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A legszebb zene a gyerekzsivaj - derült ki a mostani babatalálkozón is

A gyászünnep a Trianon Emlékhely harangjának megszólalásával kezdõdött

Pál Béla, a KDRFT elnöke és Császár László polgármester írta alá a
megállapodást

Díszdiplomák és kitüntetések átadására is sor került a pedagógusok napján

Trianon üzenete: szükség van
a magyarok összefogására

- Trianon sorscsapására sok-sok évti-
zede emlékezik Magyarországon min-
denki, aki a magyar nemzethez tar-
tozónak tartja magát. De látjuk azt
- 2004. december 5-e megtanította ne-
künk -, hogy ezek az emlékezések még
nem voltak elégségesek - mondta Varga
Norbert, a Nyugat-magyarországi Egye-
tem tanára, politológus június 4-én, a
Köztársaság téren megtartott nemzeti
gyásznapon.

- Nem voltak elégségesek, mert 2004.
december 5-én önmagunk tagadtuk meg,
és szültük meg a lelki Trianont. Kérdés,

hogy tudunk-e tenni ezzel kapcsolatban
bármilyen elõrelépést? Tapolca tett. 2004.
december 5-én is megmutatta és megmu-
tatja folyamatosan, megnézheti mindenki,
hogy Tapolcának milyen testvérvárosai
vannak, visszaemlékezhet mindenki, hogy
milyen segélyadományok indultak a város-
ból az elszakított területekre. Ács János,
Tapolca polgármestere is egy kárpátaljai,
aknaszlatinai látogatás és adományút
alkalmával fejezte be földi pályafutását -
emlékeztetett a gyászünnep szónoka.

/Összeállításunk a 4. oldalon „A nemzetha-
tár ott van, ahol magyarok élnek” címmel./

Övezze nagy tisztelet
a jelen pedagógusait

Tapolca Város Önkormányzata és a
Tapolca és Környéke Többcélú Kistér-
ségi Társulás június 5-én a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban közös
pedagógusnapi ünnepséget tartott.

- Az ismeretek átadása egyidõs az
emberiséggel, és egyetlen dolog motivál-
ja; az a szándék és akarat, hogy az utánuk
jövõk jobbak, felkészültebbek, élet-
revalóbbak legyenek az elõdöknél. Nagy
és szép célok ezek. Ám megvalósításuk

talán soha annyi akadályba nem ütközött,
mint napjainkban - mondta ünnepi
köszöntõjében Marton József, Tapolca
alpolgármestere. - Ma, amikor a kultúra,
a tudás minden apró darabjáért meg kell
küzdenünk, amikor a tudás már nem
számít általános életcélnak a fiatalok
körében, ma különösen nagy tisztelet
illeti meg a pedagógus-társadalmat.

/Írásunk a 4. oldalon Elismerés a
térség pedagógusainak címmel./

Hit, remény és kitartás
A címben jelzettek mindegyikével ren-
delkeznek azok a ma már boldog
szülõk, akik a Pannon Reprodukciós
Intézet hívására június 6-án az ország
különbözõ pontjairól a Városi Rendez-
vénycsarnokba érkeztek.

A VIII. Babatalálkozó kicsinyeit, a
szülõket, a vendégeket dr. Török Attila,
az intézmény igazgatója köszöntötte. 

Talán a világon sem, de az országban
biztos, hogy még nem volt olyan méretû
babaseregszemle, mint a tapolcai, ezért
is mondhatta örömmel Császár László
polgármester, hogy a település már
kiérdemelné a gyermekek városa elne-
vezést.

/Tudósításunk az 5. oldalon Az élet dol-
gai új értelmet nyernek címmel./

Sikeres uniós közlekedésfejlesztési pályázat

Az Ipar utca kiépítésére, korszerû-
sítésére a város több mint 90 millió
forint összegû támogatást nyert a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanácstól.

A közel 130 milliós beruházással
megújulhat az Ipar utca, amely mind

közlekedéstechnikai, mind környezet-
védelmi szempontból igen fontos a
város életében.

A szerzõdés ünnepélyes aláírására
június 19-én került sor.

/Írásunk az 5. oldalon Korszerûen,
biztonságosan címmel./

Fotó: N. Horváth
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Császár László polgármester a várost érin-
tõ és a város polgárait érdeklõ kérdésekre
adott választ az alábbi riportban.

- Polgármester Úr! A Tapolca-Diszelben,
illetve a Dobó-lakótelepen lévõ kisposta
bezárása, a vasúti közlekedés minõségének
romlása és a vízvagyon privatizációja ellen
még Ács János polgármestersége alatt tilta-
kozást fogalmazott meg az Önkormányzat az
illetékesek felé. Miként változott azóta a
helyzet? Történt-e pozitív elmozdulás?

- Sajnos, sem a kisposták bezárása, sem a
vasúti közlekedés miatt benyújtott tiltakozá-
sunk nem járt eredménnyel. Az adott társasá-
gok megvalósították elképzeléseiket. Ami a
vasúti közlekedést illeti, nyáron kedvezõbb
lesz a helyzet, sûrûbben közlekednek vona-
tok Budapest és Tapolca között. A vízköz-
mûvekkel kapcsolatban viszont újra meg-
élénkült az érdeklõdés országszerte, így
Tapolcán is. Bár a kormányzat tagadja, de az
elmúlt idõszakban tett lépések - köztük az,
hogy magántõkét kívánnak bevonni a rend-
szerbe - arra engednek következtetni, hogy
megindult a privatizációs folyamat. Ezért is
döntött úgy Tapolca Képviselõ-testülete,
hogy - élve felterjesztési jogával - javasolja a
Magyar Köztársaság Kormányának a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosítását a regionális vízmû-szolgáltatói
részvények és a regionális vízi közmûvek
térítésmentes önkormányzati vagyonátadása
érdekében. Már két évvel ezelõtt kialakult
egy széleskörû önkormányzati összefogás
- 343 önkormányzat részvételével - a fenti cél
megvalósítása érdekében, de sem az önkor-
mányzatok képviseletét ellátó Esztergom pol-
gármestere által megfogalmazott kérdésre,
sem az önkormányzatok által benyújtott
kérelmekre valójában a mai napig nem
érkezett érdemi válasz. A mostani helyzetben
is az esztergomi polgármestert bízták meg az
önkormányzatok a képviselettel. Várjuk a mi-
niszterelnök úr válaszát. A vízbázis a leg-
fontosabb értékeink közé tartozik. Ha az ki-
kerül az állami tulajdonból, ha a privatizáció
során külföldieké lesz, akkor ugyanúgy
kiszolgáltatottak leszünk, mint a villannyal, a
gázzal kapcsolatban. Innen már csak egy
lépés lenne a magyar föld külföldi tulajdonba
juttatása, akkor már nem maradna semmink,
csak vendégmunkások lennénk a saját ha-
zánkban. Az oroszok is visszaállamosították a
teljes energiaszektort. Az E.ON is német
magántulajdonú cég, ha neki megéri egy má-
sik országban befektetni, nekünk miért nem
éri meg megtartani a természeti értékeinket?

- A Képviselõ-testület június 19-én napi-
rendre tûzte a folyószámlahitel felvételének
kérelmét. Miért volt erre szükség?

- Ez a folyószámlahitel-keret a számla-
vezetõ bankunknál már tíz éve rendelkezésre
áll, de hála Istennek, ennek felvételére még
nem volt szükség. De jó gazda módjára ezzel
a biztonsági tartalékkal az elõre nem várható
eseményekre ily módon is felkészülünk. A
szerzõdésben megjelölt hitelkeret nagysága
60 millió forint, az idõtartam újabb 1 év.

- Polgármester Úr! A legutóbbi riportunk
óta milyen fontos, közérdeklõdésre számot

tartó tárgyalásai voltak?
- Az elmúlt hónapban a Rockwool Hungary

Kft. szervezésében konferenciát tartottak
Tapolcán. A résztvevõk megtekintették a Kft.
tapolcai hõszigetelõ anyag gyárát. A konfe-
renciára meghívást kaptam én is, és tárgyal-
tam a cég kelet-európai igazgatójával, vala-
mint a helyi vezetéssel. Elmondták, hogy õk
sincsenek egyszerû helyzetben, hiszen köztu-
dott, hogy az elmúlt idõszakban a gógánfai
gyárat be kellett zárniuk, a kereslet csökke-
nése, az építõipar „mélyrepülése” miatt. A ta-
polcai gyáregységben több milliárdos környe-
zetvédelmi beruházás és technológiai fejlesz-
tés volt nemrég, de az export csökkenése, a
felvevõ piac beszûkülése miatt itt is létszám-
csökkentésre került sor. A város nevében fel-
ajánlottam azt a segítséget, amelyet a helyi vál-
lalkozóknak is nyújtottunk, azaz az adók fize-
tési átütemezésének, vagy a részletfizetésnek
a lehetõségét. A cég vezetõi -, amely az egyik
legnagyobb adófizetõnk - köszönettel vették a
felajánlást, de azt mondták, hogy ezt a mai
helyzetet átmeneti állapotnak tekintik, külö-
nösen nagy gondok nincsenek. Megnyugtató
volt a vezetõk válasza. Az alternatív energia
felhasználásának ügyében több cég is megke-
resett bennünket. Közülük az egyik - Morvai
Ferenc „kazánkirályé” - azzal állt elõ, hogy a
városban lévõ egyik fûtõmûvet átalakítaná pel-
lettüzelésûre. Ennek az a lényege, hogy a hul-
ladékfából, vagy egyéb energiafûbõl készült
pellettel gyakorlatilag 25-30%-kal olcsóbban
lehetne fûteni, mint gázzal, és ráadásul környe-
zetbarát is. 2 kg pellet 1 m3 gáz fûtõértékével
egyenlõ, a tárolás nem nagy helyigényû.

- A város közoktatási megállapodást kötött
a Veszprém Megyei Önkormányzattal a sajá-
tos nevelési igényû tanulók ellátásáról. Miért
volt erre szükség?

- Az elõzetes felmérések alapján a Tapolcai
Óvodában, a Tapolcai Általános Iskolában és
a Széchenyi István Szakképzõ Iskolában 14
gyermek sajátos nevelési igényû. A gyerekek
fejlesztését eddig a Veszprém Megyei Egy-
séges Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési
Tanácsadó Tapolca és a Szász Márton-iskola
látta el, de ezek most már megyei fenntartás-
ban mûködnek. Tapolca Város Önkormány-
zatának feladata a fenntartásában mûködõ
oktatási intézményekben, a többi gyerekkel
együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû ta-
nuló ellátása, de mivel nem adott hozzá sem
a személyi, sem a tárgyi feltétel, ezért köt
közoktatási megállapodást a megyével. A vá-
ros által lehívható normatívákat átutaljuk a
megyének, és vállaljuk, hogy amennyiben a
normatíván felül többlet költségigény jelent-
kezik, azt is kiegyenlítjük.

- Nemcsak a vagyonadó törvénybe iktatá-
sa, de a banki hitelüket fizetni nem tudó in-
gatlan-tulajdonosok lehetõségeinek „mérle-
gelése” esetében is szóba került kormányzati
szinten az önkormányzatok szerepvállalása.
Mi ezekrõl az Ön véleménye?

- A vagyonadó mértékének megállapításá-
hoz mindenképpen szükség lenne egy pontos
értékbecslésre. Sem a magyar állam, sem az
APEH, sem az önkormányzatok nem rendel-
keznek olyan nyilvántartással, amely egyér-
telmûen tükrözi az ingatlanok forgalmi és
piaci értékét. Talán még az - most már az
APEH-hez tartozó - Illetményhivatalnak van-
nak viszonylag pontos adatai, de ott is csak
azokról az ingatlanokról, amelyek az elmúlt
idõszakban öröklés, vagy adás-vétel tárgyát
képezték. Az az ingatlan, amely soha nem

került eladásra, vagy már legalább 50 éve
örökölték, nincs benne ebben a körben.
Milyen alapon lehetne majd megállapítani
egy-egy ingatlan értékét? Mást ér Tapolcán is
egy 10. emeleti lakás, és megint mást egy
kertvárosi ingatlan. Meghatározhatja az
értéket az is, hogy mikor épült, korszerû-e a
fûtésrendszere, a belvárosban, vagy a város
szélén van-e. És még sorolhatnám… Mind-
annyian emlékezünk a luxusadóra, amelynek
alsó határa 100 millió forint volt. Tapolcán
egyetlen egy ilyen ingatlan sincs. Ugyanak-
kor több olyan, 30 millió forint közeli ház
van, amelyben ma már nyugdíjas tulaj-
donosok élnek, akik az életük munkájával
teremtették meg - a többször adózott jövedel-
mükbõl - az otthonukat. A tervezet szerint, ha
õk nem tudnának fizetni, akkor majd az
örökösökre terhelik azt. Könnyen elõfordul-
hatna az az eset, hogy végül az államé lesz az
ingatlan, mert a befizetendõ adó mértéke
meghaladja a tulajdon értékét. Tapolcán kb.
7000 lakás, ingatlan van. Ha önkormányzati
feladattá tennék ezek értékének nyilván-
tartását, akkor ehhez értékbecslést kellene
készíteni. Mivel sem személyi, sem tárgyi
feltétele ennek nincs meg nálunk, ezért érték-
becslõt kellene megbízni ezzel a feladattal.
Ha ennek az „ára” lakásonként 10.000 Ft
körüli, akkor könnyû kiszámítani, hogy közel
70 millió forintba kerülne az önkormányzat-
nak, a bevétel nem fedezné még ennek a költ-
ségét sem. Reméljük, hogy ezeknek a mér-
legelésére nem lesz szükség, mert az átgon-
dolatlan vagyonadó nem kerül bevezetésre. A
kérdés második felére válaszolva: valóban
szóba került az, hogy a banki hitelét fizetni
nem tudó ingatlantulajdonostól az önkor-
mányzatok vásárolják meg az ingatlant, õ
mint bérlõ lakhasson benne továbbra is, és ha
javul a helyzete, élhessen az elõvásárlási
jogával. Kérdem én: ha a hitelt nem tudja
fizetni, mibõl fogja a bérleti díjat? A tervezet
szerint az önkormányzatok majd hitelt vehet-
nek fel a lakásvásárláshoz. Mi a helyzet a
hitelképtelen önkormányzatokkal? Tapolcá-
nak szerencsére megvan a hitelképessége, de
számtalannak nincs. Ha nem fizetne a bérlõvé
lett tulajdonos, mibõl történne a felújítás, a
karbantartás? Ha abban gondolkodunk, hogy
Tapolcán kb. 100 ilyen ingatlan van, már több
százmilliós lenne a fenntartás költsége. Mibõl
fizetné a város? Tapolcán közel 200 önkor-
mányzati tulajdonú lakás van, azok prob-
lémáival is nehéz megküzdenünk. Sok eset-
ben a bérlõk olyan állapotban adják vissza,
hogy több milliós felújításra van szükség. Mi
lenne a helyzet azokkal a keserûvé lett, tulaj-
donosból bérlõvé vált lakókkal, akik egyre
reménytelenebbnek éreznék a helyzetüket, és
az ingatlan állagának megóvása, védelme
lenne a legkisebb gondjuk. Az a véleményem
tehát, hogy a banki hitelekbõl való kivezetést
- elõbb vagy utóbb - magának a lakónak kell
megoldania a bank segítségével, és nem egy
újabb szereplõ, az önkormányzat közbeik-
tatásával. 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.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Város-
üzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16-
ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 8-
12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-
ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfo-
gadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12-
ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-16;
Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax: 321-721,
Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás      510-125; 510-126
Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József 510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda

510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens     511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda  511-156 
Építéshatósági csoport        511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Décseyné
Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151
Dr. Rozgonyi Viktória mb. csoportvezetõ
Okmányiroda 511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
és gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba   Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfõtõl   csütörtökig
8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00 Hegybíró:
Szabados Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/613-
3357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.00-
12.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:
Vörös Béla elnök      Tel.: 30/946-2690

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a következõ polgármesteri és alpol-
gármesteri fogadóórák a nyári szabadsá-
golásra való tekintettel szeptember
hónapban kerülnek megtartásra.

Császár László polgármester

Széleskörû önkormányzati
összefogás a vízvagyon

privatizációja ellen
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AKTUÁLIS

A június 7-ei európai parlamenti választás tapolcai eredménye

A névjegyzék zárásáig a névjegyzékbe fel-
vett választópolgárok száma:             13857

A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás
alapján felvett választópolgárok száma:   30

Választópolgárok száma a szavazás befe-
jezésekor: 13887

Visszautasított választópolgárok száma: 0

Szavazóként megjelentek száma:
4662 (33,57%)

Az urnában lévõ szavazólapok száma:
4661

Eltérés a szavazóként megjelentek számától
(többlet:+ / hiányzó:-):                            -1

Érvénytelen szavazatok száma: 20 (0,43%)

Érvényes szavazatok száma:  4641 (99,55%)

A listát állító Kapott %
párt(ok) neve: érvényes

szavazat

FIDESZ-KDNP 2697 58,11

SZDSZ 47                           1,01

MCF ROMA Ö. 8 0,17

MUNKÁSPÁRT 28 0,60

MSZP 785 16,91

JOBBIK 812 17,50

LMP-HP 49 1,06

MDF 215 4,63

Forrás: www.valasztas.hu

Összesített adatok Tapolca településen
%

„Elsõ kézbõl”, azaz Lasztovicza Jenõtõl, a
4. számú választókörzet országgyûlési
képviselõjétõl kértünk tájékoztatást a
Parlamentben születõ döntésekrõl, azok
hátterérõl és nem utolsó sorban az Or-
szágházban most uralkodó hangulatról.

- Érdekes a Parlamentben a hangulat,
mert a jelenlegi helyzetnek senki sem örül.
A baloldaliak azért nem, mert tudják, hogy
milyen helyzetet idéztek elõ az elmúlt hét
évvel, és tudják azt is, hogy ez az átmeneti
idõ semmire sem elég. Gyakorlatilag nem
tudnak megszabadulni attól a gazdaságpoli-
tikai eszmétõl, filozófiától, amit eddig val-
lottak, hogy csak az adónövelés az, ami az
államháztartási hiányt csökkentheti. Köz-
ben nem foglalkoznak azzal, hogy a la-
kosság elszegényedése milyen mértékû.
Nálunk pedig azért nem jó a hangulat, mert
a kormánynak már rég le kellett volna mon-
dania, a Parlamentnek fel kellene oszlatnia
magát. Új választásokat kellett volna ki-
írni Magyarországon ahhoz, hogy egy
egészen új gazdaságpolitika érvényesül-
hessen, mely, ha az elsõ két évben kicsit
nehezen is indul majd el - mert azt minden-
ki tudja, hogy milyen terheket cipel az
ország -, de jó irányba viszi az ország gaz-
daságát. Biztos vagyok benne, ha minél
hamarabb történik váltás, annál hamarabb
lenne pozitív a változás.

- Mekkora az esélye az elõrehozott
választásoknak?

- Ezt nehéz megjósolni. Szerintem július
4-én kiderülhet. Akkor lesz az MSZP és az
SZDSZ kongresszusa. Ott fognak majd
dönteni errõl. Egy biztos; a szocialistáknál
és az SZDSZ-ben is eléggé szakadófélben
vannak bizonyos platformok és elképze-
lések. Nincs egy olyan egységes, kor-
mányzó erõ, amely normális, egyenes és
tisztességes irányvonalat tudna mutatni. Az
elmúlt 7 év „eredményei” azt mutatják,
hogy az eddigi a kormányzás a magyar nép
tönkretételérõl szólt.

- Június 7-én az Európai Parlament ma-
gyar képviselõit választották meg hazánk
polgárai. Az eredmény mindenki elõtt is-
mert: a FIDESZ-KDNP-koalíció országo-
san 56,36%-ot ért el, és ezzel 14 fõt juttat-
hat Brüsszelbe. A választás elõtt több balol-
dali országgyûlési képviselõ is azt mondta,
hogy a választásnak nincs belpolitikai tétje.

- Ha fordított eredmények születtek

volna, akkor a médiumok bizonyára
értékelték volna azokat, és többször is szól-
tak volna róluk. Ha az európai parlamenti
választásokat nézzük, ha az ország nem egy
választókerületet alkotott volna ebben az
esetben, akkor a 176 egyéni választó-
kerületbõl 170-ben a FIDESZ nyert volna,
nem beszélve az országos és megyei
listáról. Ez nem jó sem az MSZP-nek, sem
az SZDSZ-nek. Ezért is tettek kísérletet ar-
ra a Parlamentben, hogy megváltoztassák
a képviselõi jogállásról szóló törvényt,
amelynek lényege az lett volna, hogy ne
legyen egyéni választás, csak listás. Azért
szerették volna ezt, mert tudják, hogy a
listás szavazás esetében õk magasabb lét-
számot tudnának produkálni, mint, ahol
egyéni választás és listás is van. Nem
fogadták el a FIDESZ javaslatát, amelyben
az állt, hogy 200 fõ legyen a képviselõk lét-
száma, és maradjon meg a vegyes szavazás.

- A különbözõ pártok európai parlamenti
választásokon történt szereplésérõl akár azt
is mondhatnánk, hogy a „papírforma
érvényesült”, kivéve a Jobbikot, amely a
tervezett 1 mandátum helyett 3-at is
szerzett. A lakosság egyre inkább felteszi a
kérdést: milyen lesz, milyen lehet az
elkövetkezendõkben a FIDESZ és a Jobbik
kapcsolata. Mi errõl az Ön véleménye?

- A bölcs emberek azt mondják, hogy a
politikában soha ne mondd, hogy soha.
Ezért is nagyon nehéz válaszolni erre. Egy-
két konkrétum azért van. Vona Gábor, a
Jobbik elnöke januárban azt nyilatkozta,
hogy õk a Parlamentben nem fognak koalí-
ciót kötni egy párttal sem. Az európai parla-
menti választás után viszont arról szólt,
hogy kormányzásra készülnek, és nem haj-
landók koalícióra lépni senkivel. Ezek nyílt
és világos válaszok a feltett kérdésre. Csak
azt nem értem; ha van egy nemzeti
érzelmeket valló, jobboldali értékeket hir-
detõ párt, akkor az miért határolódik el
ennyire a szintén ezeket valló másiktól.
Nem értem Vona Gábor nyilatkozatát. Hi-
szen, ha azt mondjuk, hogy a fõ ellenfelünk
a baloldal, a balliberális oldal, akkor miért
mond olyanokat, hogy a FIDESZ-szel nem
hajlandó koalícióra lépni. Visszakérdeznék:
Vona Úr! Valóban keresztényelvû, nemzeti
és jobboldali értékeket valló párt az Önöké?
Ha igen, akkor nem így nyilatkozna.

- A Dávid Ibolya vezette MDF

együttmûködést ajánlott fel a FIDESZ-nek,
ahogy õ mondta, a szélsõséges erõkkel
szemben. Az elnökasszonynak és Orbán
Viktornak, a FIDESZ elnökének a „levél-
váltása” mindenki elõtt ismert a sajtóból is.
Ön szerint mi történhetett 2006 óta, amikor
is az MDF azon az áron sem akart sem-
miféle megállapodást kötni a FIDESZ-szel,
hogy Orbán Viktor akkor azt is felajánlotta,
ha az õ személye az akadálya a baloldallal
szembeni együttmûködésnek, akkor õ visz-
szalép a miniszterelnöki jelöltségtõl is.

- Ez egy érdekes helyzet. Az MDF na-
gyon jól tudja, hogy kötéltáncot jár: vagy
bejut a következõ országgyûlési válasz-
táskor a Parlamentbe, vagy nem. Ha az
európai parlamenti választásokon maga-
sabb a részvételi arány, ha nem Bokros
Lajost jelölik, akkor nem biztos, hogy oda
is bejutottak volna. Errõl ez a véleménye
több szakértõnek is. Ha megnézzük, hogy
az elmúlt  4-6 évben miként zárták ki saját
embereiket a pártból, mert nem értettek
egyet a balratolódással, amit Dávid Ibolya
és Boross Péter képviselt, akkor nem is
csodálkozhatunk a kialakult helyzeten. A
FIDESZ annak idején megteremtette a lehe-
tõségét, hogy a két párt között hosszú távú
és nagyon komoly együttmûködés jöhessen
létre. Ez jól is mûködött 1998-ban. Ezt az
együttmûködést az MDF rúgta fel. Megér-
tem Orbán Viktort, amikor azt mondja,
hogy most jók vagyunk? Miért nem voltunk
jók ezelõtt 6 évvel, 4 évvel, akkor, amikor
szükség lett volna az összefogásra ahhoz,
hogy jobboldali és ne baloldali kormányzás
legyen? Meg kell nézni azt is, hogy az MDF
az elmúlt években miként szavazott a
Parlamentben, kiket támogatott súlyos, gaz-
daságot vagy társadalmat érintõ kérdések-
ben. Gyakran szavaztak a szocialistákkal.

- Csak harmadik „nekifutásra” válasz-
totta meg a Parlament Baka Andrást a Leg-
felsõ Bíróság elnökének, holott már 2008
májusában is jelölte Sólyom László köztár-
sasági elnök. Akkor a szocialisták nem
támogatták, így nem kapta meg a kineve-
zéshez szükséges kétharmados többséget. A
mostani, a kinevezést is meghozó titkos
szavazás elõtt volt egy olyan is, amely után
a jobb- és baloldal egymásra mutogatva
tette felelõssé a másikat az eredménytelen-
ségért: 184-en szavaztak igennel és  108-an
nemmel. Mi történhetett ott és akkor?

- A titkos szavazásnak az a lényege, hogy
mindenki a saját lelkiismerete szerint dönt-
sön. Nem tudok mit mondani, vádaskodni
meg senki sem szeret, fõleg, ha nem is tudja
bebizonyítani, hogy mi történt. De tények
itt is vannak. Az elsõ választásnál az MSZP
kijelentette, hogy õk nem támogatják Baka
Andrást, azt pedig, hogy mi történt a
második szavazásnál, nem lehet kideríteni.
Csak azt tudom, hogy a mi oldalunkon mi
történt, hogy a frakcióülésen milyen döntés
született, hogy mi volt a másik oldalon, az
majd egyszer talán kiderül. Egy biztos,
hogy ezzel nagyon kellemetlen helyzetbe
hoztuk nemcsak Sólyom László köztársasá-
gi elnököt, de magát a Parlamentet is, mivel
elõtte mind a két fél azt ígérte, hogy támo-
gatja a jelöltet. A szocialisták egyszer már
nemmel szavaztak. Kérdem én: mostanra
mitõl változott volna meg a helyzet?

- A magyar lakosságot erõsen foglalkoz-
tatja - joggal, hiszen a megélhetésérõl, a
bõrérõl van szó - az ingatlanadó beveze-
tésének lehetõsége, illetve a FIDESZ-nek az
az ígérete, hogy, amennyiben bevezetésre
fog kerülni, ha kormányra kerül, az elsõ
intézkedések között el fogja törölni azt.

- Tisztességtelen az a játék, ahogy a kor-
mány játszik a magyar emberekkel. IMF-
hitelt vett fel, és az Európai Uniótól is kap-
tunk már nem kevés pénzt. Ezeknek a köl-
csönöknek pedig - már többször nyilat-
koztam - fedezetének kell lennie. Biztos
vagyok benne, hogy a Gyurcsány-kormány
garanciát vállalt erre. Mit tudnak még
elvenni az emberektõl? Azt, ami személyes
és a sajátjuk, azaz csak az ingóságukat és az
ingatlanukat tudják megadóztatni. Azért
tartom én ezt tisztességtelennek, mert az
emberek többsége a saját, adózott jövedel-
mébõl építette meg a házát, vagy vásárolta
meg a lakását. Az építõanyagban, a mun-
kabérek járulékában már megfizették a
házuk adóját, és most harmadszorra is adóz-
tatni akarják õket. Az emberek energiájá-
nak, tartalékának az utolsó cseppjét is el
akarják venni. A Gyurcsány-kormányban is,
de most a Bajnai-kormányban is milliár-
dosok döntenek az általuk elszegényített
országról. Az ingatlanadó bevezetését meg-
bocsáthatatlan bûnnek tartom. Lassan
rosszabb lesz a helyzet -, ha már nem rosz-
szabb -, mint a Rákosi-rendszer idején volt.  

N. Horváth Erzsébet

„Az ingatlanadó bevezetését megbocsáthatatlan bûnnek tartom”
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Díszdiplomák és kitüntetések átadásával,
ünnepi méltatással ismerte el a város és a
kistérségi társulás a Tapolcán és a
környékbeli településeken élõ pedagógu-
sok és közmûvelõdési dolgozók munkáját.

A pedagógusnapi ünnepség kezdetén,
Lasztovicza Jenõ elnök és Varga Endre, a
Veszprémi Esélyek Háza programvezetõje a
várost képviselõ, Császár László pol-
gármesternek adott át díjat. Az elismerés
elõzménye: Tapolca a Kihívás napjával
kapcsolatos programok szervezésénél és
megvalósításánál leginkább figyelt az esély-
egyenlõségi szempontokra, a legtöbb in-
tegrált programot szervezte, törekedett a
lakosság valamennyi csoportjának bevoná-
sára. Elhangzott: idén Tapolca volt ebbõl a
szempontból a legeredményesebb.

Marton József alpolgármester ünnepi
köszöntõjében a hazai pedagógusok és a
magyar társadalom mai viszonyáról, az
ebbõl keletkezõ problémákról fogalmazott
meg gondolatokat. Hangsúlyozta: az isko-
lák, az oktatók vállára hatalmas súly ne-
hezedik, hiszen tõlük ma azt  várja a tár-
sadalom, hogy a hagyományos tanítói,
tanári munka mellett, az ifjúság szocializá-
ciós, beilleszkedési problémáit és az egyre
inkább jelenlévõ devianciákat is  kezeljék.  

- A jelen minden eddiginél nagyobb
erõfeszítést kíván a pedagógusoktól, mégis
szép, felemelõ ez a munka, mert azzá teszi
a cél, azzá formálják a mindennapok apró

sikerei. A pedagógus munkájára a minõségi
szemlélet jellemzõ - hangsúlyozta az alpol-
gármester. - Míg a mennyiségi szemléletet
valló inkább felfut 8 dombra, de a nagy
hegyeket elkerüli, addig a minõségi szem-
léletû tervet készít, edz, útra indul és célba
ér, akár a legmagasabb csúcsra is. A mi
oktatásunk jelszava, hogy a tanítás ne csak
az ismeretek átadása legyen, hanem nevelés
is. Mert oktatni lehet többre, de nevelni csak
a jobbra lehet.

A kistérségi társulást Szencz Lajosné
elnök képviselte, aki harmincnégy környék-
beli polgármester nevében mondott köszö-
netet a pedagógusoknak. Beszédében ki-
emelte: a pedagógusok munkája a legfon-
tosabb mindannyiunk számára, hiszen a mai
oktatókon múlik, hogy gyermekeink milyen
felnõtté válnak.

Az ünnepi köszöntõket követõen az 50
éve, vagy régebben diplomázott pedagógu-
sok vehették át gyémánt- és aranydiplo-

máikat. Trapli Ferencné és Nagy Lajos
arany-, dr. Görcsösné dr. Takáts Gizella, dr.
Fábsits Imréné Kósa Katalin gyémánt-
diplomát vehetett át, életpályájuk ismer-
tetésével, elismerésével párhuzamosan.

„Tapolca és Környéke Kistérség Neve-
lésügyért” kitüntetésben részesítették a
Balaton-felvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményt, amely a
városban szeptember óta, a kistérségben
pedig több éve nagyon eredményesen
tevékenykedik.

„Tapolca és Környéke Kistérség Közmû-
velõdésért” kitüntetést vehetett át Németh
László nyugdíjas néptáncoktató, aki több,
mint három évtizede vezeti a Batsányi
Táncegyüttest.

Köszöntötték a nyugdíjba vonulókat:
Molnár István Józsefet, Szabóné Simon
Irént, Borda József Ferencet, Bánpataki
Pétert, Szabó Lászlónét. Pedagógus szol-
gálati emlékéremmel ismerték el Spilák
Istvánné munkáját. Köszöntötték a pályakez-
dõket; a Batsányi Gimnáziumból Parapatics
Andreát, a Széchenyi Szakképzõbõl Krizbai
Csillát.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
pedig virággal köszönte meg azon tanárok
munkáját, akik különös figyelemmel fordul-
nak a cigány származású gyerekek felé.

Az ünnepség Détár Enikõ és Csengeri
Attila színmûvészek szórakoztató, zenés pro-
dukciójával ért véget.              Töreky LászlóKépünkön Varga Endre, Lasztovicza Jenõ és Császár László a díj átadásán

Elismerések a térség pedagógusainak

„Régi hagyomány, hogy a magvetõ
ember az elvetésre kerülõ búzát megál-
datta, majd, amikor befejezte a vetést,
akkor az üres vetõabroszt az ég felé
dobta. Üzenve az égieknek, hogy segítõ
áldást kér a munkájára, az elvetett mag
megfoganásához, bõséges terméshez.”

A magyarság összefogásának igénye, a
hagyományokhoz ragaszkodó új élet
megteremtésének szükségessége késztette
Hegykõ patriótáit rá, hogy arra kérjenek
minden magyart, velük együtt járja végig a
megújulás útját: „égre dobva a vetõ-
abroszt”. Hegykõn összegyûjtik Kárpát-
medence földjét, azt egy gödörbe szórják,
és fölé ÉLETFÁT, gyógyító, nálunk õsho-
nos hársfát ültetnek. Az egyesített föld kicsi
darabját aztán visszaküldik az adott
településekre, hogy maguk is elültethessék
az összetartozás jelképét.

Ács Jánosné - elsõként csatlakozva ma-
gánszemélyként az ÉLETFA KÁRPÁT-
MEDENCE ÖSSZEFOGÁSHOZ - adta át

a tapolcai Trianoni gyászünnepen Varga
Norbertnek azt a maroknyi tapolcai földet,
amelyet majd Hegykõn egyesítenek az
anyaországi és az elcsatolt területek
településeirõl kapott rögökkel, hogy ily
módon szimbolikusan eggyé válhasson a
magyar nemzet. NHE

Ács Jánosné és Varga Norbert a tapolcai föld átadásának felemelõ pillanatában

ÉLETFA KÁRPÁT-MEDENCE ÖSSZEFOGÁS „A nemzethatár ott van,
ahol magyarok élnek”

Fotó: Városi TV

Fotó: Töreky

- Nincs megoldás Trianon sebére -
hangsúlyozta Varga Norbert politoló-
gus a trianoni békediktátum 89. év-
fordulóján. - Azt várták a magyar
nemzettõl évtizedekig - és azt várják ma
is -, hogy amnéziás betegként viselked-
jen.

Majd a megemlékezõ az ÉLETFA-
ültetés jelentõségérõl szólva leszögezte.
- Abban reménykedünk, hogy ez a civil
kezdeményezés, igaz, hogy gazdaságilag
nem fog segíteni Magyarországon, de
lelki békét, egyetértést fog hozni az
ÉLETFA-szimbólummal, és nem lesz
kirekesztõ. Mindenki tudni fogja, hogy az
országhatár és a nemzethatár nem esik
egybe. Évszázadokon át mindig változott
az országhatár, a nemzethatár ott van, ahol
magyarok élnek.

Miután Ács Jánosné átadta az egyházak
által megáldott tapolcai földet, Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, Császár
László polgármester és Varga Norbert
nemzetiszínû szalagot kötött az emlék-
mûre.

Eperjes Károly színmûvész a ma-
gyarság sorstragédiáját felidézve arról
szólt, hogy mi vagyunk az egyetlen nép
Trianon óta, amely saját magát veszi
körül. - Olyanok vagyunk, mint egy szelet
kenyér, amelynek leválasztották a héját. A
fizikai, a szellemi Trianont 2004. decem-
ber 5-én a lelki Trianon követte - mondta
a színmûvész -, a nemzeti talpra állásnak
csak egyetlen módja van: összefogásra
van szükség.

Csere Sándor kanonok-plébános ma-
gyarságunk vállalásáról, a hazaszeretet
fontosságáról, a nemzetmegtartó erõkrõl

szólt, de arra is figyelmeztette a jelen-
lévõket, hogy melyek azok a módszerek,
történések, amelyekkel ki akarják „nevel-
ni” a magyarokból a nemzeti öntudatot.

Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész
Jézus szavait idézve - „Ne félj Te kicsi
nyáj” - a szétszórt nemzet jövõjének bíz-
tató képét is elõrevetítette. - Jézus nekünk
adja az országot, ad mindent, amire szük-
ségünk van, amire vágyunk, csak merjünk
kérni.

Szabó Emõke református lelkész arról a
hatalmas, Istentõl kapott erõrõl szólt,
amelynek segítségével néhány magyar
szinte ugyanabban az idõben, de egé-
szen máshol ugyanazt álmodta: életfát,
amely az egységes magyarságot, az ösz-
szetartozást szimbolizálja. - Május 22-én
délután 4 órakor megszólalt a Debreceni
Református Nagytemplom harangja és
vele együtt sok-sok ezer harang, amely
azt hirdette, hogy élj bárhol a Kárpát-
medencében, mi magyarok, reformátu-
sok összetartozunk. A Debreceni Re-
formátus Alkotmányozó Zsinat kezdetét
jelzõ harangszóval sok millió ember
imádsága is felszállt az ég felé, a köszö-
net szavával. Mi, tapolcai magyarok az
Életfához küldjük azt a maroknyi földet,
amit elhelyeznek majd a fa gyökerénél,
és ha Isten is úgy akarja, akkor az a fa
élni fog, mert noha emberé a munka, de
Istené az áldás. - mondta a református
lelkész.

Az egyházi áldásokat követõen a Tapol-
cai Kamarakórus elõadásában a Szózat
csendült fel, majd a gyásznapra emlékezõk
mécseseket helyeztek el a Trianon-emlék-
mûvön. N. Horváth Erzsébet



Hagyományosan május utolsó vasár-
napján (ez most május 31-ére esett)
emlékezünk az elsõ- és második világ-
háborúban életüket vesztett hõseinkre. 

Tapolcán a Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület szervezésében, a régi temetõ
melletti Katonai Emlékparkban koszorú-
zással, ünnepi beszédekkel hajtottak fejet
a pártok-, az önkormányzat-, a honvédség-
és a civil szervezetek képviselõi. 

Ünnepi beszédében Császár László polgár-
mester a hõsök-napi megemlékezés történe-
térõl, szerepérõl is beszélt. Kiemelte: hõseink-
re való emlékezés jelentõségét és fontossá-
gát az is növeli, hogy évtizedeken keresztül
még gyászolni sem volt szabad a világhá-
borúkban életüket vesztett hozzátartozóinkat.

A polgármester gondolatait követõen a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület, a
Magyar Honvédség Szentendrei Helyõrség
Parancsnokság-, az Oroszországi Föderáció
nagykövetsége-, a helyi MSZP- és a Német
Kisebbségi Önkormányzat képviselõi he-
lyezték el koszorúikat a magyar, az ame-
rikai, a német és az orosz áldozatok tisz-
teletére emelt bazalt emlékoszlopoknál.

A megemlékezés Pintér Ferenc honvéd

tûzszerész sírjánál folytatódott, ahol Horváth
Gábor, a honvéd kulturális egyesület elnö-
ke idézte fel a tragikus körülmények között
elhunyt katona életútját. Késõbb - elhunyt
hõseinkre emlékezve - kegyeletadó misét
mondott Csere Sándor kanonok a római
katolikus templomban.           Töreky László

Soha ne feledjük hõseinket!

Nyugodjanak békében, bármely csatamezõn is lelték halálukat
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- Visszaélés kábítószerrel bûntett miatt indult
eljárás egy-egy helyi gyermek és fiatalkorú
személy ellen, akik a Sebronban a vasúti sínek
mentén tartózkodtak, majd a velük szemben
lefolytatott rendõri igazoltatás alkalmával a
ruházatuk átvizsgálását követõen növényi ere-
detû anyagmaradványokat találtak.  
- Dolog elleni erõszakkal kisebb értékre
elkövetett lopás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki a Halápi úton lévõ telephelyen lezárt

állapotban hátrahagyott MAN és Iveco típusú
tehergépkocsik zárt üzemanyagtartályainak
tanksapkájának lefeszítésének módszerével
350 liter gázolajat tulajdonított el. Lopási kár:
94.500. Ft, rongálási kár: 15.000. Ft. 
- Közúti jármû ittas vezetés vétsége miatt
indult eljárás helyi lakos ellen, aki a Keszthelyi
úton a saját tulajdonát képezõ személygépko-
csival úgy vett részt a közúti forgalomban,
hogy a vezetés megkezdése elõtt szeszesitalt
fogyasztott. 

RENDÕRSÉGI HÍREK

Évfordulók
1779 230 éve
Az iparosok száma Tapolcán 108 fõ.
1869 140 éve
Az intézményesített tûzoltóság megszervezésé-
nek elsõ törekvései Tapolcán.
1869 140 éve
Megkezdte mûködését a Tapolcai Takarékpénz-
tár.
1884 125 éve
Megalakult Tapolcán is az Ipartestület. Elsõ
elnöke Fülöp Károly csizmadiamester, jegyzõje
Sebestyén Mihály szabómester volt.
1889 120 éve
A Leszner József-féle borkereskedés alapítása,
amely évente 3000 hektoliter bort szállított
külföldre.
1904 105 éve
Dr. Jordán Károly barlangász elkészítette a
Tavasbarlang alaprajzát és metszeteit.
1907. június 102 éve
A Múzeumok és Könyvtárak országos bizottsága
Szigethy Ödön Tapolca Községi Könyvtár
kezelõt díszokmánnyal és 100 korona jutalomdíj-
jal tüntette ki.
1834. június 1. 175 éve
Tapolcán született Felletár Emil országos hírû
gyógyszerész, vegyész, a hazai igazságügyi
kémia megteremtõje.
1272. június 10. 737 éve
V. István oklevele szerint Tapolca vásáros hely.
1892. június 14. 117 éve
Ney Dávid híres operaénekes tapolcai vendég-
szereplésének teljes bevételét a kórház építésére
felajánlotta.
1927. június 29. 82 éve
Felavatták a tapolcai Tüdõbeteg Pavilont.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Házasságot
kötöttek:

Bernáth Milán és Khurelbaatar Uchral
Erdélyi László és Bezdán Mária
Hatos Tamás és Balogh Melinda
Hessz Gábor és Váradi Veronika

Kamondi Csaba és Lukács Mónika
Könnyid Csaba Zoltán és Dongó Adrienn
Labovszky Imre Kálmán és Erdélyi Zsanett
Mayer Szaléz Ferenc és Hársfa Renáta

Papp Zsolt és Átyim Katalin
Szatmári György és Dr. Petrovszki Csilla

Vókó Gábor és Keszthelyi Gabriella
Gratulálunk!

„Mikor megszületik egy várva-várt gyer-
mek, az élet dolgai új értelmet nyernek”
- ezekkel a gondolatokkal hívta a nyol-
cadik alkalommal megrendezett babata-
lálkozóra a Pannon Reprodukciós In-
tézet június 6-án a Városi Rendezvény-
csarnokba mindazokat, akik a gyer-
mekáldás örömét az intézet segítségével
élhetik át.

A rendezvénycsarnok most is zsúfolásig
megtelt, és gyermekzsivajtól volt hangos.
Dr. Török Attila, az intézet igazgatója az el-
múlt éveket is felidézve szólt arról a felújí-
tásról, korszerûsítésrõl is, amellyel most
várják a leendõ szülõket. - Nincs annál
nagyobb öröm, mint amikor gondtalan
gyermekeket és boldog szülõket lát az
ember, és tudja, hogy mindehhez a
nemzetközi hírû intézet is nagymértékben
hozzájárult: mintegy 2000 egészséges kis-
baba láthatta meg a napvilágot az itt
nyújtható segítséggel.

- Jól döntött a város, amikor támogatta
dr. Corradi Gyulának, az intézet elsõ igaz-
gatójának az elképzeléseit - mondta köszön-

tõjében Császár László. Majd arról szólt,
hogy Tapolcát sokan nevezték már a barlan-
gok és vizek városának, a szõlõ és bor váro-
sának, de lassan kiérdemli a gyermekek vá-
rosa elnevezést is. Ígérte, ha kinövi a baba-
találkozó a mostani helyszínt, örömmel biz-
tosít a város egy újabbat, nagyobbat ezeknek
a csodálatos gyerekeknek és szüleiknek.
Végezetül arra kért mindenkit, hogy vigyék
hírét az intézetnek és a városnak szerte a
világba, és jövõre jöjjenek el ismét hozzánk.

Steven G. Kaáli, az Amerikai Egyesült
Államokban élõ, magyar származású orvos-
professzor, a Kaáli Intézet megteremtõje kö-
szönetet mondott a szülõknek a hitükért,
kitartásukért, az államnak a támogatásért és
az intézet munkatársainak azért az áldozatos
tevékenységért, amellyel az ország elsõ
intézetévé tették a PRI-t, amely 2004-tõl a
Kaáli Intézet társintézete.

A fentrõl leereszkedõ sok-sok lufi, az
elkészült csoportkép, a sok-sok játék,
Postás Józsi és a Batsányi Táncegyüttes fel-
lépése, valamint a Kazinczy-iskola tanulói
is felejthetetlenné tették ezt a napot.     NHE

Az élet dolgai új értelmet nyernek

Az Ipar utca korszerûsítéséhez benyúj-
tott pályázaton közel 91 millió forintot
nyert a város, a saját forrás mintegy 39
millió forint. A pályázat kiírójával a
szerzõdés ünnepélyes aláírására június
19-én került sor.

A pályázat tárgyát képezõ tapolcai Ipar
utca a Tapolca-Sümeg 7319. számú
összekötõ állami közút 1+124 km
szelvényében a tapolcai Sümegi út és a
Veszprém-Tapolca 7301. számú összekötõ
állami közút Tapolca déli tehermentesítõ út,
Keszthely út, Ipar utca kiépített körforgalmi
csomópontja között 520 méter hosszan
helyezkedik el.

Az önkormányzati tulajdonú Ipar utca
jelenleg részben kiépített, a Keszthelyi út
irányából 110 méter hosszú szakasza
burkolt, azonban szerkezete (2,5-3,0 cm
aszfalt és 8 cm beton), közlekedési
minõsége nem megfelelõ. A fennmaradó
szakaszon az utca 410 méter hosszban
zúzottkõvel terített a tervezett út nyomvon-
alában a Sümegi útig.

Az Ipar utca teljes kiépítésével nagy-

mértékben csökkenne a Május 1. utca
gépjármû forgalma, megoldódna az a prob-
léma, amelyet a lakók évek óta szorgalmaz-
nak, hogy utcájukban forgalom lassítók
kiépítésére, illetve forgalomelterelésre
kerüljön sor. Az Ipar utcában jelenleg helyi
és helyközi autóbusz forgalom nincs, mivel
ezt az utca adottságai jelenleg nem teszik
lehetõvé. A kiépítés esetén a városba
érkezõ, de a központot meg nem közelítõ
autóbuszok elkerülõként használhatnák az
utcát. A Közép-Dunántúli Regionális Men-
tõszolgálat Tapolcai Mentõállomása gép-
jármûvei a kiépítéssel lényegesen jobb
körülmények között tudnák vonulásaikat
teljesíteni.

Különösen felértékeli a tervezett tapolcai
útépítés jelentõségét, hogy a 7319 Tapolca-
Sümeg összekötõ állami közút felújítása a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács 2007-2008 évi fejlesztési prog-
ramjában a kiemeltek közé tartozik.

Várhatóan 2009 októberében kezdõdhet
meg a munka az Ipar utcában, amely még
ez évben be is fejezõdik.

Korszerûen, biztonságosan

Megújította a Veszprém Megyei Kistér-
ségi Fórum a Veszprém Megyei Terület-
fejlesztési Tanácsba delegált tagjait
június 4-i ülésén, Tapolcán, a kistérségi
házban. 

Erre a 2006-ban született megállapodás
szerint került sor, mely alapján a delegált
tagokat kétévente újraválasztja. A kistérségi
fórum három személyt delegálhat a tanács-
ba, ennek megfelelõen egy-egy személy
képvisel három kistérséget. 

A kistérségi fórum javaslatot tett a
Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács
alelnökének személyére is, akit ugyancsak
két évre választ - a törvény szerint - a tanács.
A fórum Tapolca város polgármesterét java-
solta alelnöknek. A tanács a javaslatot elfo-
gadta, így alelnökének Császár Lászlót
választotta.

Császár László
alelnök lett

Több lesz a rendõr a Balaton környékén
Az idegenforgalmi szezon idejére a Balaton-parti kapitányságokra jelentõs lét-
számú erõsítés érkezik a közterületi szolgálat ellátására.

A Készenléti Rendõrségtõl 12-12 fõ teljesít szolgálatot folyamatosan a nyári
hónapokban a Balatonalmádi-, a Balatonfüredi- és a Tapolcai Rendõrkapitányságon.
Június közepétõl egyhónapos szakmai nyári gyakorlatát végzi nálunk 13 elsõéves
Rendõrtiszti Fõiskolai hallgató, valamint 26 elsõéves Rendészeti Szakközépiskolai hall-
gató. Ezen kívül - mint arról már korábban beszámoltunk - 34, a megyében júniusban
felszerelt, frissen végzett szakközépiskolás ifjú rendõr kezdte meg szolgálatát a
Balaton-part közbiztonságáért felelõs rendõrkapitányságokon, majd nyár végén kerül-
nek a tényleges szolgálatteljesítési helyükre. Forrás: VMRFK Sajtószolgálat

Fotó: Töreky



Tapolca Város Önkormányzatának tá-
mogatásával, a tavalyi sikereken felbuz-
dulva idén is megrendezték a Tegyünk a
Földünkért! programsorozatot lakóhe-
lyünk védelme érdekében.

Az elmúlt két hónap alatt mindenki kive-
hette részét a környezetvédelembõl. Isme-
retterjesztõ mesejátékot láthattak az óvodá-
sok, az iskolások futó-, kerékpáros és egyéb
versenyeken, illetve pályázatokon vehettek
részt. A szervezõk Csobánc körüli kerék-
páros túrával népszerûsítették a Bringázz a
munkába! országos akciót, melyen min-
den alkalommal nõ a tapolcai résztvevõk
száma.  

Környezettudatos szemléletmódra nevelõ
filmeket tekinthetett meg a lakosság, illetve
aktívan közremûködhettek a szemétszedés-
ben. A lezárt Fõ téren került sor a Föld
napja rendezvényre, értékes nyeremények
kerültek kiosztásra.

A szervezõk remélik, hogy az a
lelkesedés, ami a kerékpáros munkába
járáskor és a többi program alatt megmu-
tatkozott, a késõbbiekben sem fog lankadni.

A koordinátorok már most hozzáláttak a
jövõ évi programok elõkészítéséhez, addig
is tartsuk szem elõtt Wass Albert intõ
szavait: „Igyekezz többet törõdni azzal, ami
még a világ szépségeibõl csodálatosképpen
megmaradt, az emberiség minden pusztítá-
sai mellett is.” Juhász Ágnes
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Népes közönséget vonzott a június 15-re
hirdetett filmbemutató és a film hõse,
Olofsson Placid bencés szerzetes tanár a
Tamási Áron Mûvelõdési Központba.

Téglásy Ferenc - múlt hónapban bemuta-
tott, azonos fõcímû filmje - már sejtetett
valamit a folytatásból. A dokumentumfilm
elsõ darabját „A nép ellensége” címmel
láthatta e napon a tapolcai közönség.

A hatvanas években az ifjú egyetemista:
Téglásy Ferenc vizsgafeladatául választotta
a Gulágon 10 évet töltött Olofsson Placid
életének filmbeli bemutatását. (Nem volt ez
veszélytelen vállalkozás abban az idõben.)

Olofsson Placid bencés szerzetest 1946-
ban koholt vádak alapján letartóztatták.
Magyar börtönökben töltött idõ után
átadták a szovjet hadbíróságnak. Tíz évre
ítélték a Gulág néven ismert szibériai
munkatáborba mint a „nép ellensége - vrag
naroda” P876-os rabot.

A komoly erkölcsi útravalóval indult
szerzetes azt kutatta, mi a Jóisten szándéka
vele, hisz szülei nem börtöntölteléknek
nevelték. Az élet mutatta meg szerepét:
rabtársaiban tartotta a lelket, hogy el tudják
viselni az elviselhetetlent. A tartalmas film
kitûnõen összefoglalja az életutat, de a 93
éves Placid atya még kiegészítette ter-

mészetes, meggyõzõ sztorijaival. Nagyszerû
humora van, s hite töretlen. Mint említette,
mindig nagyobb feladatot kapott, mint amire
képes volt, de az Úristen csodálatos rendezõ-
je volt az Õ életének is.

Minden elõadáson elmondja a Gulágon
megalkotott 4 túlélési szabályt: Nem
szabad panaszkodni; minden apróságnak
örüljünk; legyünk különbek, mint kínzóink;
kapaszkodjunk valami értelmes erõbe pl. a
hitbe.

A Gulágon töltött évek után papként nem
mûködhetett; fizikai munkát végzett. Csak
az utóbbi évtizedekben folytatja papi
mûködését a budai Szent Imre-templom-
ban. Június 17-én Pannonhalmán, június
21-én Budapesten tartotta rubinmiséjét.
Tehát 70 éve szentelték pappá.

2003-ban a kommunizmus áldozatai
számára alapított „Hazámért-hitemért”-
díjat és a „Parma fidei - a hit pajzsa” kitün-
tetést vehette át. Élete erkölcsi tanulságul
szolgál: megbocsássunk tiszta szívbõl az
ellenünk vétõknek. A meghívó Boldog
Özséb Alapítvány is ezt a célt tûzte ki ezzel
az elõadással.

Placid atya rubinmisés áldásával bocsá-
totta el a nagyszámú közönséget.

G. Dr. Takáts Gizella

Elhallgatott történelmünk

Kezdõdik a vakáció!
Véget ért a tanév, és elkezdõdött a nyári
vakáció. Az iskolai megpróbáltatások után
többnyire a jól megérdemelt pihenésé lesz
a fõszerep. A nagyobb szabadság, a kalan-
dok keresése azonban veszélyeket is rejt-
het magában. A napsütés, a jó idõ a sza-
badba vonzza a gyerekeket. 

Az elkóborolt gyermek könnyen bûncse-
lekmény áldozatává válhat. A nála lévõ va-
gyontárgyakat ellophatják, elrabolhatják, õ
maga pedig beteges hajlamú felnõttek
áldozata lehet. A csellengõ fiatalok hamarabb
nyúlnak önpusztító szerekhez is: korábban
kezdenek el dohányozni, italozni és napjaink
veszélye, a kábítószer is hamarabb érheti el
õket.

Gyakran a fiatal bûnözõcsoportok áldo-
zataivá válnak a magányos, csavargó gyer-
mekek, akiket meglopnak, kirabolnak. Sok
esetben követnek el a kiskorúak rongálást,
garázdaságot és más bûncselekményeket is.

Szeretnénk felhívni a figyelmet a nyár
veszélyeire, néhány jó tanács kíséretében,
hogy a szeptemberi iskolakezdésnél senkinek
se kelljen kellemetlen élményekrõl beszá-
molnia régi, vagy új osztálytársainak.

- A nyári melegben, a nappali órákban
lehetõleg senki ne sportoljon, a ruházata
pedig legyen szellõs. Fokozottan ügyeljünk a
rendszeres folyadékpótlásra, lehetõség sze-
rint friss ivóvíz formájában.

- Fontos, hogy mindenki tartsa a szülõkkel
megbeszélt idõponthoz magát. A kaland-
vággyal kezdõdõ csavargásoknak gyakran
bûncselekmény a vége. Nyaranta megnövek-
szik az eltûnés miatt körözött fiatalok száma.

- Ne hívjuk fel a figyelmet magunkra
feltûnõ viselkedéssel, értékes tárgyakkal, pl.
mobiltelefon, több készpénz vagy ékszer.

- Készpénzt ne, vagy csak több helyen
elosztva vigyünk magunkkal. Ha van
bankkártya, annak PIN kódját a kártyától

elkülönítve tároljuk.
- Ha valamilyen esti programban szeret-

nénk részt venni, oda lehetõleg csoportosan,
vagy idõsebb személy kíséretében menjünk. 

- Kerüljük a rosszul kivilágított, elhagya-
tott helyeket.

- Legyünk mindig óvatosak az idegenek-
kel. Ne szálljunk be ismeretlen autóba, ne
engedjünk idegent a lakásba.

- Szórakozóhelyeken lehetõleg palacko-
zott, alkoholmentes italt célszerû fogyasztani.
Ne adjunk esélyt arra, hogy akaratunkon
kívül bármi olyan szert keverjenek hozzá,
amivel a cselekvõképességet, szabad akaratot
akadályoznák, befolyásolnák.

- A szabados élet, a „mindent ki kell
próbálni” életfelfogás könnyen vezethet el a
kábítószerekig. Fontos tudni, hogy sok
kábítószer akár egyszeri kipróbálása is füg-
gõséget okozhat.

- A diszkóbalesetek, közlekedési tragédiák

elkerülése érdekében bulik után használjuk a
tömegközlekedést, vagy taxit. 

- A hõségben a figyelem olykor lanyhulhat,
ezért amikor közlekedünk, legyünk mindig fo-
kozott figyelemmel a szabályok betartására.

- Strandon, felhevült testtel, teli gyomorral
nem menjünk vízbe.

- Fontos, hogy tudjuk, ha megtámadnak,
meglopnak, akkor hová fordulhatunk azon-
nali segítségért.

Ingyenesen hívható segélyhívó telefon-
számok:

MENTÕK: 104
TÛZOLTÓK: 105
RENDÕRSÉG: 107
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
(Amobiltelefonról kezdeményezett hívásnál

a megyeszékhelyi rendõrfõkapitányság ügye-
lete jelentkezik)        Molnár András r.fhdgy.

Tapolcai rendõrkapitányság
megelõzési elõadó 

Bûnüldözés felsõfokon
Június 2-án a kora délutáni órákban a
Keszthelyi úton került elõször „beve-
tésre” a helyi rendõrök munkáját segítõ
rendszámfelismerõ készülék.

Mint megtudtuk, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium által kiírt pályáza-
ton 1 millió forintot nyert a város ennek az
eszköznek a beszerzésére. A pályázat si-
keres megvalósításában a polgármesteri
hivatal munkatársai, a helyi rendõrség,
valamint a Tapolcai Városõrség Polgárõr
Egyesület is közremûködött.

- Ennek a rendszernek a beszerzését még
Ács János polgármester és dr. Scher József
rendõrkapitány közösen szorgalmazta - vá-
laszolja kérdésünkre dr. Smura János meg-
bízott kapitány. - Óriási haszna lesz, külö-
nösen most, a nyári idegenforgalmi szezon-
ban, amikor a gépkocsik és a gépkocsitolva-
jok száma is megnövekedhet a Balaton
partján. A készülék elõnye, hogy nem külön
adatbázisról kell letölteni az adatokat, ha-
nem on-line összeköttetésben van a Belügy-
minisztérium adatbázisával, és így a pontos

adatok azonnal lehívhatók. Amennyiben a
gépkocsi színe, típusa alapján is eltérés van,
arról is bõvebb információt lehet besze-
rezni. Szeretnénk, ha a nap 24 órájában
mûködhetne ez a készülék, azaz abban a
legtágabb napszakban, amelyben látófény
segítségével a kamera mûködni képes.

- Nagyon örülünk annak, hogy ez a beren-
dezés idekerülhetett a városba - mondja
Császár László polgármester. - Bízom benne,
hogy ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy
az itt élõk nagyobb biztonságban érezhetik

magukat. Az autólopást követõ egy órán belül
már megjelenik a készülék képernyõjén a
keresett gépjármû adata. Nagyon jók a
tapasztalatok azokban a városokban, ahol
már alkalmazzák: bûnvisszatartó ereje van,
csökkent a gépkocsilopások száma.

Az egy kamerából, egy GPS-kapcsolattal
rendelkezõ mobilszámítógépbõl és egy spe-
ciális, erre a célra kifejlesztett szoftverbõl álló
rendszámfelismerõ készüléket Császár László
polgármester és dr. Imre László, Tapolca
jegyzõje adta át a rendõrkapitánynak.     NHE

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztériumban május 23-án ünne-
pélyes keretek között adták át a Helyi
Építészeti Örökség 2009 címû pályázat
nyerteseinek a díjait.

A díjnyertesek között volt, és 600.000 Ft

díjazásban részesült a Tapolca-Diszelben
található népi lakóház felújítója, Hernyák
László is. Az épület a XIX. század elején
épült. A felújítás során az eredeti állapot
minél teljesebb visszaállítása volt a cél. 

NHEA kerékpározás több mint sport:
életérzés

Nívódíjas épület Tapolca-Diszelben

Tegyünk a Földért!

Képünkön Csizmadia Gábor ezredes, a Veszprém Megyei Fõkapitányság
rendészeti igazgatója, Császár László, dr. Imre László, dr. Smura János és
Molnár András

Fotó: Juhász

Fotó: N. Horváth
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CIVILTÉR

Busszal a Ludwig Múzeumba

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a Kertvárosi Óvoda új ját-
szóterének megvalósításához hozzájárultak.

Balikó Csabának és Puska Mariannak, Borsos Lászlónak, Császár László polgármester
úrnak, Darabosné Bittó Katalinnak, Domján Tamásnak, Eõry Tibornak, Gojdicsné
Meilinger Tímeának, a Gróf-házaspárnak, Horváth Józsefnek, Horváthné Szalay Gyöngyi
és Lévai József képviselõknek, Kovácsné Csóka Bernadettnek, Králik Péternek és családjá-
nak, Marton József és Sólyom Károly alpolgármestereknek, Mayerné Bálint Juditnak,
Németh Tamásnénak, Dr. Stark Eleknek és feleségének, Süle Kálmánnak és feleségének,
Szalainé Gelencsér Mártának, Tóth Szabolcsnak, Töreky Pálnénak, Tóth Attila famûvesnek.

KEDVES TAPOLCAIAK
ÉS TAPOLCÁRÓL

ELSZÁRMAZOTTAK!
Az Önök segítségét kérjük a 

MÚLTIDÉZÕ
TAPOLCAI KÉPES LAPOK

címû könyv megjelenéséhez.

A kiadvány szerkesztõi - N. Horváth Erzsébet és Parapatics Tamás -, valamint a kiadó
Kölcsey Nyomda Kft. az albumban dokumentumokon, régi fényképeken, leve-
lezõlapokon keresztül Tapolca képes történelmét 1945-ig kívánják végigkísérni oly módon,
hogy közben emléket állítanak mindazoknak, akik a városban élték mindennapjaikat.

Örömmel tesszük majd közzé Tapolca polgárairól, köztük egyházi személyekrõl, városi
tisztségviselõkrõl, iparosokról, kereskedõkrõl, vasutasokról, földmûvesekrõl, önkéntes
tûzoltókról, mûkedvelõ mûvészekrõl, sportolókról készült, megsárgult családi fotókat
éppúgy, mint az egyházi, vagy társadalmi eseményeket bemutatókat.

A dokumentumokat a beszerkesztés után hiánytalanul visszajuttatjuk Önöknek. Az
adatközlõ nevét, a forrást a 2009. augusztusi Tapolcai Ünnepi Napokra megjelenõ
képes albumban köszönettel feltüntetjük.

Kérjük, hogy a közlésre felajánlott anyagot az alábbi címek bármelyikére eljuttatni
szíveskedjenek:

- N. Horváth Erzsébet, 8300 Tapolca, Vajda János u. 21. Tel./Fax: 87/322-303, Mobil:
30/969-8738, E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu.

- parapatics.tamas@tapolca.hu
- Kölcsey Nyomda Kft., 8300 Tapolca, Batsányi u. 1. Tel./Fax: 87/414-678

Köszönettel:
a SZERZÕK és a KIADÓ

A Raiffeisen Bank egyedülálló projektet
támogat az általános és középiskolás diá-
kok számára.

A Ludwig Múzeum 2008-as Keith Haring
kiállítása után idén Anton Corbijn holland
fotómûvész, kliprendezõ kiállításának
múzeumi foglalkozásaira biztosít ingyenes
buszjáratot az ország diákjai részére.

Idén A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményének diákjai is lehetõsé-
get kaptak, hogy részt vegyenek a programon.
A helyszínen három fiatal múzeumpedagógus
várta a csoportot, és háromfelé osztva vitte a
gyerekeket különféle programokra. Nemcsak
Corbijn munkáit nézhettük meg, hanem a
Ludwig-házaspár kortárs mûvészeti gyûj-

teményét, ahol Picasso képek is találhatók,
majd fényképezési gyakorlaton is részt vehet-
tünk. Az interaktív foglalkozás után lehe-

tõséget kaptunk tárlatvezetõvel végigjárni a
Mûvészetek Palotáját, illetve megnézni a
Zikkuratot és a Nemzeti Színház szobor-
parkját. Azok a gyerekek, akik már tanultak
médiaismeretet, örömmel fedeztek fel ismerõs
dolgokat, beállításokat, fogalmakat a kiállítás
közben, akik pedig jövõre fognak médiais-
meretet tanulni, ízelítõt kaptak a fotózás,
videózás, filmezés világába. Egyedülálló és
példaértékû kezdeményezés a Raiffeisen
Bank diákok mûvészeti oktatását támogató
programja. Köszönjük a lehetõséget.

Horváthné Dér Erzsébet

Élményekkel gazdagon térhettek haza a tanulók

Látványtári
programok

Július 4. (szombat) 18:00 és 18:30
A RENDSZERVÁLTÁS 20 ÉVE - a
fõvárosi Friss Galéria vendégkiállítása
valamint a
MINDENEMBERBOLDOGAKAR-
LENNI - a Látványtár új kiállítása a giccs-
rõl barátsággal, szerelemmel, józanul - és
TUNNING - Elekes Károly festõmûvész
kamarakiállítása, válogatás az alkotó
talált képeket át- és újraértelmezõ,
kijavító, „tunningoló” mûveibõl -
MEGNYITÓK.
Július 11. (szombat) 19:00 
JAZZKONCERT: A DRESCH QUAR-
TETT
Július 17. (péntek) 19:00
„NAÍVOK, GICCSÕRÖK, DILETTÁN-
SOK” címmel nyilvános beszélgetés,
Sturcz János mûvészettörténész és
Szemadám György festõmûvész részvé-
telével.
Július 18. (szombat) 19:00
BERECZ ANDRÁS mese- és ének-
mondó elõadóestje.
Július 26. (vasárnap) 15:00
ANNA-NAPI KONCERT - Diszel „kis-
búcsúján” a Csobánc Népdalkör énekel.

Turulszobrok
a Kárpát-medencében

Kórusmuzsika
Erdélybõl

A Trianon-emlékmûnél tartott ünnepi
megemlékezés után a Tamási Áron
Mûvelõdési Központba tartott a nagy-
számú érdeklõdõ Katona Bernadette
fotóinak kiállítására.

A turulról szóló vers bemutatása után
Bognár Ferenc köszöntötte az egybegyûl-
teket, majd átadta a szót a szakembernek,
Hangodi László történésznek, aki tartal-
mas-érdekes áttekintést nyújtott az emlék-
helyek, emlékmûvek, jelesül a turulszobrok
és a magyar történelem kapcsolatáról. Az
évfordulók: honfoglalás, háborúk, a Rákóczi-
illetve 1848-49-es szabadságharc esemé-

nyei, a világháborúk szolgáltattak emlé-
kezésre való anyagot. A turulhoz kapcso-
lódó tapolcai kötõdést is említette az
elõadó; szólt a turulszobrok változó meg-
ítélésérõl, tiltó korszakáról.

Bader Zoltán, a Musical Színpad éne-
kese „Honfoglalás” címû dala mély be-
nyomást tett: „Ez a föld a tiéd, ha elmész,
visszavár”.

Katona Bernadette néhány szóval bemu-
tatta „kincseit”: 3 év munkájával létreho-
zott fotóit. A kiállított képek mintegy
negyedét képezik a nagy gyûjteménynek.

G. Dr. Takáts Gizella

A gyûjtés folyamatos; újabb összefogások, jelzések nyomán gazdagodik a
kiállításra érdemes anyag

E címmel hirdette a plakát a székely
énekesekbõl álló Bel Canto-kórus fel-
lépését június 19-re a Tóparton.

A gyergyócsomafalvi - valójában több
faluból való - kamarakórust Csata Levente
dirigálta. Értõ zenei szakember módjára
tiszta-szép hangú énekeseket csiszolt a job-
bára laikusokból álló énekkari tagokból,
akik klasszikus szerzõktõl való mûveket
énekeltek. A gazdag mûsorban Bartók,
Kodály, Bárdos, Farkas Ferenc, Arcadelt,
Palestrina, Pretorius igényes mûvei hang-
zottak el.

A 22 tagú együttest Keszthely karolta fel
szállással, fellépési lehetõséggel, és a tapol-
cai mûsorban is közremûködött a Keszt-
helyi Festetics György Zeneiskola Tanári
Kamarazenekara.

Kedves figyelmesség volt a zenekar
részérõl, hogy mûsorára tûzte Bartók: Este
a székelyeknél címû alkotását. A székely
népdalt idézõ, visszatérõ dallam megható
testvéri-hazafias gesztus volt.

A jobbára alkalmi hallgatóság - a festõi
természeti környezetben - hálás közön-
ségként ünnepelte az énekeseket-zenészeket.

Nagyon elkélt ez az érdeklõdés-tapsjutal-
mazás a nagy áldozatokból épülõ-szereplõ,
messzi földrõl jött erdélyi énekkarnak.

G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: Horváthné

Fotó: Kovács
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FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

Suli-buli-retro-vakációTanévzáró ünnepély

Mindig zenével

Ez a nap is róluk szólt

A Tapolcai Általános Iskolában folyó
oktató-nevelõ munka egyik fokmérõje a
tanulmányi verseny.

A tapolcai tanulók évrõl-évre számtalan
elismeréssel térnek haza városukba, akár me-
gyei, akár regionális vagy országos megmé-
rettetésen vettek részt. Ezeket az eredmé-
nyeket felsorolni is nehéz lenne - és az újság
terjedelme sem tenné lehetõvé -, de néhány-
nak örömmel adunk helyt, gratulálva a fel-
készítõ tanároknak és a tanítványaiknak  is.

A Tapolcai Általános Iskola Batsányi
János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
és Sportiskolai Tagintézmény

Kéttannyelvûs sikerek országos szinten!
TITOK London Bridge angol tesztverseny.
Országos döntõ: Budapest BME. Iskolánk-
ból 3 tanuló jutott be, akik nagyon ered-
ményesen szerepeltek: Kalácska Botond 5.
osztály - 6. hely, Czeiner Szimonetta 6. osz-
tály - 11. hely, Mondok Odett 6. osztály - 14.
hely. A verseny a gyerek angol nyelvtani
tudását mérte. STEPS Országos angol nyelvi
verseny, Kiskunhalas. Komplex verseny,
több fordulóval. Az országos döntõ 3 részbõl
állt: 1. Elõzetes feladat. 3-4 perces mûsor
valamely angol nyelvû ország kultúrájáról,
szokásairól. 2. Húzott szituációkból beszéd-

helyzet elõadása. 3. Játékos feladatsor. Az
országos döntõre 10 csapatot hívtak be,
iskolánkból 2 csapat is bejutott! A döntõ nagy
sikerrel zárult diákjaink számára: II. helyet
szerzett Czeiner Szimonetta, Mondok Odett,
Békefi Petra. Jutalmuk 1 egy hetes utazás
Londonba, amelyre a 2009/2010-es tanév
õszi idõszakában kerül sor. VIII. helyezett lett
Knolmajer Bence, Kõmüves Marcell, Vajai
Franciska. Az ELTE ITK Junior nyelvvizs-
gáján - melyet a tapolcai Katedra Nyelvisko-
lában bonyolítottak le - június 11-én 16 ta-
nulónk adott számot tudásáról. Hasonló szép
eredményeket várunk. A fenti sikeres verse-
nyekre, megmérettetésekre Kamondi Szilvia
tanárnõ készítette a diákokat.

ATapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegységének legjelentõsebb ver-
senyeredményei a 2008/2009-es tanévben

Kazinczy - Szépkiejtési Verseny - re-
gionális I. helyezettje Kovács Alexandra
8.z; a Szivárvány - országos nyelvtanver-
seny gyõztese Gróf Laura 4.z; Megyei
Angol Szépkiejtési Verseny III. helyezettje
Horváth Laura 7.z; VIII. Megyei Vonós
Kamaraversenyen kiemelt aranyat kapott
Blahunka Flóra 4.z; az Éneklõ Ifjúság
minõsítõ hangversenyen a kicsinyek kórusa

és a Bárdos Lajos Gyermekkar is arany-
diplomát kapott. A megyei csecsemõgondo-
zási verseny III. helyezettje lett a Kiss Flóra
8.z, Szijártó Tamara 8.z, Wildhoffer Vivien
8.z csapat. A Víz Világnapja országos pályá-
zaton III. helyezést ért el Páhi Ádám 7.a.

Megyei Bolyai Matematika Csapatver-
seny III. helyezett csapatai: 1. Nagy Noémi,
Ságvári Dalma, Burszán Botond, Mayer
Tamás - õk a 7.z osztály tanulói; 2. Bodor
Katinka, Szabó Csaba, Peszleg Pálma,
Horváth Gergõ - mindegyikõjük a 8.z
osztályba jár.

Sportban is jeleskednek az intézmény-
egység tanulói: Megyei Sudoku I. helye-
zettje Vincze Gyõzõ 5.z; atlétikai csapat-
verseny - megyei III. helyezettje az alábbi
összetételû csapat: Horváth Tünde 8.z, Petró
Klaudia 8.z, Kiss Flóra 8.z, Barabás Tímea
7.a. Atlétika I. hely: Szabó Levente 4.z.

A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézmény

A Szép Magyar Beszéd Verseny területi
fordulója az 5-6. évfolyamosok versenyén
II. helyezést ért el Hársfalvi Júlia 6.b; a 7-8.
osztályosok versenyén szintén második lett
Szoboszlai Szintia 8.b osztályos tanuló.

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

megyei II. helyezettje az alábbi csapat:
Bárka Levente, Kis Gábor, Schmidthoffer
Dávid és Zoboki Csanád (7.b osztályos ta-
nulók. III. helyezett, 8.b osztályos csapat:
Slang Henrietta, Szoboszlai Szintia, Szõllõsi
Panni, Szõts Zsófia.

A Bobán, több megye részvételével
megrendezett mûveltségi vetélkedõn III.
helyen végzett a 7.c osztályból összeállított
csapat: Anga Dániel, Hajdu Tamás, Molnár
Brigitta, Szelényi Dániel. A Simonyi
Zsigmond Helyesíró Versenyen megyei II.
lett Ács Diána. A Bendegúz Nyelvész
Verseny megyei I. helyezettje Noszlopi
Dominik 4.b. Aranytoll Megyei Helyesíró-
verseny I. helyezés: Ács Diána, II. helyezett:
Szoboszlai Szintia és Hársfalvi Zsófia.

Az országos történelmi tantárgyi verse-
nyen megyei második legjobb Ács Diána lett.

Az Országos Angol Nyelvi Verseny
megyei fordulóján lett második Csurgó
Marcell, a 8.c tanulója. Német Nyelvi
Szépkiejtési Verseny megyei fordulóján
Szabó Dorina 6.b a második lett.

A 21. Megyei Lantos Magda Zongora-
versenyen Halápi Katinka 7.b osztályos ta-
nuló bronzminõsítést szerzett.

Forrás: Tapolcai Általános Iskola

Csak így tovább! - Tanulók és versenyek

ATapolcai Musical Színpad gazdag-vegyes
mûsorral lépett fel a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban június 13-án. A
címbeli négy „jelszó” köré csoportosította
mindazt, amit dalban, mozgásban, tánc-
ban közvetíteni akart.

A rendezõ, Halápiné Kálmán Katalin
hasznos-érdekes bevezetõje bepillantást en-
gedett az együttes életébe. Jubileumot ünne-
pelnek: 10 éve alakult - kezdetben a gimná-
zium zenei szakköre keretén belül. Az évek
folyamán sok városi ünnepségen szerepeltek.
Elsõ fellépésük: József, az álomfejtõ. Felfi-
gyelt rájuk a közönség és a szakértõ illetéke-
sek. - Világnak világa, István, a király-tól az
Egri csillagok-ig nõtt a nevük, az ismert-
ségük. Szerepeltek hazai és külföldi közön-
ség elõtt. Az ötezredik elõadáson túl töretlen
lendülettel terveznek, szerepelnek. Gondos-
kodnak az utánpótlás nevelésérõl: tánc, ének,
beszédkultúra fejlesztésérõl. Az együttesnek
8 énekmûvésze, 2 színésze is van! A ki-
emelkedõ tehetségeket, szerepléseket díjak-
kal ismerik el.

Meghívást kaptak Svédországba, Német-

országba.
A mûsor dalai, táncai, játékai jelenítették

meg a „Suli” különbözõ tanóráit. Elragadó
hatású volt az Egri csillagokból való jelenet.
A dalok mondanivalója is nevel: Az élet
szép… Csodás a cél… Ne vágj ki minden fát…

Az egész együttesre vonatkozik: szívesen,
lelkesen, felszabadultan mozognak, mosoly
az arcukon, átélik a szerepet. Rangnak érzik,
hogy az együttes tagjai lehetnek, amely
kirepítõ fészek is; az itt kapott alapokkal
többen továbbjutottak, akár az országos
hírnévig. Itt kezdte „pályáját” Szabó Bence is,
aki partnerével: Folmeg Barbarával - mind-
ketten a Gyõri Nemzeti Színház szóló-tánco-
sai - emberül kicsiszolt mozgáskultúrát kép-
visel. Páros táncuk, mozdulatmûvészetük
emelte a mûsor értékét, színvonalát.

A Tapolcai Musical Színpad a város kultúr-
életének értékes színfoltja. Ma, amikor oly sok
fiatal nem énekel, nem mozog, tunya, nagy
missziót teljesít a rendezõ. Ennyi fiatalt buzdíta-
ni, tanítani, nevelni szépre, jóra - nagy kihívás.

A sikerek pedig mindnyájukat igazolják,
jutalmazzák. G. Dr. Takáts Gizella

Június 2-án a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola tanulói mu-
tatták be a tanév során elsajátított tudá-
sukat a Tamási Áron Mûvelõdési Köz-
pontban.

Kedves figyelmesség volt a Szülõi Mun-
kaközösség részérõl, hogy az ünnepély elõtt
virággal köszöntötték gyermekeik tanítóit -
mintegy pedagógusnapi megemlékezésül.

Németh Imréné igazgató rövid évértékelõ
beszéde, köszöntõje után a kulturális bemu-
tató „tarka csokra” következett. Versek,
dalok, hangszeres játékok, egyéni és cso-
portos tánc, jelenet váltotta egymást.
Kodály tanácsa igazolódott a kis elsõsök
furulyajátékában. A zeneiskolába járó tanu-
lók egyéb hangszereken is játszottak: zon-
gorán, gitáron, trombitán, csellón. Szóló-
énekesük, Kovács Alexandra moldvai nép-
dalcsokrot mutatott be tiszta, szép hangon.
Ügyes mozgásra késztette az ifjú lábakat a

Fekete Lajos tanár úr vezette csoportos nép-
tánc, illetve a keringõ.

Ménes Maja üveges tánca a szépség,
összeszedettség, technikai tudás iskolapél-
dája volt - bevezetve a népi lakodalmas kör-
játékot.

Egyházi iskola lévén, hallottunk mesét a
Nagyboldogasszonyról, verset Ó Szûzanyám
címmel, passiójátékot. Hazafiságról szólt a
Mi a haza címû vers, népballada szólt a
Szendre báró leánya-ról.

Idegen nyelven is bemutatkoztak:
németül a Brémai muzsikusok, angolul A
három kismalac és a farkas címû mesét
adták elõ. Szellemes-humoros volt A mi
csatornánk címû hangjáték. Áhítattal lejtet-
ték a Fény gyermekei-jelenet mozgását.

Gárdonyi Géza Esti harangszó címû ver-
sével zárta a tartalmas mûsort Hegedûs
Marcell 8. osztályos tanuló.

G. Dr. Takáts Gizella

Június 12-én került sor a Tapolcai Álta-
lános Iskola tagintézményei közötti elsõ
közös diáknap megrendezésére. A diákok
évfolyamonként más-más helyszínen töl-
tötték a napot, vendégül látva egymást. 

1-2. évfolyam a Kazinczy Tagintézmény
programjain vett részt. A kisdiákoknak a tor-
nateremben kezdõdött a napja, ahol külön-
bözõ ügyességi, játékos feladatokat kellett
végrehajtaniuk. Ezután a tantermekben mate-
matikai, logikai feladatokat oldottak meg, és
csoportokban rajzokat készítettek a nyári
vakációról. Utolsó programként néptáncra
került sor, ahol minden kisgyerek nagy öröm-
mel ugrándozott.

3-4. évfolyam a Bárdos Tagintézményben
töltötte a délelõttöt, ahol az alábbi programok
közül válogathattak a tanulók: A 3. évfo-
lyamos lányok pókfocival kezdték a napot,
míg a fiúk kidobót játszottak. Ugyanebben az
idõpontban a negyedikes tanulók kézmûves
foglalkozásokon vettek részt, ahol képeslapot
készítettek írisz technikával, nemezlabdát
formáztak, bõröztek, szõttek és táncfoglal-
kozásokon mozoghattak. 

5-6. évfolyamosoknak a Batsányi Tagin-
tézmény biztosította a helyszínt. A tanulók
mûveltségi és logikai vetélkedõkön mérhet-
ték össze tudásukat, ahol a három tagin-

tézmény tanulói vegyes csapatokat alkottak.
Így a különbözõ tagintézménybõl érkezõ
diákoknak lehetõsége nyílt egymás jobb
megismerésére. A siker nem is maradt el. 

7-8. évfolyamosok a Rendezvénycsarnok-
ban töltötték a délelõttöt, ahol 14 állomáson
kellett bizonyítani tudásukat az Észkerék
nevezetû akadályversenyen. Ezután közös
bemelegítés következett, majd sportverse-
nyekre került sor kézilabda, kosárlabda és
labdarúgás sportágakban. Végül karaokeen
vehettek részt a diákok és a musical színpad
fellépését élvezhették. 

A diáknap a gyermekek számára nagy
élménnyel zárta le a tanévet. 

A lebonyolítás sikeréhez nagyban hoz-
zájárultak azok az apró jutalmak, amelyeket
támogatóink felajánlásával oszthattunk szét a
gyermekek között.

Ezúton mondunk köszönetet alábbi támo-
gatóinknak:   

Rompos Virágbolt Tapolca, OTP Tapol-
cai fiókja, Allianz Hungária Biztosító
Tapolcai Fiókja, REPARO Papír Írószer
Tapolca, Berzsenyi u., Kertvárosi ABC,
Meilinger Zoltán vállalkozó Tapolca, Gene-
rali Biztosító Tapolcai Kirendeltsége, Fõ
téri Könyvesbolt Tapolca, Posta Tapolca.

Forrás: Tapolcai Általános Iskola

Június 12-én a Járdányi Pál Zeneiskola
tanévzáró ünnepélyén a zene töltötte be a
Tamási Áron Mûvelõdési Központot. A
karzatról hatásos harsonaszó zengett,
mielõtt „hivatalosan” megkezdõdött vol-
na a mûsor.

Péni Béla igazgató ismertette a tanév
kiemelkedõ ünnepeit, évfordulóit, a diákok
versenyeken elért eredményeit. Nemzet-

közi, országos, regionális és megyei ver-
senyeken szerepeltek kiválóan a növendé-
kek. Az ünnepélyen is hallottunk szép
játékot zongorán, hegedûn, gitáron, fuvo-
lán, ütõhangszereken.

Emlékkönyvet, emléklapot, igazgatói,
tantestületi dicséretet kaptak a kiemelkedõ
teljesítményt nyújtott tanulók.

G. Dr. Takáts Gizella

Tapolcai Nyár 2009
Megnyitja: Bognár Ferenc önkormányzati képviselõ

Helyszín: Víziszínpad

Esõ esetén az elõadások a Tamási Áron Mûvelõdési Központban kerülnek megrendezésre.
A rendezvények kezdési idõpontja: 20 óra.

Támogatók: Tapolca Város Önkormányzata, Tamási Áron Mûvelõdési Központ,
Hotel Gabriella, Kölcsey Nyomda Kft., Tópart Étterem, Városi TV

Július 5.
Tapolcai Musical
Színpad Mûsora

Július 12.
Sugarloaf
Július 19.

Tóth Vera, Tóth Gabi

Augusztus 2.
„Cintányéros cudar világ”

Operettmûsor
Augusztus 9.

Szûcs Judith
Augusztus 16.

Sipos F. Tamás és az Exotic
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„Több évtizedes jegyes oktatásom, va-
lamint felnõttek keresztelésre, elsõál-
dozásra, bérmálásra való felkészítése
állandó hiányérzettel párosult. Nem
volt olyan könyv, amelyet kézbe adhat-
tam volna, és keretbe foglalja egész
hitrendszerünket. Könyvemmel a hi-
ányt szeretném pótolni” - írja Csere
Sándor tapolcai plébános az Istenhit és
Istentagadás címû könyvének elõsza-
vában.

A hitigazságokról elgondolkodtató,
könnyen érthetõ, világos eligazítást adó
mû négy pillérre épül: Isten, kinyilatkoz-
tatás, egyház, üdvözülés.

Két alapvetõ világnézet választja el az
emberiséget egymástól: az istenhit és az
istentagadás. Csere Sándor könyvében az
Istenhez vezetõ utat istenérveken ke-
resztül mutatja be. „Világunkban szigorú
törvények uralkodnak, ilyen pedig vélet-
len mûve nem lehet. Ahol törvény van, ott
törvényhozónak is kell lennie. Minden út
Istenhez vezet.”

A könyvben a minden emberhez szóló

Tízparancsolatról épp úgy képet kapunk,
mint ahogy a Jézus által rendelt hét szent-
ségrõl is. Ezek a keresztség, bérmálás,
oltáriszentség, bûnbocsánat szentsége,
betegek kenete, egyházi rend, házasság
szentsége.

Jézus életébõl azokat a mozzanatokat
emeli ki a szerzõ, amelyek az igehirdetés
és a hitoktatás szempontjából különös
figyelmet érdemelnek.

Heródes, Pilátus és a megtérõ lator is
Isten-hívõ volt - hangsúlyozza Csere
Sándor -, de egyik sem volt a jellem nagy-
ja. Az õ példájuk is bizonyítja, hogy az
Isten-hit és a lelkiismeret összefügg,
egymás nélkül nem lehetnek. Ennek a ket-
tõsségnek minden emberben meg kell
lennie ma is, fontos, hogy egymással szót
értsünk. „E felismerésre épülhet az
emberiség jövõje.”

A hasznos, a hit foglalatát tartalmazó
könyv alapvetõ imádságokkal és lelki-
tükörrel fejezõdik be.  NHE

„Minden eszközzel szeretném
Istent szolgálni, jelen írásommal is”Meghívóm érkezett a Járdányi Pál Zene-

iskola vonószenekarának ünnepi hang-
versenyére, május 29-re a Római Ka-
tolikus Plébániatemplomba. E pünkösdi
gondolataimat hadd osszam meg Önökkel.
Az Apostolok cselekedetei, kánoni újszö-
vetségi könyv elmeséli Péternek, a zsidók,
és Pálnak, a pogányok apostolának
tevékenységét Jézus egyházának ter-
jesztésében. Benne található az elsõ
Pünkösd csodája.

Jeruzsálemben az aratási ünnepen az apos-
tolok, mint zsidó ünneplõk együtt voltak, és
lángnyelvek képében rájuk szállt a Szentlélek.
Hatására elteltek isteni szikrával és beszédük
minden nemzet nyelvén közérthetõvé vált.
Amit azóta pünkösdi nyelvi csodának nevez
az Egyház. Jelentése, hogy az új egyház
nemzetek feletti, isteni eredetû, idõpontja
ezután pünkösdként megünnepelendõ, ért-
hetõ annak, aki meghallgatja. Ellentétben
Bábellel.

Most majd a másodikról szólnék. Az
emberiségnek létezik még egy nyelve, mely
hasonlóan csodás, mindenki által érthetõ,
hatására az emberi szívek megnyílnak.
Eredete csak az emberi lélek kreativitása. De
hát az emberi lélek is csoda! Ez a
komolyzene nyelve, melynek a hallgatóktól a
használati zenékig, mint az altató és induló
sok mûformája ismert és kedvelt.

Tudjuk, a zene mûvészet, hozzánk szólnak
tartalmai, de nem egyforma hatással. A dal-
lamossága a szívet érinti, mûformájának
szerkezete az észhez szól,  ritmusa izmainkat
képes mozgásra bírni, temperamentumunk a
tempójára reagál,  harmóniái a hangulatunkat
szolgálják. Gondoljunk a szerelmi dalra, a
szigorú szerkezetû fúgára, az indulók harcba
hívó erejére, gyors csárdásra vigadó legé-
nyekre, és a gyászindulók mély, szomorú
kondulására.

A mûsor és a szerzõk a klasszikus zene és
annak alkotói voltak. Mindegyik elismert a
maga területén,  de Hoffmeister a zenei litera-

túrában is híres, Goltermann zeneszerzõ és
gordonkamûvész is volt. A többi név Bachtól
Beethovenig csupa hatalmasság, teremtõ
géniusz.

A mûsor összeállítója ezt jól tudta. Azt is,
hogy égi zene lényege a dallam, hiszen a hall-
gatók leginkább annak emlékét viszik haza. A
modern „antizene” erõltetõi erre alkalmat-
lanok; éppen dallamtalan magyar szerzõt
zavart el Salzburg kiváló zenei ízlésû közön-
sége.

Amikor a templomok boltívei alatt a
zenélõktõl az ünnepi zene hangjai fülünkbe
hatolnak, eltelik lelkünk isteni hevülettel,
legyen az ott lévõ ember bármely nemzethez
tartozó. A zene nyelv, nemzetek feletti,  min-
den embert elragad. Mert ünnepi, felemeli
lelkét a hétköznapok banalitásai fölé, magába
fogad, és beszéd nélkül egymás iránt
megértõvé tesz. Ez történt itt.

A zenekar atmoszférát teremtett, és magas
fokú mûvészi élményt. Lenyûgözve, utol-
sóként hagytam el a templomot, és vissza-
néztem a szentélyre. Lábaim gyökeret vertek.

Az oltárokon a szentek merev szobrai a
csodás hangok hatására átszellemült tartást
vettek fel. A zenei szépség harmóniában
oldotta fel kínszenvedésüket és komorsá-
gukat. Arcukon a szeretet hevülete égett, és
mosolyogtak. Fejük felett a magas mûvészet
fénylõ lángjai égtek. Mint egykor az apos-
tolokon. Szent József éppen újra ölbe vette a
gyermeket, mert kezét a tapsoláshoz szabad-
dá kívánta tenni. Kis Jézus fején a glória
gyémántként ragyogott. A csoda valószínû
bennem élt és láttatta, hogy az emberi lélek is
képes csodát tenni. Ez a mostani Pünkösd
csodája volt. Megszólalt egy új zenekar, és a
legnagyobbaktól közölt olyan mélységes
zenei szépségeket, hogy annak semmi emberi
forma ellenállni nem  tudott. Még a merev
szobor sem. Mert ezek a szeretet dallamai
voltak.

Elmondhattam volna az agg Simeon
szavait. Dr. Sáry Gyula

Pünkösdi csoda

„Míg élek, tanulom a táncot”
A TÁNC MÛVÉSZET címû folyóirat
szakmai díjának XVI. ünnepi átadására
és VII. gálaestjére május 1-jén a
Budapesti Operettszínházban került sor.
A kitüntetettek között ott volt a
Tapolcáról indult Csaba Zsolt és párja,
Nemes Szilvia táncmûvész is.

A Magyar Állami Népi Együttes szó-
listáit, a Magyar Táncdíj kitüntetettjeit így
mutatta be a rangos szakmai újság:
„Nemes Szilvia táncmûvész, a Magyar
Állami Népi Együttes szólistája. Pálya-
futását a balatonboglári néptáncegyüttes-
ben kezdte. 1996-tól a Magyar Állami
Népi Együttes tánckarának tagja, majd
szólistája. 2006-tól nõi tánckari asszisz-
tens. Kimagasló elõadói képességekkel
rendelkezik. Mozgáskultúrája színes, sok-
rétû: az autentikus néptánctól a kortárs
színpadi néptánc stílusáig terjed. Az „igazi
nõ” örök típusa. Líraian elomló, máskor
szikrázóan kemény. A Bartók-trilógia
Labirintus címû II. részében a hol erotikus,
hol pimaszul groteszk színészi játékot
például kitûnõen ellenpontozza a másutt
megrázóan drámai magatartás. Igazi szó-
lista, aki mûvészi sokoldalúságát több pro-
dukcióban is bizonyíthatta. Ezek közül is
kiemelkedik a Táncos magyarok Fejede-
lemtánca, a Naplegenda Harcias játékok
címû koreográfiájának virtuóz botolója, az
Örmény legenda Királynõje és a Pannon
freskó nõi Halál-alakítása.

Csaba Zsolt hivatásos pályafutását
1988-ban a Magyar Állami Népi Együttes-

ben kezdte. Alapos néptáncismerete, elõ-
adókészsége azonnal az együttes vezetõ
táncosai közé emelte. Átütõ erejû karakter-
formálása, gazdag kifejezésmódja igazi
színpadi jelenséggé avatta. Jelenleg is az
együttes szólistája, akinek a virtuozitás
éppúgy sajátja, mint az érzelemdús, ben-
sõséges hangvétel. Sokszínû mozgás-
kultúrája szólószerepei közül különösen

emlékezetessé tette az Örmény legenda
Trdat királyát, a Naplegenda férfi fõ-
szerepét; a Földön apám fia volnék címû
mûsorban és a Magyar Concertoban nyúj-
tott alakítását, a Pannon freskóban a Halál
figuráját. A Bartók-trilógia II. részében,
azaz a Labirintus címû produkcióban, az
egyik összetett fõszerepben a teljes elõadói
kvalitást felvonultatja; hitelesen, szinte
sokkoló mûvészi erõvel.”

A ragyogó tehetség ma is szerénységgel
párosul Zsoltban. A volt tanára, újságíró
gratulációját fogadva sokkal szívesebben
szólna a pályatársakról, mint önmagáról.
De nem térhetett ki a rá és párjára
vonatkozó kérdések elõl.

„Mindig is szerettem táncolni - emléke-
zik vissza a kezdetekre a mindig mosolygó
fiatalember -, de az elsõ igazi találkozásra
az általános iskola 4. osztályában, Oláh
Marika néni ösztönzésére került sor.” Zsolt
végigtáncolta az általános iskolai éveket, a
család maximálisan mellette állt, így nem
véletlen, hogy középiskolás korában fel-
vételt nyert az akkor Németh László vezette
Badacsony Táncegyüttesbe, majd onnan
követte a szintén tapolcai mestert a
Batsányi Táncegyüttesbe. „Az õ keze alatt
nemcsak táncolni tanultunk meg, hanem
sokkal többet. Azt, hogy tisztelni kell a
színpadot, a táncot. Ez a tanítás elkísér a
mai napig” - nyilatkozta egy vele készített
korábbi riportban. Mesterére a tanítvány
nagy szeretettel emlékezik ma is.

Negyedikes gimnazista volt, amikor

felvételt nyert a Magyar Állami Népi
Együttesbe, ahol most már több mint 20
éve táncol. Az útravaló, a tehetség, a kitar-
tás és a mûvészet iránti mérhetetlen alázat
és tisztelet hamarosan beérett. Sikerek és
sikerek. Vastaps a magyar színpadokon és a
világ különbözõ városaiban. Az eredmények
nem tették elbizakodottá. Az egyik tanárá-
tól hallott mondás vezeti ma is, amikor a
színpadra lép: míg élek, tanulom a táncot.

A tánc hozta el a párját, Szilviát is.
Sajnos, ritkán táncolhatnak együtt, mert
Szilvia magas lány, így a partnerei Zsoltnál
is magasabbak, de ha mégis együtt táncol-
hatnak, akkor az maga a csoda. Így volt ez
a Bárdos-iskola 50. évfordulója alkalmából
rendezett gálamûsorban is. Ma még a szín-
padon és nem a színfalak mögött, tánc-
pedagógusként izgulnak a tanítványaikért,
de már tervezik ezt a jövõt is. A Tánc-
mûvészeti Fõiskolára járnak mind a ketten,
már csak a diploma megszerzése van hátra.

A 2009-es tervekrõl szólva Zsolt el-
mondta, hogy újabb mûsorokkal készül az
együttes, 2010-ben pedig egy 40 napos
francia körútra indulnak. Arra a kérdé-
sünkre, hogy a nagyon távoli célok között
szerepel-e, hogy visszatér, mint táncpe-
dagógus a gyökerekhez, Tapolcához, Zsolt
elmondta, hogy már ez is szóba került.
Szívesen jönnének a szülõföldre, Tapolcá-
hoz közel, hogy az évtizedek alatt meg-
szerzett tánctudást és szeretetet majd átad-
hasák a fiataloknak, mint ahogy nekik is
átadták az elõdeik.     N. Horváth Erzsébet

Boldogan: Zsolt és párja, Szilvia a
díjátadás után

Fotó: Csaba



A Receptbazár kiadó és a Tapolcai Városi
Televízió  receptversenyt hirdet.

A következõ kategóriákban lehet recep-
teket a versenyre beküldeni: édességek,
fõételek, fitnesz ételek, kenyér és finom
pékáruk, tájételek, ünnepi ételek.

A recepteket 2009. június1-tõl-2010.
január 10-ig fogadjuk. Eredményhirdetés
2010. január 20-a körül várható a recept
mennyiség függvényében! A recepteket ki-
zárólag magas szintû szakmai zsûri bírálja
el. 

Kategóriánként minimum 3 díjat osztunk
ki. (lásd díjaknál) Továbbá a Web oldalon a

közönségszavazat alapján is díjazzuk a
legtöbb kiváló szavazatot kapott receptet. A
zsûri különdíjat is kiad, az általuk legjobb
receptet beküldõnek. A TVT és a Recept-
bazár stúdió minden nyertesnek lehetõséget
ad, a receptjének a TV mûsorban való
elkészítéshez! A nyertes recepteket a Napló
és az Új Tapolcai Újság is leközli!

A versenyfeltételek a www.receptbazar.hu
Web oldalon olvasható. Továbbá itt látha-
tók a díjak és a támogatóink is.

A recepteket pedig 
a receptverseny@receptbazar.hu  
e-mail címre küldjék.

- A három vár közül egyik már romvár.
- Mennyibe kerül 1 kiló almádi alma.
- A ponty ízletes hal, de nem hall.
- Elveszett egy veszett kutya.
- Az étterembe érkezett a tálca nélküli mi-
niszter.
- Olvassa a Nõk lapját nõnapon is!
- Kérek 20 deka túrótudolfot.
- Nem csak nálunk, Szilvásváradon is

finom a szilvásgombóc.
- Az edzõ a lóversenyzõ szemébe vágta:
Ez nem volt vágta.
- Egy falevélre ugrott a leveli béka.
- A vasútállomáson is hallható a Kossuth-
rádió.
- Félig van a telihold.
- Himalája - Him föléje

Dr. Töreky László

Szólj, síp, szólj ! . . .
Mit kapok? - névnapomra, szülinapra, karácsonyra, bálra, érettségire? Azt nézd,

fáradtál-e érte, mit adsz, mit teljesítesz, kitõl várod a jutalmat, képes-e teljesíteni?
A munka maga legyen örömforrás és öröm, emberformáló próba; az eredmény iga-

zoljon, jutalmazzon. S ha azon felül kapsz, köszönd meg, becsüld meg, de ne várj; ne
kényszeríts, ne zsarolj érte senkit.

Az ajándékozó is gondolja meg, kinek mit, miért ad, mert különben elvárják, zsarol-
ható lesz, és az ajándék is elveszti méltó értékét. A köszönet formális lesz vagy el sem
hangzik, csak az elégedetlen ajándékozott kritikája marad.

De meddig fokozható az igény és teljesítése?
Tedd a dolgod legjobb tehetséged szerint, s ha nem vártad, annál értékesebb lesz az

elismerés és jutalom. Dr. G. T. G.
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Felettünk a csillagok 25. rész
Egy leendõ csillag szülõhelye

Észlelési eredmények és számítógépes
szimulációk alapján 200 ezer éven belül
egy csillag születése várható a Barnard 68
elnevezésû sötét felhõben.

A Kígyótartó csillagképben látható
Barnard 68 távolsága tõlünk nagyjából 400
fényév. A Tejútrendszerben található sok
más gáz- és porködhöz hasonlóan azért
sötét, mert anyaga teljesen elnyeli a
mögötte lévõ csillagok fényét.

A csillagok hatalmas és hideg moleku-
lafelhõk gravitációs összehúzódása során

kialakuló csomósodásokból keletkeznek
akkor, amikor azok hõmérséklete és sûrû-
sége már eléri azt az értéket, ami a termo-
nukleáris fúzió beindításához, fennmara-
dásához szükséges. Feltételezések szerint a
csillag keletkezéséhez elengedhetetlen gra-
vitációs instabilitás és a ködben létrejövõ
sûrûsödések kialakulásának oka a moleku-
lafelhõk ütközése lehet. A Barnard 68
esetében is két felhõ kölcsönhatása figyel-
hetõ meg, ami miatt a köd már a kezdeti
instabilitás fázisában van, és a közel-
jövõben - 200 ezer éven belül - ki fog benne
alakulni egy új csillag.

A kutatók, hogy feltételezéseiket elle-
nõrizzék, lefuttattak egy szimulációt a
müncheni egyetem szuperszámítógépén. A
modellben szereplõ ködök adatai - méret,
távolság és sebesség - megfeleltek a 2,1
naptömegû Barnard 68 és a nála tízszer
kisebb, 0,21 naptömegû kísérõje értékeinek.
Az eredmények szerint amikor a két felhõ
teljesen összeolvad, kialakulnak egy csillag
keletkezéséhez szükséges viszonyok.

Tehát jó eséllyel 200 ezer éven belül és
alig 400 fényévre tõlünk egy új csillag
születik majd.     Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Volák Gyula állomásfõnök

(Keszthely, 1870. szeptember 25. - Keszthely, ?)

Középiskoláit a székesfehérvári fõgimnáziumban, a vasúti
tisztképzõ tanfolyamot Budapesten végezte. Több beosztásban
megbízhatóan helyt állt, vasúti elõmenetele folyamatos volt. A
nyugdíjba vonuló Faragó Ignác utódjaként 1905-ben
Dunaföldvárról helyezték Tapolcára állomásfõnöknek. Itteni
szolgálatával öregbítette a MÁV jó hírnevét, emberségével,
közéleti aktivitásával megbecsülést szerzett magának. Pl. az
elsõk között indított gyûjtést a tapolcai kórház építésére. 

Tapolcai állomásfõnöksége idején, 1909. július 9-én nyitot-
ták meg a Balatonvidéki Vasút fõvonalát. Sokan sajnálták, amikor 1909 októberében
Porpácra helyezték állomásfõnöknek. „Igazán sajnálattal értesült Tapolca egész társadalma
Volák Gyula állomásfõnök áthelyezésérõl, mert Tapolca társadalma intelligens, kedves tagját
veszti el benne.” Tisztelõi és barátai az Eibeschütz-vendéglõben búcsúlakomát rendeztek a
tiszteletére. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók: 1 db csirke, 1 dl olaj, 1 fej
vöröshagyma, 1 db zöldpaprika, 1 db
paradicsom, 25 dkg gomba, só, bors,
szárnyas fûszer, 1 csokor zöldpetrezselyem,
szerecsendió, 1dl Szent György-hegyi
fehérbor, 1 evõkanál liszt, 1 kispohár tejföl 

Elkészítése: A csirkét feldaraboljuk, sóz-
zuk, borsozzuk, és szárnyas fûszerrel
megszórjuk. A hagymát megtisztítjuk, és
apróra vágjuk. Az olajban a hagymát meg-
pirítjuk, rátesszük a csirkét, és azt is meg-
pirítjuk. Hozzáadjuk az összevágott
paprikát, paradicsomot, majd felöntjük bor-

ral, egy kevés vízzel, és puhára pároljuk. A
megtisztított gombát cikkekre vágjuk, hoz-
záadjuk a csirkéhez, szerecsendióval meg-
szórjuk, és készre pároljuk, majd ráöntjük a
liszttel sûrített tejfölt, megszórjuk zöldpet-
rezselyemmel, összeforraljuk és forrón
tálaljuk.

Köretnek adhatunk hozzá galuskát, rizst,
esetleg tésztát!

A recept megtalálható:
www.receptbazar.hu
Jó étvágyat kívánok!

Halász János gasztronómus

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Szent György-hegyi csirke

Újabb szójátékok

Városi Gyermeknap 2009

Receptverseny

A Városi Gyermeknap május 31-én volt
a Rendezvénycsarnokban.

A délelõtt folyamán rendõr, mentõ,
tûzoltó gépjármûveket tekinthettek meg a
kilátogatók. A rendõrség lézerpisztoly
lövészettel és kerékpáros ügyességi ver-
sennyel színesítette a programokat.

Az ugrálóvár, a rodeo bika, a trambulin
és az élõ-csocsó használata egész nap
ingyen a gyerekek rendelkezésére állt. A
délelõtti és a délutáni órákban is mûköd-
tek a gyermekek részére az ún. játszóhá-
zak, ahol szakemberek irányításával a biz-
tosított alapanyagból sajátkezûleg készít-
hettek, hajtogathattak kisebb tárgyakat.

A színpadi produkciók 14.00-tól kez-
dõdtek a Yaramineh hastánccsoporttal.
Ettõl az idõponttól kezdve a lufibohóc
nagyon aranyos, jópofa figurákat hajtoga-
tott, az arcfestõ gyönyörû mintákat, ismert
mesehõsöket festett az arcokra. 15.00-tól
a Musical Színpad Tinisztárok címû mûso-
ra következett, melyet az Acro Dance SE
táncosainak bemutatója folytatott. A
Kukori és Kotkoda zenekar elõadásában
ismert, híres gyerekdalokat hallgathattak a

jelenlévõk, melybe a gyerekeket is bevon-
ták közös énekléssel és táncolással. A
színpadi produkciókat a Team4Music csa-
pata zárta, akik fergeteges hangulattal
zárták le az egésznapos rendezvényt.         

Cseh Diána

Gördülj Velünk!
Június 9-én elsõ alkalommal rendezték
meg a Gördülj Velünk! kerékpáros,
gördeszkás, görkorcsolyás versenyt a
Tapolca-Diszel közötti kerékpárúton. 

A verseny célja a kerékpárút és a mozgás
népszerûsítése. A 300m-es versenytávon
gyorsasági és ügyességi szakaszokon kellett
az indulóknak végiggördülnie a legrövidebb
idõ alatt.

Eredmények: Alsó tagozat, kerékpár: I. Jani
Márk, II. Geisler Tamás, III. Háromi Bence;
Felsõ tagozat, kerékpár: I. Szalay Ádám, II.
Erdei Martin, III. Bacsa Dávid; Felnõtt
kategória, kerékpár: I. Tóth András, II. Hennel
Gábor, III. Tölgyes Zsolt; Alsó tagozat, gör-
deszka: I. Páhi Marcell, II. Hegedûs Kristóf;
Felsõ tagozat, gördeszka: I. Toronyi Viktor, II.
Hegedûs Marcell, III. Lévai Dániel; Alsó ta-
gozat, görkorcsolya: I. Kónya Kíra Dominika,
II. Mészáros Evelin, III. Molnár Márton;
Felsõ tagozat, görkorcsolya: I. Kulcsár
Roland, II. Ölvegyi Roland.  Németh Katalin Csak ügyesen!

Az elkészített játékokat haza is
vihették a gyerekek

Fotó: Cseh

Fotó: Németh



A Balaton Isover Vívóklub párbajtõrözõi
iskoláikat képviselték az országos diák-
olimpia döntõin Miskolcon és Szolnokon.

Az általános iskolások és középiskolások
egyéni és csapatversenyben mérették meg
magukat  Tapolcai Általános Iskolát és a
Batsányi-Gimnáziumot képviselve. Remek
egyéni és csapateredmények születtek újra,
ahogyan már megszoktuk azt a vívóktól.

Eredmények:
Az I-II. korcsoportos fiúk egyéni verse-

nyében 2. lett Kalácska Botond( Batsányi9, 4.
Orbán Patrik (Kazinczy), 6. Tátosi Márk
(Kazinczy),7. Gelencsér Bence (Batsányi), 8.
Szencz Norbert (Batsányi). A csapatverseny
döntõjében szinte házi verseny alakult ki a két
tapolcai csapat között, melyben a gyõzelem a
Batsányi-Kazinczy összeállítású csapat
(Kalácska, Szencz, Gelencsér, Noszlopi)

diadalmaskodott a Kazinczy-Bárdos (Orbán,
Tátosi, Vígh, Minorics) együttese felett.

A III. korcsoport egyéni bajnoka a ka-
zinczys Siklósi Gergely lett, aki csapatával a
második helyen végzett. A második helyezett
csapat tagjai: Siklósi Gergely , Szabó Ádám,
Lasztovicza Máté, Dezsõ László. A Farkas
Ádám, Marton Gergõ, Zámbó Gergõ összeál-
lítású csapat az 5. helyen zárt.

A IV. korcsoportos fiúknál egyéniben Sáfár
Cirill (Batsányi) a 8. helyen végzett.
Csapatban magabiztos vívás után állhatott a
dobogó legmagasabb fokára  a Kranabeth
Regõ, Sáfár Cirill, Havasi Marcell, Siklósi
Gergely alkotta csapat.

A IV. korcsoportos lányok egyéni verse-
nyében Siklósi Enikõ 6., Felker Adrienn a 8.
lett. Csapatban nem találtak legyõzõre, így
aranyérem került Siklósi Enikõ, Felker
Adrienn és Monostori Sára nyakába.

A középiskolásoknál, az V. korcsoportban
Csák Dániel egyéni 5. helyett vívott ki magá-
nak, csapatával a dobogó második fokára áll-
hatott.

A VI. korcsoportban címvédés történt
Hartmann András révén,aki ismét bajnok lett.
A csapatok versenyében ezüstérem jutott a
Csák Dániel, Hartmann András, Korbély
László, Igaz András alkotta batsányis
együttesnek.

Elismerés és köszönet az edzõknek, Szalay
Gyöngyinek és Borosné Eitner Kingának.

Rövid sporthírek, eredmények
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LABDARÚGÁS:
A megyei III. és a IV. osztályban véget ért
a bajnokság. A III. osztályban a bajnoki
címet a Révfülöp csapata nyerte, második
helyen a Káptalantóti, harmadikon a
Balatonederics együttese végzett. A
gólkirályi címet a Káptalantóti gólvágója,
Szabó Zsolt  érdemelte ki 19 góljával.
A IV. osztály bajnoka a Sümeg VSE lett. A
dobogó második fokára a Badacsonytomaj,
a harmadikra az Ukk gárdája ért. A 12 csa-
patos bajnokságban a Tapolca VSE lab-
darúgó csapata a 8. helyet szerezte meg.
A nemesgulácsi sporttelepen rendezett
Liga kupa döntõn a 3. helyért Révfülöp-
Nemesgulács 5:1, az elsõ helyért

Szigliget-Lesenceistvánd-Uzsa 1:2
Nõi labdarúgó eredmények:
Dabronc-Tapolca VSE Honvéd 1:6
Tapolca VSE Honvéd-Badacsonytördemic 7:2

TÁJFUTÁS:
A Baranya megyei Mánfa térségében ren-
dezett országos utánpótlás pontbegyûjtõ
csapatversenyen a Tapolcai Honvéd SE
gyermekcsapata a 3. helyen végzett.
Csapattagok: Zoboki Csanád, Monostori
Vince, Székely Imre. A csapat edzõje:
Domán Gábor.

KÉZILABDA:
Szép eredményekkel zárták a Batsányi-

iskola leány kézilabdásai a 2008/2009-es
évet. A Révfülöp-kupán szivacskézilab-
dában 1. helyet, kézilabdában 2. helyet
szereztek. Különdíjat kapott Almás Vanda
és Scheller Judit. Mindketten a torna
legjobb játékosa címet érdemelték ki.
A Veszprémben rendezett Deák-kupán az
iskola IV. korcsoportos csapata 2. helyen
végzett. Itt a torna legjobb játékosának
járó címet László Evelin vehette át.

FEKVENYOMÁS:
A Pápán rendezett erõbemutatón a mas-
ters 90  kategóriában Lukács Béla végzett
az elsõ helyen170 kg-os teljesítménnyel.

Az oldalt készítette: Antal Edit

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság befe-
jezése elõtt három fordulóval a TIAC-nál
edzõváltás történt. Kutasi Gábor helyére
Viski Lászlót (játékos-edzõ) kérte fel a
klub vezetése.

Az edzõváltást követõ hétvégén a TIAC
Badacsonytomajon játszotta soron következõ
bajnoki mérkõzését, amelyet 3:0 arányban
veszített el. Ezzel a vereséggel eldõlt, hogy a
Tapolca csapata a következõ bajnoki szezont
nem az NB III-ban  kezdi.

Az utolsó hazai NB III-as találkozójukon
az elõkelõbb helyen álló Sárvár gárdáját nagy
iramú, küzdelmes mérkõzésen 2:1 arányban
gyõzték le. Így szépen búcsúztak a fiúk a
közönségüktõl. Küzdeni tudásból is jelesre
vizsgáztak.

A bajnokság utolsó fordulójában a bajnoki
bronzérmes Jánossomorja otthonában (Lipót)
2:0 arányú vereséget szenvedett a fiatal tapol-
cai együttes. A TIAC csak mezõnyben volt
méltó vetélytársa a házigazdának.

Edzõváltás után

Éremosztó ünnepség

Érmek az országos
párbajtõr-diákolimpiáról

Sikerek Szerbiában 
a Szász Márton-iskola sportolóitól

John András a strandkézilabda
EB-n és a Világjátékokon

Vártok Ákos szövetségi kapitány az utol-
só pillanatban hirdette ki az Európa-
bajnokságon és a júliusi világjátékokon
részt vevõ férfi strandkézilabda-váloga-
tott keretet. A keret tagja  John András
is, akinek kézilabda pályafutása Tapol-
cán kezdõdött,és jelenleg az MKB Veszp-
rém KC ifjúsági csapatának tagja.

A norvég városban, Larvikban június
23-án kezdik meg Európa-bajnoki szerep-
lésüket a fiúk. Horvátországgal, Spanyol-
országgal, Svájccal, Olaszországgal és
Lengyelországgal vannak egy csoportban.

Az Európa-bajnokságot követõen készül-
nek a július 16-án kezdõdõ tajvani Világ-
játékokra, ahol a magyarokat 12 sportág -
köztük a strandkézilabda - 74 versenyzõje
- köztük John András - képviseli.

A Kaohsiungba utazó válogatott július 3-án

ünnepélyes fogadalomtételt tesz a gödöllõi
Királyi Kastélyban.

A Szerbiában járt 6 fõs Szász Márton-
iskolás sportdelegáció érmekkel és remek
helyezésekkel rukkolt ki atlétika és asztali-
tenisz sportágakban a nemzetközi verse-
nyen Magyarországot képviselve.

Május végén a szerbiai speciális olimpiai
bizottság meghívására Kragujevacba utazott
a tapolcai csapat. Az elsõ napon a
divizionálások zajlottak , este volt a verseny
hivatalos megnyitója, ahol a magyar és a
spanyol delegáció hatalmas tapsot kapott.
Másnap már élesben mentek a versenyek, s
bizony nagyon szép eredmények születtek. A

magyar, azaz a tapolcai csapat 3 arany, 3
ezüstéremmel és két negyedik helyezéssel
zárta a tornát. Versenyzõink közül hárman
atlétikában, hárman asztaliteniszben indultak.

Eredményeik: Horváth Dávid 100 méteres
síkfutásban 1., súlylökésben 2. Kiss Balázs
súlylökésben 1., 100 méteren 2. Kiss
Zsuzsanna 100 méteren negyedik lett.

Asztaliteniszben különbözõ divíziókban a
következõ eredmények születtek: Csörnyei
Alexandrának aranyérem, Mitnyek Dórának
ezüst, Tomori Tamásnak  negyedik hely
jutott.

Hírvivõink Szerbiában

A májusi számunkban még ezüstérmes-
ként szerepelt a TVSE  felnõtt nõi kézilab-
da csapata. Azóta az érem bronzzá válto-
zott, de ez a lányok érdemeibõl semmit
nem vesz el.

Június 13-án 17 órától tartotta éremosztó
ünnepségét az NB II-ben szereplõ TVSE nõi
kézilabda szakosztálya.

Családias hangulatban ünnepelték meg a
lányok a bronzérmüket. Az éremosztó ünnep-
séget megtisztelte jelenlétével Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, a megyei köz-
gyûlés elnöke, a MOB tagja, Marton József
alpolgármester, Tapolca város több kép-
viselõje, szurkolók, szülõk, hozzátartozók.

A Magyar Kézilabda Szövetséget Fodor B.
Péter képviselte

Az érmek átadását követõen Lasztovicza
Jenõ és Marton József szólt elismerõen a
lányok teljesítményérõl, eredményérõl. Az
elismerõ szavak mellett a szakosztály ígéretet
kapott  a város vezetésétõl a további támo-
gatást illetõen.

A hivatalos ceremóniát megható percek
követték. Az elköszönõ Bak Verától, John
Flórától és Zalatnay Esztertõl búcsúztak a
csapattársak.

Vidám sportjátékokkal fejezõdött be a prog-
ram. Együtt fociztak, kéziztek, floorballoztak
a játékosok és a szurkolók.

A Batsányi-gimnázium harmadikos ta-
nulója, az elsõ osztályú Gyõri ETO futbal-
listája, az U-17-es nemzeti együttes
meghatározó embere a Szlovénia elleni
5:2-es magyar gyõzelmet hozó barátságos
mérkõzésen pályára léphetett a felnõtt
nemzeti  válogatottban.

Zsófi már egészen kicsi gyermekként,
szinte a járással együtt tanulta a focit édes-
apjától és bátyjától. Az általános iskolai
éveiben 5. osztályos korától a Batsányi-isko-
la leány labdarúgócsapatával többször ért el
megyebajnoki címet, országos diákolimpián
elõkelõ helyezéseket.

A Pepsi-sulifocikupa körzeti, megyei,
regionális, országos döntõjét megnyerve
2003-ban az iskolai csapatával és edzõjével,
Antal Edittel 5 napot tölthetett Madridban,
ahol a fantasztikus Real Madrid mérkõzését
tekinthették meg a Bernabeu-stadionban,
ismerkedtek Madrid és Toledo nevezetessé-
geivel, és élvezték az 5 nap minden csodáját.

Az általános iskola után került Gyõrbe az
ETO-hoz, majd szorgalmas munkája ered-
ményeként az U-17-es ,illetve most már a fel-
nõtt magyar nõi labdarúgó  válogatottba.

Az 1992-ben született sportoló lány elõtt
még szép jövõ állhat. Gratulálunk , Zsófi!

Tell Zsófia felnõtt
válogatott lett

Fotó: Szász Márton-iskola



Június 20-án lépett életbe a MÁV
nyári menetrendje.

Az utazóközönség nagy örömére
ebben az idõszakban sûrûsödik a
balatoni vasúti járatok száma. A
MÁV-Start Zrt. Buda-pest és
Tapolca között az eddigi 3 helyett 7
pár gyorsvonatot indít, ezek közül
hathoz kerékpárszállító kocsikat is
csatolnak. Újra visszatérnek - ha
csak a nyári idõszakra is - a Desiro
légkondicionált motorvonatok.

Az idei nyáron Szombathelyrõl és
Záhonyból is közvetlen vonatokkal
lehet megközelíteni az észak-bala-
toni állomásokat.

Második alkalommal rendezett a di-
szeli városrészben gyermek- és ifjúsági
napot a TIED Talentum Ifjúsági
Egyesület Diszel. A kétnapos program-
ra a környezõ települések fiataljait is
várták a szervezõk június 12-13-án.

A programsorozat ifjúsági fórummal
kezdõdött június 12-én, ahol kötetlen
beszélgetés zajlott arról, hogy mit gon-
dolnak a fiatalok a lehetõségeikrõl, mi-
ként törõdik a város a fiatalabb kor-
osztállyal.

A ma oly divatos pókerversenyre
szép számban érkeztek jelentkezõk jú-
nius 13-án. A nyertes a nagyvázsonyi
Henn Dávid lett. A pingpongversenyt a
diszeli Hoffman Márk nyerte, míg darts-
ban Dézsi Tibor lett a legjobb. A leg-
kisebbek szórakoztatásáról sem feled-
keztek meg: gyöngyöt fûzhettek, agya-
gozhattak, kifestõt színezhettek, de a

légvár és a trambulin is osztatlan tetszést
aratott. Az ifjúsági vetélkedõ feladatai
között rönkfutás, táncverseny, tojásdobó-
verseny is szerepelt.

A 16 feladatból álló „megméret-
tetésen” a gyõztes a diszeli Örökifjú
csapata, a második a pulai P.I.K. (Pulai
Ifjúsági Klub), a harmadik pedig a TIED
csapata lett. A gyõztes a nyert tortát
közösen fogyasztotta el a többiekkel. A
vetélkedõt vacsora követte, a napot
májusfa-kitáncoló buli zárta.

- Elégedettek vagyunk a program-
sorozat sikerével - mondja Mohos
Nikolett, a TIED elnöke -, bízom benne,
hogy jövõre még többen érzik majd úgy a
környék településeinek fiataljai közül,
hogy itt a helyük. Mi újabb és újabb
ötletekkel, kikapcsolódási lehetõségekkel
fogunk várni mindenkit.    

N. Horváth Erzsébet

Már 2008 nyarán bizonyossá vált,
hogy a Kertvárosi Óvoda udvarán
álló favár és csúszda használhatatlan,
azokat le kellett bontani.

Az óvoda az uniós szabályoknak is
megfelelõ udvari játékok fejlesztésére
kiírt pályázaton sikerrel vett részt, de az
elnyert összeg az új játékok beszerzésére
kevésnek bizonyult. Szülõi kezdeménye-
zésre gyûjtést szerveztek. Példaértékûnek
mondható az a támogatás, amelynek se-

gítségével a játszótér elkészülhetett.
Az ünnepélyes átadásra - a gyerek-

napi programokkal egybekötve - május
29-én került sor. A megjelenteket Frang
Lászlóné óvodavezetõ köszöntötte. Az
óvoda néptáncosai - társaik nevében is -
kedves mûsorral köszönték meg a fel-
nõtteknek a gondoskodást. Majd a
gyerekek birtokba vették az új hintákat,
a csúszdát és a többi játékot.     

Nagyné Szabó Kata
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Jó tanácsban most sem volt hiány

Vidáman, önfeledten

Az ovis gyerekek örömére

Májusfa-kitáncolás

Már többéves hagyomány, hogy a
Tapolca és Környéke Vállalkozók Egye-
sülete, valamint a Tapolcai Iparoskör
májusfát állít a másik tagságának.

Ebben az évben az iparosok által állí-
tott májusfát táncolták ki a Szent György-
hegyi Tájháznál június 13-án. A jó hangu-
latú ünnepségen részt vett Lasztovicza
Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés
elnöke is. Csizmadia József, az iparosok
elnöke köszöntõjében szólt arról az
idõszakról is, amikor a Tájház épült, és
üdvözölte körükben Jánosi Lászlót, az
akkori kivitelezõ cég, a Városgazdálko-
dás volt vezetõjét. - Az önkormányzat eb-
ben az évben felújította a baráti összejö-
vetelekre, a civil szervezetek találkozásai-

ra maximálisan alkalmas Tájházat - mondta
az elnök. - Tetõcserére is sor került.

Vörös Béla, a vállalkozók egyesületé-
nek elnöke a találkozók, az együttmû-
ködés, a tapasztalatok cseréjének jelen-
tõségét hangsúlyozva kívánt jó szóra-
kozást mindenkinek.

A szándék és a tett találkozott most is.
A „nagy szakértelmet és erõt” kívánó
májusfadöntés után finom vacsora, jó
bor, Varga Árpád jóvoltából pedig
kellemes muzsika várta a vendégeket.
Természetesen a baráti beszélgetések
mellett tánctudásukról is számot adhattak
a jelenlévõk.             NHE

Fotó: N. Horváth

Fotó: Laukó

Fotó: Nagyné

TIED ez a nap!

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület által
megnyert 37 milliós összegû norvég
alapú pályázat segítségével a déli
városkapu mentén szelektív hulladék-
gyûjtõ szigeteket helyeznek ki.

Várható még az úgynevezett VOMA
típusú csatornatisztító teherautó munkába
állítása a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.
jóvoltából, amelyet a csapadékcsatornák
tisztítására használna a város. A déli város-
részben folyamatban van a vízelvezetõ
csatornák tisztítása is, hogy a nyáron
várható záporok nagymennyiségû csapa-
dékát el tudják vezetni. NHE

Újabb szelektív
hulladékgyûjtõkKedvezõ nyári

menetrend


