
mezõnyben. Ebben a kategóriában 4. lett
Buzás Bertalan, 7. Kauffmann Péter.
A 8 éven aluliaknál Nagy Gerõ a 6.,
Hederics Tamás a 9. helyen végzett.
A felnõttek mezõnyében a 11 éves Sötét
Barbara és Kekk Laura a 7-8. helyen
végzett.
Az oldalt készítette:
Antal Edit
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Példaértékû összefogás
az új mentõállomásért

Különleges „meccs” a csarnokban…
(vesztes a Városi Rendezvénycsarnok)
Február 15-én különleges sportág, különleges mérkõzése zajlott a rendezvénycsarnokban. A résztvevõk a „Vandálok” és a „Fegyelmezetlenek” csapatai
voltak. A gyõztes személye mellékes, viszont a vesztes a rendezvénycsarnok annak is a folyosója - lett.
A „Vandálok” csapatának „harcosa”
vagy „harcosai” a csarnok folyosóján a
gipszkarton falat derék- és térdmagasságban egy-egy helyen lábbal, egy helyen
pedig ököllel szakították be.
A rendezvénycsarnok eddig is számos
sportágnak és különleges rendezvénynek
volt színtere, remélhetõleg a folytatásban
is lesznek egyedi produkciók, de ,,köszönettel” NEM KÉRÜNK az ilyen és ehhez
hasonló jellegû rendezvényekbõl, „sportemberekbõl”!
A csarnokot mindenkor rendeltetésszerûen használó többség nevében szeretnénk

kérni, hogy a viselkedni nem tudók („Vandálok”) a jövõben nagy ívben kerüljék el
az épületet.
Cseh Diána

Fotó: Cseh

Gondoskodás felsõfokon
Fotó: N. Horváth

Az új mentõállomás a szakminisztérium, a megye, a kistérség és Tapolca
anyagi támogatásával épül fel
Nemes ügyért hívta kikapcsolódni,
szórakozni a térség polgárait a Tapolca
és Környéke Többcélú Társulás január
30-án a Tamási Áron Mûvelõdési
Központba.
A jótékonysági bál bevételét a
Tapolcán épülõ új mentõállomás részére
ajánlotta fel a kistérség. A rendezvény
résztvevõit Lasztovicza Jenõ, a megyei
közgyûlés elnöke, Sólyom Károly alpolgármester és Szencz Lajosné, a Társulás
elnöke köszöntötte. Mindhárman hangsúlyozták, hogy a térségi összefogásra,

ha valaha, akkor napjainkban óriási szükség van, és hogy ez milyen célok elérését
teszi lehetõvé, arra példaként említették a
néhány éve felépült központi háziorvosi
ügyeletet.
A jó hangulatú bálon is vásárolhattak
„téglajegyet” azok a polgárok, akik
szívügyüknek tekintik a térség egészségügyének felkarolását.
A jótékonysági rendezvény fõvédnöki
tisztét dr. Medgyaszai Melinda, az egészségügyi minisztérium szakállamtitkára
vállalta el.
NHE

A Tapolcai Assisi Szent Ferenc
Alapítvány állatmenhelyét az ország
öt legjobb menhelye közé választották.
Munkájuk sikerét bizonyítja, hogy
2008-ban a 268 befogadott kutyából
226-ot sikerült örökbe adniuk, 130 szukát és 76 kant ivartalanítottak, továbbá
mintegy 700 védõoltást adtak be. A pályázaton elnyert 2 millió forintot Ulrike
Vollner, a menhely vezetõje a kutyák

ivartalanítására kívánja fordítani.
A két fõállású alkalmazottal és két
önkéntes segítõvel mûködõ menhelyet
nemcsak a civil társadalom támogatja,
de jelentõs segítséget kap Tapolca
Önkormányzatától is. A közelmúltban
autót és irodát biztosított a város az
Alapítványnak, amelynek a korszerûen
felszerelt telephelye, az itt élõ állatokról
való gondoskodás jó híre már az
országhatáron is túljutott.
NHE

Farsangoltunk

II. Forralt Bor Készítõ Verseny

Fotó: Peszleg

Fotó: N. Horváth

Forró, fûszeres, finom!
A hideg téli napok és a forralt bor
egymástól válhatatlanok.
Ennek az „õsigazságnak” bizonyítására a Tanúhegyek Egyesülete február
14-én megmérettetésre hívta a forralt
bort készítõket a Piac térre.
Elõkerültek a titkosnál-titkosabb receptek, készült finom nedû fehér- és
vörösborból. Míg egyesek a narancsot, a
sok-sok fûszert nem sajnálták belõle,
addig mások friss tojással „bolondították
meg” a forrásban lévõ „védõitalt”.
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A „szigorú” zsûri döntése értelmében a
14 résztvevõ közül 1. helyezett a Batsányi
Mûvelõdési Központ Nyugdíjas Klubja
lett. A 2. díjat a MÁV Tapolca, a harmadikat pedig a Hegymagasi Önkormányzat
csapata vihette haza. A negyedik helyen a
Honvéd Bajtársi Egyesület, az ötödiken
pedig - holtversenyben - a Hosszú-családi
pincészet és a Marikák végeztek.
Dr. Nádori László harmonikajátéka vidám énekre csábította a jelenlévõ versenyzõket és borkóstolókat.
NHE

Találd el, ki vagyok?
Február 7-én a Helen Doron Early
English Nyelviskola farsangolni hívta
a SZISZI épületébe a város kicsinyeit.
A Kabóca Bábszínház Sárkányos mese
címû elõadása mellett a gyerekek kipróbálhatták kézügyességüket is: farsangi
álarcot készíthettek. Természetesen ez a
farsangi mulatság sem múlhatott el a
legjobb jelmezek díjazása nélkül. NHE

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
márciusi túraterve
7-én „Mûvészetek völgye” 35/25/20/10
km teljesítménytúra-Monostorapáti-Pula
15-én „Fiatalok túraversenye”-AjkaCsinger
21-én „Lepke” 40/25 km teljesítménytúra-Vonyarcvashegy
29-én „Bakony” 50/25/10 km teljesítménytúra-Veszprém-Herend-Városlõd
Für Ágnes
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