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Tõlünk függ minden, csak akarjuk
Tapolca középiskoláinak végzõs tanulóitól május 1-jén, a Szentháromságszobor elõtti téren a város nevében vett
búcsút Császár László polgármester.
- Az ember életében teljesen természetesen, elõre meghatározott, olykor
már megszokott idõben és módon
érkeznek el kiemelkedõ események,
amelyek életének jelentõs, felejthetetlen

állomásai, s egyben emlékezetesek
maradnak egész életében - mondta a polgármester, majd az életben való eligazodáshoz adott hasznos tanácsok után
Széchenyi István örökérvényû gondolataival figyelmeztette az útra indulókat:
„Tõlünk függ minden, csak akarjuk.”
/Írásunk az 5. oldalon Legyetek méltó
példaképei az utódoknak címmel./
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Épül az új kápolna

Fotó: N. Horváth

A jó idõ is kedvez az építkezésnek
Fotó: N. Horváth

A tarisznyában már ott lapul a „hamuban sült pogácsa”…

Megállíthatatlan volt Debrecenben
Hanzvikkel Márk, a Balaton Isover Vívóklub sportolója, Borosné Eitner Kinga tanítványa az U-23-as
párbajtõr Európa-bajnokságon remek vívással jutott
be a legjobb nyolc közé, majd bajnok lett.
A döntõbe jutásért a norvég színekben versenyzõ
Piaseckit gyõzte le (13:12), majd a fináléban a lengyel
Kruczek felett diadalmaskodott (13:12). Aranyának fényét
növeli, hogy ellenfelei egy korosztállyal idõsebbek voltak.
A bajnok következõ, fontos nemzetközi versenye a júliusban Belgrádban megrendezésre kerülõ Universiade lesz.
Ott is az idõsebbek között kell majd kivívnia az elismerést.

- Ha továbbra is tervszerûen halad az
új temetõben a templomépítés, akkor
ott decemberben nemcsak avató szentmisére kerülhet sor, de a keleti városrészben élõket karácsonyi istentiszteletre hívja oda majd a harangszó tájékoztatta lapunkat Csere Sándor
kanonok-plébános.
Az Erdélyi Balázs építész tervei alapján épülõ kis, kupolás kápolna egy kö-

zel húszéves álom megvalósulása lesz,
amelyhez az önkormányzat és a város
polgárai jelentõs támogatással, adományokkal járulnak hozzá.
A 26 millió forintos költséggel épülõ
templomot folyosó köti majd össze a
szintén Erdély Balázs által tervezett, már
meglévõ ravatalozóval.
/Írásunk a 4. oldalon Decemberre
elkészül címmel./

Batsányi Emléknapok

Közmunka a munkanélkülieknek
A tapolcai Cigány Kisebbségi Önkormányzat a város által biztosított 2,5
milliós önrész segítségével 10 milliós
támogatást nyert a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácstól egy
közmunkaprogram beindításához.
Ebben a programban résztvevõ 10 fõ

11 hónapig Tapolca különbözõ pontjain végez közhasznú munkát. Õket 50
jelentkezõ közül - rászorultság alapján választották ki.
/Írásunk a 3. oldalon Közmunkaprogram pályázati segítséggel címmel./

Fotó: Csaba

Az ünnepi emlékülést dr. Zsiray Ferenc, a Tapolcai Városszépítõ
Egyesület elnöke nyitotta meg

Fotó: N. Horváth

A régi temetõ területének, útjainak rendbetétele is a munka része volt

Tapolca ebben az évben is méltó programsorozattal emlékezett meg lánglelkû szülöttjérõl, a felvilágosodás legnagyobb költõjérõl, Batsányi Jánosról.
A május 4-tõl 12-ig tartó ünnepség
keretében a Batsányi-iskola tanulói a névadó tiszteletére sport-, irodalmi- és helyesírási versenyt rendeztek, és a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban megtartották a
hagyományos Batsányi-gálát.

Az ünnepségsorozat résztvevõi megkoszorúzták a költõ és felesége,
Baumberg Gabriella szobrát a Tóparton,
megemlékezést tartottak a szülõházánál, emlékülés volt a Wass Albert
Könyvtár és Múzeumban. A Batsányi
János Mûvelõdési Központban átadták
a Batsányi-emlékérmeket.
/Összeállításunk a 9. oldalon A Látó
lángja címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Egyre szorosabb és gyümölcsözõbb
az együttmûködés

Császár László polgármester a várost
érintõ és a város polgárait érdeklõ kérdésekre adott választ az alábbi riportban. Elsõ kérdésünk Tapolca pályázataira vonatkozott.
- A Belváros értékmegõrzõ rehabilitációjára kiírt pályázat Elsõ Mérföldkõ elnevezésû szakaszát az április 24-ére kiírt határidõre
sikeresen teljesítettük. Kiválasztottuk a közbeszerzési tanácsadót, a közbeszerzési szakértõt, a tervellenõri tanácsadót, a mûszaki
ellenõrt, valamint a megvalósításhoz szükséges szoft típusú partnereket. Ez utóbbi azt
jelenti, hogy azokkal az intézményeinkkel,
ahol a fejlesztések lesznek - Wass Albert
Könyvtár és Múzeum, Tamási Áron Mûvelõdési Központ stb. - együttmûködési
megállapodást kötünk, hogy tevékenységüket a továbbiakban a program keretében
végzik. Jelenleg a közel egymilliárdos projekt közbeszerzési eljárása zajlik. Ennek a
határideje június végén jár le. Ha sikeres
lesz a pályáztatás, akkor júliusban eredményt is tudunk hirdetni, és a Második
Mérföldkõ augusztus 31-ei határidejére már
sok mindent el is tudunk végezni. A sikeres
akadályvételek után év végére már szerzõdést lehet kötni, és a munkálatok elkezdõdhetnek. A téli idõjárás befolyásolhatja a
munkavégzést, de elsõsorban a belsõ átalakítások, a nem idõjárásfüggõ munkálatok
kerülnek majd elõtérbe. Megjelentek a hazai
kiírású pályázatok is. A TEUT-pályázat
támogatásával újítanánk fel a Somogyi Béla,
a Kandó Kálmán, valamint az Alkotmány
utcát. Ennek az útfelújításnak a bekerülési
költsége 30 millió forint lesz. CÉDE-pályázat segítségével kívánja a város tovább
folytatni a városi kórház röntgendiagnosztikai fejlesztését. Tavaly sikeresen pályáztunk egy mammográfiai készülékre, most
egy 20 milliós digitalizáló egységgel ezt
szeretnénk bõvíteni. A pályázatok beadási
határideje rövid, de a meglévõ önrész és a
megszületett testületi döntés megkönnyíti az
elkészítést.
- Polgármester Úr! Milyen Tapolca és a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás kapcsolata?
- Egyre szorosabb és gyümölcsözõbb az
együttmûködésünk. A május 20-ai tanácsülésen fogadta el a Társulás a 2008-as zárszámadást, illetve a 2009. évi közbeszerzési tervet. Ezen az ülésen alelnöknek
választottak meg engem. Ezt a tisztséget
korábban Ács János polgármester töltötte
be, de mivel ez a cím nem jár automatikusan, ezért került sor a választásra. Alelnöki
minõségemben kerültem a Veszprém Megyei Fejlesztési Tanácsba, ahol a kistérséget fogom képviselni. Mint már mondtam, szorosabbra fûzzük a kistérség településeivel a város kapcsolatát, különös tekintettel az oktatás, az egészségügy és a
szociális területén. Beszéltem polgármesterekkel, akik elmondták, hogy egyre
nagyobb gondot jelent a településükön az
oktatás kérdésének megoldása a gyer-

mekhiány miatt. Kénytelenek 2-3-6-8 fõs
osztályokat indítani, de ezek finanszírozása
óriási terhet jelent. Ennek a problémának a
megoldását a várossal való együttmûködésben látják, mint ahogy Raposkával is
született már megállapodásunk. Ezért is
kell Tapolcán erõs, körzetközpontú iskolarendszert kialakítanunk, hogy fogadni
tudjuk majd a vidéki gyerekeket. A
kistérség összefogásának szép példája volt
a központi háziorvosi ügyelet létrehozása.
A közeljövõben megvalósuló, közös fejlesztés a régi mellett épülõ új, korszerû
mentõállomás. Ehhez a megye adott 35
milliót, a Mentõszolgálat 10+15 milliót, a
többit pedig a kistérség települései adják
össze lakosságarányosan.
- A legutóbbi testületi ülésen napirendre
került a város közlekedési koncepciója.
Milyen változások várhatók Tapolca közlekedési rendjében? Lesz-e sétáló utca a Belvárosban?
- Volt már a városnak korábban is közlekedési koncepciója. Az 6-8 évvel ezelõtt
készült, ezért is vált szükségessé annak
felülvizsgálata. A koncepció fõbb elemei
közé tartozik a Belváros közlekedési rendje,
a buszpályaudvar kérdése, a kerékpárút, az
elkerülõ út és a tehermentesítõ út, de természetesen a többi utat is egységes szemlélettel vizsgáltattuk meg. A tanulmányt a
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit
Kft. készítette. A tanulmányt készítõ cég 18
pontban fogalmazta meg a javaslatát. A tervezett változtatások célja, hogy az itt élõk
és az idelátogatók jól érezzék magukat, javuljon Tapolca közlekedésének megítélése.
A tanulmányban foglaltak szinkronban vannak a Testület elképzeléseivel, köztük azzal,
hogy a Fõ utcát - akár idõszakosan is szeretnénk egyirányúsítani, vagy a forgalom elõl elzárni. Ehhez szorosan kapcsolódik a városközpontban lévõ buszpályaudvar és a mellette lévõ szobor áthelyezése. A buszpályaudvar áthelyezésére
szóba került területek között a vasútállomás
és a Volán-telephely is szerepel. A legjobb
megoldás a Testület és a tanulmány véleménye szerint is a vasútállomás elõtti tér
lenne, már csak azért is, mert az intermodiális központok létrehozására régiós pályázatokat írnak ki, és ezeken több százmillió
forintot is lehetne nyerni. Természetesen
ehhez a változtatáshoz a MÁV és a
VOLÁN partnerségére van szükség, már
folynak az egyeztetõ tárgyalások. Hangsúlyozni szeretném: a buszmegálló megmaradna, lehetõség lenne ott továbbra is leés felszállásra, de a buszpályaudvar elkerülne a Belvárosból. A koncepció foglalkozik a kerékpárút kérdésével is. A kerékpárutat a Déli tehermentesítõ út mentérõl be
lehetne vinni az alsóbb utcákba (Nyárfa
utca, Királykúti utca), hogy Raposka
irányában is meg lehessen közelíteni a
Balaton-partot. Hamarosan elkészül a Tapolca-Sümeg közötti út felújítása. Az 540
milliós beruházást közvetlenül a Közútkezelõ Kht. nyerte régiós pályázaton. Mivel
Tapolcának 2 számjegyû fõútvonallal jelenleg nincs kapcsolata, ezért is felértékelõdik
számunkra az az útvonal, amely összekötõ
szerepet tölt be a 84-essel, és a Balatonhoz
való lejutást is segíti. Fontos szerepet játszik a testvérvárosi kapcsolat ápolásában;
ezen az útvonalon zajlik a Tapolca-Sümeg
közötti futóverseny is. Az út szép, erdei
tájon vezet keresztül. Bízunk benne, hogy
rajta egyre több vendég érkezik majd váro-

sunkba.
- Az elõzõ lapszámunkban írtunk arról,
hogy 6 elsõ osztály indítását tervezi a város
a 2009/2010-es tanévben. Sikerült feltölteni a létszámot?
- Nem sikerült, vidékrõl kevesebb gyerek
iratkozott be a tapolcai iskolákba, mint
ahogy azt terveztük, így csak 5 osztályt fogunk indítani. Ez természetesen azzal is jár,
hogy egy napközis csoporttal, tanulószobai
csoporttal is kevesebb lesz. Hála Istennek,
ez nem párosul pedagóguslétszám csökkentéssel, 1 fõ Prémium évek keretében megy
majd nyugdíjba. Jövõre újra 6 elsõ osztályt
tervezünk. A korfa pozitív alakulása, a vidéki gyerekek Tapolcára történõ beiratásának
szükségessége is ezt fogja indokolni.
- Határozott lépésre szánta el magát a
Képviselõ-testület. Hamarosan megszületik
a rendelet, amely szerint közterületeken
tilos lesz az alkoholfogyasztás és a dohányzás.
- Tapolca turisztikai vonzerõvel bíró szép
település. Az itt élõk és a vendégeink
érdekében is szeretnénk, ha európai szintû,
a XXI. századi elvárásoknak megfelelõ
módon történne a vendégfogadás. Ebbe
pedig beletartozik az is, hogy ne találkozzunk eldobott cigarettacsikkekkel, sörösüvegekkel az utcákon, hogy a közparkjainkban, a köztereinken, a játszótereken ne
lehessen dohányozni, vagy éppen alkoholt
fogyasztani. Az a tapasztalat, hogy több
városban már jól mûködik ez a fajta elvárás.
A tapolcai rendõrség is maximális segítséget megad majd a rendelet betartásának
ellenõrzéséhez. Az ellenõrzés és a végrehajthatóság kapcsán merült fel annak az
igénye, hogy a szépen felújított játszótereinket bekerítsük, tiltótáblákat helyezzünk el úgy a cigarettázást, mint a kutyabevitelt illetõen, de azt is meghatározzuk
majd, hogy hány éves korig lehet használni a játszótér eszközeit. A szeszesital fogyasztás eddig is tilos volt az iskolák,
egészségügyi intézmények közelében, de a
rendelet kiterjeszti a tiltások körét. Aki a
tilalmat megszegi, szabálysértést követ el,
és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal
sújtható. Természetesen nem a büntetés
kiszabása, hanem a nevelõ célzat, a felvilágosítás vezet bennünket. Ezért is döntött
úgy a Testület, hogy mielõtt a rendeletet
meghozza, megkérdezi a lakosságot, a civil
szervezeteket ezzel kapcsolatban, és majd a
vélemények, javaslatok beépülhetnek abba.
Ezúton kérem az újság olvasóit is, hogy
észrevételeiket, javaslataikat juttassák el
hozzánk. A szeptemberi testületi ülésre
fogjuk újra napirendre tûzni ezt a kérdést,
és akkor alkotjuk meg a közterületeken
történõ alkoholfogyasztást és dohányzást
tiltó rendeletünket.
NHE

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a júniusi polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák a következõ
idõpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
június 2. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
június 8. 13:00-15:00
Marton József alpolgármester:
június 15. 14:30-16:00
Császár László polgármester

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 812-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfogadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-16;
Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax: 321-721,
Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József
510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda 511-156
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Décseyné
Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport
511-151
Dr. Rozgonyi Viktória mb. csoportvezetõ
Okmányiroda
511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ
511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
és gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba
Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfõtõl csütörtökig
8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00 Hegybíró:
Szabados Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/6133357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.0012.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690

AKTUÁLIS - KRÓNIKA

Tájékoztató az Európai Parlament tagjainak választásáról
A 2009. június 7. napjára kitûzött
Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatosan - figyelembe véve a
választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény, valamint az Európai Parlament
tagjainak 2009. június 7. napjára
kitûzött választása eljárási határidõnek
és határnapjainak megállapításáról szóló
16/2009.(III.26.) ÖM rendeletben foglaltakat - az alábbiakról tájékoztatom a
Tisztelt Választópolgárokat.
Választói névjegyzék
A Európai Unió más tagállamainak magyarországi lakóhellyel rendelkezõ polgárainak névjegyzékbe vételének határideje
2009. május 4. napján, a külképviseleti
névjegyzékbe való felvétel kérése pedig
2009. május 22. napján lejárt, így ezt
követõen az ilyen jellegû kérelmek teljesítésére már nincs lehetõség.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes jegyzõtõl IGAZOLÁST
személyesen vagy meghatalmazott útján

2009. június 5-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2009.
június 2-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodához. Igazolást
legkésõbb 2009. június 5-én 16.00 óráig
lehet kiadni. A kérelemben közölni kell a
kérelmezõ nevét, lakcímét, személyi
azonosítóját és a települést, ahol szavazni
kíván. A nyomtatvány a valasztas.hu honlapról letölthetõ.
A Helyi Választási Iroda vezetõje 2009.
június 4-én 16,00 óráig - a kiadott igazolás
bevonásával egyidejûleg - kérelmére egy
alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe
azt, akit igazolás kiadása miatt onnan
törölt.
Igazolással szavazni kizárólag a Helyi
Választási Iroda vezetõje által kijelölt
szavazókörben lehet.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 61. §. (3) bekezdése értelmében a
mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetõvé tétele érdekében - írásbeli kérésére - a szavazatszámláló bi-

Környezettudatos klímavédelem
Klímavédelem és gazdasági válságkezelés energiahatékonysággal címmel tartottak konferenciát a Rockwool Hungary
Kft. szervezésében május 12-én a Hotel
Pelionban.
A dán nagykövetség és a Magyar
Építõanyagipari Szövetség támogatásával
megrendezett szakmai napon az építõiparban megvalósítható energiahatékonyság
legfrissebb aktualitásai kerültek elõtérbe,
hangsúlyozva, hogy a hûtési és fûtési energiaköltségek akár 90 százaléka is megspórolható lenne.
Mads Sandau-Jensen dán nagykövet arra
hívta fel a konferencia résztvevõinek
figyelmét, hogy a problémákat globálisan
kell kezelni, 2050-re várhatóan közel 200
millió ember lesz kénytelen elhagyni a

lakóhelyét a vízhiány és az elsivatagosodás
miatt.
Szémán György, a Magyar Építõanyagipari Szövetség elnöke az építõipar energiahatékony „válaszairól” szólt.
Dirk Bogaert, a Rockwool Kelet- és DélEurópa ügyvezetõ igazgatója a vendéglátó
vállalat példáján keresztül azt mutatta be,
hogy mit lehet tenni a klímavédelem, az
energiahatékonyság és a környezettudatosság érdekében.
A szakmai program zárásaként lehetõség
nyílt arra, hogy a Kft. tapolcai hõszigetelõanyag gyárát megtekintsék a konferencia résztvevõi.
A cég 2008-ban Magyar Minõség Háza
2008-díjat, nemrégiben pedig Magyar
Termék Nagydíjat kapott.
NHE

a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt
szavazóhelyiségben lehet az alábbi személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas, érvényes igazolványok egyidejû
bemutatásával:
- lakcímet tartalmazó („régi” típusú)
személyi igazolvány vagy
- személyazonosító (kártya formátumú)
igazolvány, vagy útlevél, vagy 2001. január
1-ét követõen kiállított (kártya formátumú)
vezetõi engedély és mindegyik mellett a
lakcímigazolvány.
A szavazatszámláló bizottság a bemutatott dokumentumok alapján ellenõrzi a
választópolgár személyazonosságát és azt,
hogy szerepel-e a névjegyzékben. Vissza
kell utasítani azt, aki személyazonosságát
és lakcímét nem tudja igazolni, vagy nem
szerepel a névjegyzékben. A szavazatszámláló bizottság - az igazolással szavazók
részére kijelölt szavazókört kivéve - a névjegyzékbe nem vehet fel választópolgárt.
Dr. Imre László jegyzõ,
a Helyi Választási Iroda vezetõje

Komoly változások,
új kihívások
A több mint 40 éve alakult Magyar Traumatológus Társaság minden évben másmás helyszínen rendezi vándorgyûlését.
A 2009-es konferenciának a Hotel Pelion
adott otthont május 7-8-9-én.
Az országos találkozó résztvevõit Császár
László, Tapolca polgármestere köszöntötte,
majd dr. Fröchlich Péter, a Társaság elnöke
a szakma problémáiról szólva kiemelte,
hogy fontos volt az uniós szabályokhoz
igazítani a magyar traumatológiát és az
ortopédiát, és létre hozni a közös képzést. A
kórházi fejlesztések hiánya jelentõs lemaradást eredményez, de növeli még a gondokat a szakemberhiány is - mondta.

A konferenciát szervezõ Veszprém Megyei Kórház Baleseti Sebészeti Osztályának vezetõ fõorvosa, dr. Pákozdy János
áldozatos tevékenységéért a Társaság által
alapított Lumnitzer-díjat vehetett át.
Az ország minden részérõl, közel 400
szakember érkezett a kongresszusra, hogy
megvitassák a szakma jelenét és jövõjét is
meghatározó kérdéseket, különös tekintettel a társadalomban fokozatosan kialakuló
egészségügy- és orvosellenességre, a sürgõsségi ellátás és a traumatológia kapcsolatára, az osztályok struktúrájára. A találkozón az emberi és szakmai kapcsolatok
elmélyítésére is lehetõség nyílt.
NHE

Hagyományõrzés példaadással

Közmunkaprogram
pályázati segítséggel
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt közmunkaprogram pályázaton sikeresen vett részt a
tapolcai Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A 2,5 millió önrészt Tapolca
Város Önkormányzata biztosította az
elnyerhetõ 10 milliós támogatáshoz.
- A pályázat segítségével 10 fõ 11
hónapig történõ alkalmazására nyílt lehetõség - mondja Bartha Józsefné, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke. - Az
ötven jelentkezõ közül a hátrányos helyzetû, nagyon szegény családosokat választottuk ki. A munkabér a minimálbér
összegével egyezik meg. Nagyon remélem, hogy a város elégedett az elvégzett
munkával. Szeretnénk, ha a jövõben a
nem roma származású, de rászoruló embereknek is lehetõséget tudnánk biztosítani a munkavégzéshez ily módon. Az
igény óriási; már most több mint 100
jelentkezõ lenne rá.

zottság legalább két tagja, a szavazatszámláló bizottság illetékességi területén belül,
mozgóurnával felkeresi. Mozgóurna kérhetõ a szavazást megelõzõen a helyi
választási iroda vezetõjétõl, illetõleg a
szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.
A mozgóurnás szavazás lebonyolítására
a választópolgár lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság az illetékes.
A módosított névjegyzék 2009. június
5-én 16,00 óráig tekinthetõ meg Tapolca
Város Polgármesteri Hivatalában („B”
épület I. emelet 54. számú iroda).
Kampányidõszak
A választási kampány 2009. június 5-én
(pénteken) 24,00 óráig tart. 2009. június 6án 00,00 órától 2009. június 7-én 19,00
óráig kampányt folytatni tilos (kampánycsend).
Szavazás
Szavazni 2009. június 7-én 6,00 órától
19,00 óráig lehet.
Szavazni kizárólag személyesen, és csak

- Elégedett a város az elvégzett munkával - veszi át a szót Mikusi Gyula, a
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda
vezetõje. - Jelenleg a régi temetõnél dolgoznak a programban résztvevõk, de a
közterületek rendbetétele, az illegális
szemétlerakók felszámolása is a feladatok
közé tartozik. A program lehetõséget biztosított kézi, vállra akasztható motoros
fûkasza és egyéb eszközök beszerzésére
is, így a kötelezõen elvégzett munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást követõen
ezekkel is dolgozhatnak az emberek. Természetesen ez a program nem konkurenciája, „ellenfele” a város parkosítását
ellátó szolgáltatónak, csak kiegészíti azt,
hiszen elsõsorban ott folynak a munkálatok, amelyek az általuk elvállalt területeken kívül esnek, gondolok itt például a
belváros belsõudvarainak a rendbetételére. A cél közös: minél szebb, tisztább, kulturáltabb környezetû legyen a város. NHE

- Az idõsügyi stratégia hat alapelvre
épül - mondta dr. Vadai Ágnes, a
Honvédelmi Minisztérium államtitkára
azon az összejövetelen, amelyet a
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület szervezett május 20-án a
Dobó-városrészben lévõ irodájában.
A vendéget Nacsa Ferenc, az egyesület
elnöke köszöntötte, majd az államtitkár
szólt azokról az alapelvekrõl, amelyek a
honvédelmi tárca idõsügyi koncepcióját
meghatározzák. Ezek között az aktivitást,
az egészséges életmódot, a megbecsülést,
az anyagi és erkölcsi elismerést, a gondoskodást, az esélyegyenlõséget, a kapcsolattartást említette. Mint hangsúlyozta, a minisztérium nagyra értékeli a nyugdíjas
klubok munkáját, mert bennük nemcsak a
hagyományõrzés folytatóit, a honvédelem
társadalmi elismertségének segítõit látja,
de tudja azt is, hogy a szerzõdéses
katonák toborzásakor milyen nagy jelentõséggel bír, ha azok, akik az életüket a
haza, a honvédelem szolgálatába állították, beszélnek a fiataloknak a katonaélet
szépségeirõl, nehézségeirõl.

Új Tapolcai Újság

Az alapelvek ismertetése után az
államtitkár az elõzetesen feltett kérdésekre válaszolt, köztük arra, hogy a volt
Legényszálló épületébõl miként lehetne
idõskatona-otthon. Mint mondta, egy
ilyen otthon létrehozásához nagyon pontos és körültekintõ felmérésre van szükség, van-e rá egyáltalán igény, hiszen a
Honvédelmi Minisztérium folyamatosan
vásárol helyeket különbözõ idõsotthonokban, de ezek nagy része betöltetlen marad.
Fontos kérdés az is, hogy a nyugdíjas
katona - a gyökereit, a volt otthonát hátrahagyva - elköltözne-e egy olyan otthonba, amely akár Budapesten vagy az ország másik végében létesül, mert hiszen
mindenütt nem lehetne építeni, kialakítani ilyeneket, ezeket központosítani kellene.
A helyben feltett kérdések és a rájuk
adott válaszok között a volt laktanya
területének amortizációja, a pusztítás és
az alacsony nyugdíjak rendezése mellett a
Szentendrére költözött volt tapolcai
katonai zenekar egy-egy városi szereplése
is elhangzott.
NHE
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Decemberre elkészül
Ley József esperes plébános egyház- és
városépítõ érdemeirõl az elõzõ lapszámunk Tapolcai életrajzok címû rovatában írtunk. Õ volt az, aki 100 évvel
ezelõtt a régi temetõben kápolnát építtetett. A város új köztemetõjében - egy
évszázaddal késõbb - Csere Sándor kanonok plébános áldásos és fáradhatatlan
tevékenysége nyomán készül a kápolna.
- Egy kicsit restelkedem, hogy a templomépítõ Ley atyával hoz párhuzamba
- mondja szabadkozva Csere Sándor -, de
valójában egy 19 éves álom, terv válik
valóra azzal, hogy a kis templom felépül.
Akkor kerültem Tapolcára, és szinte azonnal megkeresett Erdélyi Balázs építész, aki
elmondta, hogy szeretne építeni egy kupolás templomot a városban. Az építéssel
járó feladatokat, a tervek elkészítését, az
engedélyek megkérését, a kivitelezõ kiválasztását is segíti - mondta. Végtelenül örültem ennek a felajánlásnak. A közössé lett
„álom” megvalósítására az új temetõben
most nyílt lehetõség. Sokan nevezik kápolnának a készülõ istenházát, de én rendületlenül templomként említem, mivel az
a meggyõzõdésem, hogy a kupolás meg-

Trianoni Megemlékezés

oldás méltán érdemli ki ezt a nevet. Ma már
két jelentõs indítéka is van annak, hogy ott
épül a templom. Az egyik az, hogy temetési
misét lehet majd tartani, és nem kell a hozzátartozóknak a városközpontban lévõ
templomba menniük a gyászszertartásra. A
másik ok pedig nagyon is örvendetes.
Rohamosan növekszik a keleti városrész
lakossága, új lakótelep épül ott, és ebben a
templomban szentmisék tartására is lehetõség nyílik majd. Mifelénk járta egy mondás, szegény apánk is gyakran emlegette:
már minden megvan hozzá, csak a becsület
hiányzik. Nos, a mi templomunk építéséhez
nem a becsület, hanem a pénz hiányzott
sokáig, de hála Istennek lassan-lassan ez a
nehézség is megoldódik. A 26 milliós költséghez a város 4 millió forinttal járult
hozzá, de a híveink adományai is sokat
segítenek. Ezúton is köszönöm mindenkinek a támogatást. Erdélyi Balázs féltõ
gonddal ügyel arra, hogy ne csak olcsó
legyen az építkezés, de minõségi is. A tervek szerint decemberben már megtarthatjuk
a templomavatást, karácsonykor pedig már
a harang szentmisére fogja hívni a híveket.
N. Horváth Erzsébet

A mennyország az anyák lábainál kezdõdik
A helyi ÁNTSZ és a Városi Rendezvénycsarnok idén 5. alkalommal csatlakozott a
Születés Hete országos programsorozathoz május 18. és 21. között.
A tapolcai rendezvények Az Anya címû
rajzkiállítással kezdõdtek a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban, melyet a városi
iskolások alkotásaiból rendeztek. A tárlatot
Nagy Eörsné könyvtárigazgató nyitotta meg.
Beszédében az anyaságról, a nevelésrõl, a
szeretet hatalmáról szólt. - A mennyország az
anyák lábainál kezdõdik - mondja egy arab

mondta a könyvtárigazgató édesanya, nagymama.
A megnyitó részeként a rajzpályázat
helyezettjei vehették át díjaikat.
Nagy várakozás elõzte meg a Keszthelyi
Városi Kórházban tett látogatást, ahol a
szülészet és az újszülött osztály nyitotta meg
kapuit a kismamák és apukák elõtt. A csoportokat fõorvosok kalauzolták, válaszolva a felmerülõ kérdésekre. A nagy érdeklõdésre való
tekintettel a szervezõk a késõbbiekben is terveznek hasonló nyílt napot.

Tapolca Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt és kedves
családját június 4-én 1630 órára a Trianoni
Megemlékezésre a Köztársaság térre.
Emlékezõ beszédet mond:
Varga Norbert, a Nyugat-magyarországi
Egyetem tanára, politológus.
Közremûködnek:
Eperjes Károly Kossuth-díjas színmûvész,
Tapolcai Kamarakórus, Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület, Tapolcai Musical
Színpad.
Az ünnepséget követõen „Turulszobrok a
Kárpát-medencében” címmel Katona
Bernadette fotókiállításának megnyitójára
kerül sor a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.
A kiállítást megnyitja Bognár Ferenc igazgató, bemutatja Hangodi László történészmuzeológus.
Császár László
polgármester

Kitüntetések alapítása
A Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulás az alábbi kitüntetéseket alapította.
Tapolca és Környéke Kistérség Nevelésügyért: a javaslat beérkezési határideje
május 22. volt.
Tapolca és Környéke Kistérség Közmûvelõdésért: a javaslat beérkezési
határideje május 22. volt.
Tapolca és Környéke Kistérség Egészségügyért: a javaslat beérkezési határideje:
június 15.
Tapolca és Környéke Kistérség
Közszolgálatért: a javaslat beérkezési

határideje: június 15.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek: a tapolcai kistérség
állampolgárai, polgármesterei, képviselõ-testületeinek tagjai, a Társulás bizottságai, a kistérségben tevékenykedõ
társadalmi szervezetek, helyi közösségek
képviselõi, a kistérségben mûködõ intézmények vezetõi.
A kitüntetések adományozására a javaslatokat az alábbi címre lehet benyújtani: Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulás, 8300 Tapolca, Nyárfa
u. 3.
Szencz Lajosné elnök

A mentõkrõl fiataloknak
A rendõrség, a katasztrófavédelem, a
tûzoltóság mellett a mentõszolgálat
munkatársai is fontosnak érzik, hogy a
lakosság megismerje mindennapjaikat,
munkájukat. Részben ezt is célozza a
Mentõk Napjára idõzített nyílt napjuk,
amelyet május 8-án rendeztek meg
országszerte.
A tapolcai mentõszolgálat - ahogy a
megelõzõ években is - készült, várta az
érdeklõdõket, legfõképpen a város óvodásait, tanulóit a nyílt napra. Délelõtt több csoportban, közel 150 apróság ismerkedett meg
a mentõs hivatás „kulisszatitkaival” az Ipar
utcai telephelyen. A mentõsök nagy türelemmel és szeretettel fogadták õket, megmutatták nekik felszereléseiket, bemutatták azok

mûködését, meséltek a mentõs munka mindennapjairól, izgalmas és kevésbé izgalmas
oldaláról. Az élményekben megfáradt és
megéhezett kölyköknek egy-egy szendvics
és üdítõ is jutott, szerencsére a kedves
vendéglátók errõl sem feledkeztek meg.
Szalai László, a tapolcai mentõszolgálat
vezetõje lapunk érdeklõdésére elmondta,
láthatólag nagyon jól érezték magukat a kicsik, és remélhetõen sok érdekes és fontos
tudnivalóval gazdagodtak, miközben egy
kicsit a gyerekek lelkéhez is közelebb tudtak
kerülni. A mentõs vezetõ kissé szomorúan
hozzátette: az iskolákat és a felnõtt lakosságot kevésbé mozgatja meg programjuk, így
leginkább a város óvodásaira számíthatnak a
nyílt napon.
Töreky László

Fotó: Németh

Áldott állapotban
közmondás, de tapasztaljuk, hogy az anyasággal megnyíló út sem veszélytelen és sima.
Amíg nincs gyermekünk, nehéz elképzelni,
mekkora hatalma lesz fölöttünk. Lehetetlen
elõre megjövendölni, mekkora pánikot okoz
betegsége, vagy milyen hamisítatlan gyönyörûséget jelent elsõ mosolya. A gyermeknevelés egyszerre a lehetõ legszívderítõbb,
leghiábavalóbb, legfelemelõbb dolog a világon. Senki sem fogad el és nem szeret bennünket annyira, mint egy kétéves, de annyira
reményvesztetté sem tesz. Amikor a gyermek
belép az életünkbe és mi is tanulgatni-tapasztalni kezdjük a mindennapok szülõi feladatait, akkor jövünk rá, bármi történik a kicsivel,
attól kezdve egész életünkre kihatással lesz -
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A záró nap méltó befejezése volt e nagyszabású rendezvénysorozatnak. Dr. Körmöndi
János a HPV fertõzésrõl, a rákszûrés fontosságáról, dr. Török Attila a Pannon
Reprodukciós Intézet munkájáról, a meddõség kezelésérõl tartott elõadást középiskolások részére. A Baba-mama klubban a Krio Intézet munkatársa beszélt az
õssejt-levétel jelentõségérõl. A piciket
babamasszázzsal kényeztették az anyukák
Bisi Olga védõnõ vezetésével.
A programok jelentõségét az is növelte,
hogy a leendõ szülõknek lehetõségük nyílt a
szülésfelkészítõkkel, orvosokkal, szülésznõkkel, védõnõkkel, szoptatási tanácsadókkal
való személyes találkozásra. Juhász Ágnes

Fotó: Töreky

Nem fog fájni...
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KRÓNIKA

Ezeréves megyék
A magyar történelem- és államiságkialakulás egyik jelentõs eseményének nevezte a megyerendszer kialakulását Mádl Ferenc, korábbi köztársasági elnök, Fejér, Pest, Veszprém
és Zala megye közös millenniumi
ünnepségén, Sólyban, május 23-án,
amelyen részt vettek határon túli
testvérmegyéink elöljárói is.
Az összevont négymegyés ünnepi
közgyûlésen az elnökök: dr. Balogh
Ibolya Fejér, dr. Szûcs Lajos Pest,
Manninger Jenõ Zala, és Lasztovicza
Jenõ Veszprém megye közgyûlési elnöke felidézte az adott megye múltját,
majd kézjegyükkel hitelesítették azt a
határozatot, amelyben a megyerendszer létjogosultságát hangsúlyozták. A
határozatot a felolvasás után közfelkiáltással is megerõsítették. Az okirat
egy példányát, a megyék millenniumi
emlékérmeit, a teljes magyar pénzérme sorozatot, az aznapi megyelapokat, egy-egy zacskó földet a négy megyébõl abba a dobozba tették, amit a
templomban helyeztek el a bejárat padozatába.
Lasztovicza Jenõ Veszprém megyei
elnök díjakat adott át az „Ezeréves megyék” ünnepe alkalmából - diákok számára - kiírt pályázatok nyerteseinek.
- Szeretnénk hinni, hogy ezer év
múlva is lesz megye, jókedvben és
bõségben - tekintett elõre dr. Navracsics
Tibor országgyûlési képviselõ, aki a
köszönet, alázat és remény pohárköszöntõjét mondta el.
NHE

Évfordulók
1872. május 1.
137 éve
Jókai Mór zalai utazgatásai közben Tapolcára
látogatott. („Jókai tegnap Hegedüs Sándorral
Tapolczán volt.”)
1897. május 2.
112 éve
A tapolczai iparos ifjak Önképzõ Köre ünnepélyesen megnyitotta új helyiségét.
1862. május 5.
147 éve
Elkezdték a zsinagóga építését Tapolcán.
1912. május 5.
97 éve
A barlang ünnepélyes megnyitása a nagyközönség elõtt.
1922. május 8.
87 éve
A képviselõtestület megtárgyalta az állampénztár
építését. 4200000 koronáért Keszler Aladárnak
és Bricht Jenõnek társaságban ítélte oda, hogy a
helybeli iparosok végezhessék a munkát.
1871. május 14.
138 éve
A templom melletti Ranolder Leánynevelõ
Intézet alapkõletétele.
1937. május 14.
72 éve
A pénzügyminiszter Tapolcát az ínséges helyek
között említi.
1342. május 15.
667 éve
Tapolcán a fõispán elnökletével megyei bírósági
közgyûlést tartanak, ezen közgyûlés után alakul
ki az állandó törvényszék, ami a járási székhelyek elõdje.
1941. május 17.
68 éve
Elkészült az új szegényház a Batsányi utca
végén.
1912. május 19.
97 éve
A Tapolczai Színpártoló-Egyesület Alapszabályát
a jóváhagyási záradékkal ellátta a belügyminiszter - írja a Tapolczai Lapok.
1331. május 27.
678 éve
Tapolca nádori közgyûlés színhelye.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Legyetek méltó példaképei az utódoknak!
A Batsányi János Gimnázium, a Szász
Márton-iskola, a Széchenyi István Szakképzõ Iskola végzõsei május 1-jén a
Szentháromság-szobor elõtti téren vettek
búcsút a várostól. A Himnusz elhangzása
után Hosszú Norbert, a SZISZI végzõs
tanulója Tamási Lajos Ha azt hallod címû
versét szavalta el.
A ballagóktól Császár László polgármester köszönt el.
- Búcsúzni jöttünk össze, egy igazi hungarikum alkalmával. Hungarikum ez,
hiszen ballagás nem létezik máshol a világon, csak a Kárpát-medencében, mint
ahogy az érettségi tabló is magyar királyi
találmány. Évrõl évre élvezzük e szép magyar szokást, öntudatlanul, mintha a legtermészetesebb dolog volna végigvonulni
énekelve, virágesõben a megszokott termeken és tereken, az iskolán, a városban,
mely ezután, visszatekintve, egyre inkább
békés sziget, emlék, otthon lesz. Búcsúzás
ez egyben eddigi életetektõl, bizonyos
értelemben önmagatoktól is. Visszatekintés
korábbi életutatokra, számadás, leltár az

elmúltakról és elõretekintés jövendõtök,
céljaitok felé. Itt formálódott egyéniségetek
a sokat látott és sok mindent megért falak
között. A végbement változás jelentõs: itt
váltatok gyerekbõl felnõtté. A teljesítményhez támogatás is kell. Mondjatok köszönetet szüleiteknek, rokonaitoknak, tanáraitoknak és barátaitoknak is, amiért ma itt állhattok. Õk terelgettek az élet útvesztõiben
és neveltek azzá, aki ma vagy, õk biztattak,
ha csüggedtél, adtak jó vagy rossz tanácsot,
de céljuk mindig az volt, hogy Te boldogabb légy - figyelmeztette a végzõsöket a
polgármester, majd útravalóul ezeket
mondta. - Tapolca mindig visszavár benneteket, és nemcsak az eljövendõ osztály- és
öregdiák találkozók alkalmával, hanem
majd akkor is, amikor tanáraitok már nem
lehetnek itt együtt veletek. Ti akkor is, és
mindig ide tartoztok, ide bármikor hazajöhettek, bárhol is éljetek a világban,
bárhová is sodorjon benneteket az élet számos vihara. Itt nõttetek fel, ez az iskola
éltetett és táplált benneteket. Vigyétek magatokkal, õrizzétek és adjátok tovább azt az

Vakok és gyengénlátók közgyûlése
A Városháza udvari tanácsterme adott
otthont május 20-án a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Szövetsége Tapolcai szervezete éves közgyûlésének.
A Batsányi-tagintézmény fiataljainak
nagyon szép és megható mûsorát követõen
a szervezet vezetõje, Gábor Istvánné
köszöntötte a város és a szövetség jelenlévõ képviselõit és a tagokat. Örömmel
ismertette, hogy a Wass Albert Könyvtárban hetes rendszerességgel fogadóórát tud
tartani a tapolcai gyengénlátókat tömörítõ
szervezet, így a hangoskönyvtári szolgáltatás lehetõsége mellett a fogyatékkal
élõknek jó lehetõséget tudnak kínálni aktuális gondjaik megoldására, enyhítésére.
A vezetõ beszámolt évközi kirándulásaikról, a Fehér Bot Napjának és a szövetség megalakulásának megünneplésérõl, a
„hangulatosra és bensõségesre sikeredett
karácsonyi rendezvényrõl” is. Kiemelte,
szervezetük minden pályázati lehetõséget
megragad, szép sikereket könyvelhet el. A
megnyert pénz célirányos elköltésérõl
pedig a legnagyobb tisztességgel és be-

csülettel gondoskodik.
Marton József alpolgármester a város
nevében köszöntötte a jelenlévõket. Hangsúlyozta, hogy a tapolcai önkormányzat
lehetõségei függvényében igyekszik támogatni azokat a civil szervezeteket, amelyeknek célja embertársaink megsegítése.
Örömmel tudatta: idén a tavalyinál kicsit
nagyobb mértékben, 120 ezer forinttal
tudják támogatni a helyi szervezet munkáját. Az alpolgármester mindehhez hozzátette: számos olyan fejlesztést tudott a
közelmúltban megvalósítani a város, amely
a fogyatékossággal élõknek jobb életlehetõséget kínál a jövõben. Marton Józsefhez késõbb speciális problémával fordult a
vakok és gyengénlátók helyi szervezetének
vezetõje. Gábor Istvánné figyelmeztetett,
hogy néhány tapolcai zebránál elmaradt az
akadálymentesítés. Kérte az alpolgármestertõl, hogy a város orvosolja ezt a problémát. A közgyûlés zárórészében dr. Szõke
László, a szövetség megyei elnöke osztotta
meg gondolatait a tagokkal.
Töreky László

Beethoven-est
A 2008/2009-es évad bérleti hangversenyének utolsó elõadása hangzott el
május 20-án a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.
A Mûvész Szimfonikus Zenekar Gulyás
Nagy György vezényletével Beethovenmûveket mutatott be. A Házavatás-nyitány,
op. 124. valóban nyitánya volt a magas
zenei produkciónak és élménynek. Két
románc - G-dúr, op. 40. és F-dúr, op. 50.
szólóhegedûre Kruppa Bálint - szinte még
gyermek! - játéka édes, tiszta, selyemsi-

maságú; 2 húron játszott bravúrja, a dallam
összhangja csodás. A kórus visszafogott
kísérete finom, gazdag hangzatú.
A IV. szimfónia, B-dúr, op. 60. négy
tételében a dinamikai és tempóváltások
gazdagsága teljesedett ki: a mély áhítatból
kirobbant staccatók, búvópatakként is
erõteljes piano-k, tömör mezzoforte-k,
majd diadalmas, szélesívû együttzengés igazi beethoveni világ.
A közönség hála-válasza volt a végtelen
vastaps.
G. Dr. Takáts Gizella

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Dolog elleni erõszakkal, nagyobb értékre
elkövetett lopás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt tett feljelentést egy tapolcai
temetkezési vállakozás ismeretlen tettes ellen,
aki a Sümegen található ravatalozójukba
betört, és onnan fûkaszát, láncfûrészt tulajdonított el 330.000. Ft értékben. A rongálási
kár: 20.000. Ft.
- Dolog elleni erõszakkal, nagyobb értékre
elkövetett lopás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes

ellen, aki a Tapolca, Ipar utcában zárt telephelyen, lezárt állapotban hátrahagyott MAN
típusú tehergépkocsiból 1.000. liter gázolajat
tulajdonított el. A lopási kár: 250.000. Ft,
rongálási kár: 10.000. ft.
- Közúti jármû ittas vezetés vétsége miatt
indult eljárás helyi lakos ellen, aki a tulajdonát képezõ segéd-motorkerékpárral úgy
vett részt a közúti forgalomban, hogy a
vezetés megkezdése elõtt szeszesitalt
fogyasztott.
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örökséget, amit itt kaptatok! Legyetek
méltó példaképei az utánatok jövõknek!
Kívánom nektek, hogy az itt eltöltött évek,
az iskola falai között megszerzett tudás, az
élmények sokasága, a tanáraitok embersége, szeretete elegendõ éltetõ erõt adjon
nektek a mindennapok helytállásához,
küzdelmeihez. Szeretném, hogy ne csak
kitûnõ, de hasznos emberekké is váljatok.
Mert egy közösség, egy nemzet számára
fontos, hogy sokan legyenek, akik a saját
életükben sikeresek, de ennél fontosabb,
hogy még többen legyenek, akik hasznosak
is tudnak lenni. Ez nagy feladat, nem is
megy egy csapásra. Kemény Zsigmond
szavait idézve: „Kitûnõvé egy szerencsés
perc alatt is válhatunk; hasznos emberré a
fáradtságos évek tesznek.”
A város nevében elhangzott búcsúztató
beszéd után a tanulók a saját intézményeikbe - a gimnazisták a rendezvénycsarnokba - vonultak, hogy iskolai ünnepség keretében vegyenek búcsút az Alma
Matertõl, a tanároktól, a kedves iskolatársaktól.
N. Horváth Erzsébet

Meghívó
Június 5-én 18 órakor a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ ad otthont a Városi és Kistérségi Pedagógusnapnak.
Ünnepi köszöntõt mond Marton József
alpolgármester és Szencz Lajosné, a
Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása elnöke.
Ünnepi mûsor: Détár Enikõ és Csengeri
Attila, a Madách Színház musical énekesei.

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy
megérkeztünk:
Sajcz Gábor
és Kovács Melinda
gyermekei:
Sajcz László Mátyás
és
Sajcz Kálmán Miksa
Gratulálunk!

Teltház
A Városi Moziban a Föld napja alkalmából került vetítésre Az utolsó óra
címû dokumentumfilm.
A közel 400 nézõ igazolta, hogy igenis
érdeklik az embereket a Földünket érintõ változások. A 92 perc alatt Leonardo
DiCaprio vezette forgatócsoport arra kereste a választ, hogy visszafordíthatók-e
azok a változások, melyeket az ember
évszázadok alatt váltott ki a természetbõl.
A tapolcai mozi tervezi, hogy a jövõben
is mûsorra tûz hasonló témájú filmeket.
Június 4-étõl lesz megtekinthetõ a HOME
címû ismeretterjesztõ film, mely a Föld
szépségét, finom harmóniáját méltatva
segít felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A HOME lesz az
egyetlen olyan alkotás, amely 85 országban egyidejûleg jelenik meg a Környezetvédelmi Világnap alkalmából.
Juhász Ágnes
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A szeretettel végzett munka gyümölcse
Sokan és sokszor -, de mondhatnám azt is,
egyre reményvesztettebben - teszik fel a
kérdést, hogy miként lehetne az ifjúságot a
felnõttek és társaik tiszteletére, a tanulás
fontosságának felismerésére és nem utolsósorban a munka becsületére nevelni,
tanítani.
Sokan a választ is megadják, de közülük véleményem szerint - csak ezek lehetnek a
mértékadók: a szeretettel végzett tanári munka, a példaadás és a gyerekek iránt érzett
felelõs szeretet. Ilyen egyszerû lenne? Igen.
Hogy ez mennyire így van, azt Csizmadia
Lászlóval, a Széchenyi István Szakképzõ
Iskola épületgépészetet oktató tanárával készített riport erõsítette meg. Ismerkedjenek
meg vele Önök is!
- Nagyon érdekes az élet. Minden tanulócsoportomnak elmondom - már kívülrõl
tudják -, hogy a diák senki, de minden lehet.
Rajta, a szerencséjén és a szorgalmán múlik,
hogy mi lesz belõle. Annak idején nem
voltam se jó, se rossz tanuló. A továbbtanulást irányító tanárnõm - köszönettel és
hálával emlékezem rá most is -, mivel nemigen ment az orosz nyelv, azt mondta, hogy ne
jelentkezzek a gimnáziumba. Így esett a döntés a csõszerelõ szakmára. Sümegre kerültem
egy építõipari vállalathoz, ahol Horváth
Tihamér, a Horváth-Ép Kft. mostani tulajdonos igazgatója oktatott, nyaranként pedig a
tapolcai Kollát János bácsinál dolgoztam, de
mesterem volt Perlaky Imre bácsi is. Nagyon
büszke vagyok arra, hogy inaséveimben igazi
mestereknél tanulhattam, akik a munka becsületére, a szakma ismeretére, az elvégzendõ feladathoz való maximális és felelõsségteljes hozzáállásra tanítottak.
- Hol volt az elsõ munkahelye?
- A tapolcai Városgazdálkodásnál, amelyet
Jánosi Laci bácsi vezetett. Alig telt el néhány

év, és kiváló dolgozó lettem. Egyszer behívatott magához az igazgató, és azt mondta:
- Laci! Most indul Tapolcán a gázprogram, a
gázosokkal neked kellene foglalkozni, kapsz
egy mûhelyt, azt úgy rendezd be, ahogy akarod. 24 órát ad a cégvezetés a gondolkodásra.
Bíztak bennem, és én nem okoztam csalódást. Ismét csak Horváth Tihamért kell említenem, õ bíztatott, hogy tanuljak tovább, és a
megszerzett tudásomat adjam át a fiataloknak. A tanulási idõszak 39 éves koromig tartott. Megszereztem minden elérhetõ szakmai
végzettséget és a pedagógusi képesítést is.
- Mióta tanít a SZISZI-ben?
- 25 éve. Nagyon büszke vagyok arra,
hogy már szinte a kezdetekkor beírta az
országos tanulmányi versenyek nagykönyvébe a nevét a szakoktatás. 1987-ben Szabó
Béla szerzett dicsõséget az iskolának, de
azóta is folyamatosan ott vagyunk a dobogósok között. Nagy örömmel tölt el az is, hogy
a mérõlabor kialakításában olyan szakemberek vettek részt - Szabó Béla, Tóth Ferenc,
Czene Péter, Torma János, Pintér Zoltán -,
akik az én tanítványaim voltak. Amikor ezt a
mérõlabort megálmodtam, arra gondoltam,
hogy az elmúlt negyed évszázad alatt milyen
óriási utat tett meg a fûtéstechnika. A kezdetekre a tanmûhely külsõ falán lévõ, fatüzelésû, melegvizet szolgáltató henger
figyelmeztet, bent a laborban pedig már a
XXI. század van jelen: a különbözõ napkollektorok és egyéb eszközök segítségével.
Szerettem volna hidat építeni közéjük.
- Mit szóltak a mostani tanítványai ahhoz,
hogy egy olyan mérõlabort álmodott meg,
amelyre nincs példa az országban?
- Nagy örömmel vették tudomásul, hogy a
szakmai ismereteiket ilyen korszerû körülmények között szerezhetik meg, de többen
mondták, nem valószínû, hogy lesz belõle

valami, mert ebben a pénzszegény világban másra kell a pénz. Azt mondtam nekik:
- Gyerekek, aki nem bízik és nem lép elõre,
lemarad és kimarad. Az elszántságom, a
megye, a város, az iskola, a tanítványaim segítségével az álom valóra vált. Mára már
„belaktuk”, használjuk, sõt széppé is tettük
azzal, hogy mindenütt virág van, rend és tisztaság uralkodik. Mert azt is igyekszem átörökíteni a gyerekeknek, hogy a munka becsülete ott kezdõdik, hogy a magunk munkáját
becsüljük, értékeljük és vigyázunk azokra a
berendezésekre, eszközökre, amelyekkel a
mindennapi kenyerünket megkeressük.
- Hamar híre mehetett az országban, hogy
ebben a dunántúli kisvárosban milyen óriási
léptékkel halad a szakma oktatása.
- Ez valóban így van. Az elsõ látogatóink a
gödöllõi egyetemrõl jöttek, voltak itt a
soproni szakközépiskolások is. Fényképeztek, érdeklõdtek, majd megkérdezték: - Nem
baj, ha elviszik a példát és otthon megvalósítják? - Dehogy - mondtam -, hiszen ez
a kétkezi munka becsületét, a nemzet fejlõdését szolgálja. Annak örülnék, ha minél
többen átvennék a mintát.
- A Város Napján Nevelésügyért kitüntetésben részesült.
- Nagy megtiszteltetés és öröm ért engem
ezzel. A több évtizedes szakmai munka elismerésének könyvelem el azt is, hogy a
Veszprém megyei Ipari Kamara az épületgépészeknél a gázszerelõk mestervizsga
bizottság elnöki feladataival bízott meg.
Nemcsak oktatom a szakmát, de vállalkozóként gyakorlom is. Nagyon szeretném, ha a fiaim is a családi vállalkozásban
találnák meg a számításukat. Az idõsebb a
pécsi Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolán
most szerez épületgépész-mérnök diplomát, a
kisebb nálunk szerezte meg mind a három

épületgépész szakmát, most fog érettségizni.
- A riport ideje alatt a tanulók is itt vannak
velünk. Nem használják ki a helyzet adta
lehetõséget, nem rendetlenkednek, sõt óriási
érdeklõdéssel és tisztelettel figyelnek minden
mozdulatára, szavára. Látszik, hogy ez nem
kirakat, mindig így van. Mi a titka?
- Köszönöm, hogy észrevette. Én nagyon
szeretem a tanulóimat, és ezt õk is tudják, szívesen járnak hozzám. A szakmai tudás mellett itt szeretetet is kapnak, és erre - valljuk be a mai kor gyermekének óriási szüksége van.
Reggel eljönnek otthonról, este mennek haza,
a szüleikkel alig találkoznak, alig beszélgetnek. Mondhatnám azt is, hogy velem több
idõt töltenek ezek alatt a fogékony éveik alatt,
mint a családtagjaikkal. Hát hogyne szeretném, nevelném õket! A szakma új kihívásai
elé is együtt megyünk. Együtt tanuljuk az új
dolgokat. Mi együtt élünk, õk az én
munkatársaim. Egy helyen dolgozunk, együtt
kezdünk, zárunk. Az életben való eligazodást
segítve, a másik iránti felelõsségre, az együttérzésre, a barátság értékeire, a kulturált
viselkedési mód alapszabályaira is igyekszem tanítani õket. Sokan visszajárnak hozzám a régi tanítványok közül. Büszkén
mondják, hogy hol és milyen felelõsségteljes
munkát bíztak rájuk, és örömmel hallom,
hogy többen már tanítják is a szakmát.
Nagyon jó érzés ez!
- Amint hallgattam, figyeltem Csizmadia
Lászlót, egyre csak Gibran - Õt igazoló - szavai csengtek fülemben. „Mit jelent szeretettel
dolgozni? Úgy szõni a gyolcsot, hogy a szálat
a szívedbõl húzod, mintha azt a gyolcsot az
viselné majd, akit szeretsz. Szeretve építeni a
házat, mintha az lakna majd benne, akit
szeretsz… Mert ha közönnyel sütöd a kenyeret, keserû kenyeret sütsz, amely az ember
éhének csak felét mulasztja el.”

Néha az a gyanúm, hogy tulajdonképpen egyetlen könyvet írok csupán - azt is az életemmel
Németh István Péter nevét elõször Király
Istvántól, az ELTE irodalomprofesszorától
hallottam egy szakmódszertani továbbképzésen, amikor megtudta, hogy tapolcai
vagyok. - Nagyon tehetséges a fiatalember
- mondta tanítványáról -, még sokat fogunk
hallani róla. A professzornak igaza lett. A
költõ munkássága, bár soha nem szakadt el
szülõvárosától - egyre ismertebbé és elismertebbé válik nemcsak a hõn szeretett
Balaton-felvidéken, de azon túl is.
- Mindig író akartál lenni? És semmi más?
- Mondanám, hogy mindig is az, csak hát a
gyerek kezdetben mozdonyvezetõ, labdarúgó, (rajzkészség híján is) bélyegtervezõ
szeretne lenni, így aztán csak diákvároskámban, Pápán határoztam el - Petõfi szavaival -,
hogy „én is költõ leszek”. Elég merész és
lehetetlen kívánalom és (tán pimasz) elszánás
ez minden korban, de nálam szintén úgy
alakult, hogy a reálisnak tûnt vagy enyhe
túlzással vágyott lehetõségek közül egyre
több csukódott be elõttem. Matematika-fizika
szakon érettségiztem, ám a mérnöki pálya
például nem vonzott. 1975 tavaszára bizonynyal már véglegessé vált bennem, hogy
mindig lesz majd legalább egy A/4-es papír
elõttem, aminek akkor is nekivághatok a
töltõtollammal, ha más kalandra, „hõstettre”
vagy hasonló férfibravúrra éppen nem lehet
alkalom. Az iskolapad alatt Sütõ András
könyveit olvastam a tanórákon, osztályfõnökömtõl elõször fejkoppintást, aztán
simogatást kaptam érte, hiszen elsõre nem
tudhatta, kivel „vétkezem”. Akkor még honnan is tudhattam volna, hogy egy-két évtized
múlva magától Sütõ Andrástól fogok levelet
kapni Marosvásárhelyrõl, ráadásul baráti és
jó szókat tapolcai Gyöngytár-kötetkémért.
Akkor Nagy Gáspár verseit silabizálva nem
tudtam a Várkert platánjai alatt, hogy elfogódottság nélkül is fogok vele még beszélgetni,
s õ egyenrangú alkotó társául, sõt barátjául
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fogad. Így jártam Parancs Jánossal is. 1975ben, amikor a 49 évesen elhunyt Simon
Istvánt temettük Bazsiban, hogyan is hihettem volna, hogy majd magam szintén 49
leszek, s éppen Simonról fogok írni 2009
koranyarán. Rengeteg ilyen nem-tudom-ból
tudható, hogy mégiscsak végérvényesen
eldõlt valami fontos egy kamasz bensõjében.
Azaz bennem - ami máig kihat, s megtartja
mindazt, ami azóta történt s most történik
velem. A nyolcvanas évek elsõ felében bölcsészhallgatóként már nem volt számomra
kérdés, ott fönn, Budán, a Ménesi úti kollégium kertjében rigók és Márai-kötetek társaságában, hogy író leszek, mégpedig a
Balaton közelében.
- Könnyen vagy nehezen alkotsz?
- A napom a reggeli munkakezdéssel indul
a könyvtárban. Délután négyig rengeteg
találkozás van: újságokkal, könyvekkel,
hírekkel… Személyes párbeszédek jönnek
olvasókkal vagy múzeumlátogatókkal. Szépírói tevékenységet itt és így nem folytatok, de
ne panaszkodjon a bennem lévõ költõke, sokféle adat, kép, irodalmi forrás tud megtapadni napközben memóriámban. Cigarettaszünetnyi terjedelmû leveleket is el tudok
küldeni e-mailben. Este, ha tehetem, mindig
odaülök a számítógépemhez, mint egy mûhelypadhoz, s legalább egy-egy tanulmányrészletet kifaragok. A legkomolyabb alkotások közé sorolom az olvasást és a sétát is!
Ha jut idõ (általában jut) egy-egy filmet vagy
meccset nézek még meg, aztán zene szól
éjfélig. Elvem, hogy többet kell olvasni, mint
írni. Így készülnek az emlegetett tanulmányok, lassan - van, hogy egy hónapon át
alakítgatok egy könyvismertetést, egy
elemzést vagy egy portrét, utóbbit
legszívesebben balatoni háttérrel. A verses
mûfordításokon illetve a saját költeményeken
idõben már kevesebbet, egy hetet vagy
napokat dolgozom. Elõfordul, hogy a verset

hamarjában vetem csak papírra. (Bár lehet,
hogy elõtte esztendõkig hordoztam a fejemben.) Ám mindegyik mûfajban, állíthatom, a
siker 99 %-ban a szorgalomnak köszönhetõ.
Nehogy most kigyúljék a fejem körött a
glória, de makacsul szoktam csiszolgatni
egy-egy írásomat, hogy a fennmaradó 1% -ot,
a tehetségnek kijáró jó szót is „bezsebelhessem” a teljesítményért. Amirõl sokan azt
gondolhatják, hogy ihletem volt, adományként kaptam. Ottlik Géza szerint az alkotói
folyamat sokkal inkább hasonlít menetgyakorlathoz, mint ábrándos múzsacsókhoz.
Ezt a szüntelen tréninget tán a sportolók értik
meg leginkább. Nehezíti a dolgomat (maradva a hasonlatnál), hogy nem csupán egyetlen
sportágra koncentrálok. Más tevékenység
esszét, megint más lírát mûvelni. Tanulmányírás közben a szerzõ mindig a másik
ember világára fókuszál, míg a versben a
saját maga centrumában kell, hogy álljon.
Viszont csodás érzés, ha magamra ismerhetek egy másik gondolkodó mikrokozmoszában, s az is, ha nekem sikerül valami
általánosabb emberit kimondanom egy-egy
konkrét élményem rögzítésekor. A saját
versek, a verses mûfordítások és az irodalomtörténeti tanulmányaim mellett rengeteg képzõmûvészeti tárgyú írásom van, amelyek kiállítás megnyitók alkalmából vagy
egyéb felkérésekre születtek. Nagyon szeretem a festményeket és a szobrokat, hozzájuk
és róluk verseket is szívesen szerzek.
(Csanádi Imre és Gyurkovics Tibor után
igyekszem a magam daloskönyvét is folytatni a képekrõl.) Nagyepikára, hosszú verses
eposzra, terjedelmesebb eposzra nem készültem, ám ha egyszer összeáll mozaikdarabkáimból valamiféle pannon pannó, az
tevés-vevéseim szép ráadása, „bónusza” lesz.
Mészöly Miklós szekszárdi prózái az etalonok
számomra. Odáig azonban nemigen lehet
elérni valakinek a menetgyakorlatokkal.

Új Tapolcai Újság

Szárnyaslovakat meg nehezebb kiérdemelni
ama 1 %-nál is… :-)
- Hány köteted jelent meg? Van-e kedves
„gyermeked” közöttük? Min dolgozol most?
- Körülbelül félszáz. Fele terjedelmesebb
könyv, fele vékonyabb, irka-formátumú. Ám
aligha tudnék egy liblinget kiválasztani
közülük. (Mindig az újszülött a legkedvesebb.) Néha az a gyanúm, hogy tulajdonképpen egyetlen könyvet írok csupán azt is az életemmel. Lehet, hogy vaskos kódex lesz? Lehet, hogy egybekötött spirálfüzetnyi? Arra vagyok a legbüszkébb, hogy
másoknak szintén legalább ennyit, vagy 50nél is több könyvet szerkesztettem, állítottam
össze. Elefántcsonttoronyban nem éltem tehát. Nagyon örülök, hogy a tapolcai könyvtárban megbecsülnek, ez azért is fontos, mert
sohasem az irodalomból éltem. Semmilyen
társadalmi vagy irodalmi csoportosulásnak
nem vagyok tagja. (Ettõl még, vagy éppen
így: meg akarom állni a helyemet.) Néha így
is megkeresnek egy-egy komolyabb munkával. Legutóbb a Magyar Nagylexikonba
írhattam 60 kortárs mûrõl elemzést, úgynevezett szócikket. A könyvtárban tavaly
megemeltem egy csomagot (ez elõfordult
idén is :-), azt gondoltam magamban, hogy ki
volt ez a […], aki ezt a (súlyra) nehezet írta.
Amikor kibontottuk a pakkot, láttuk, hogy
bizony, a Mûvek lexikona érkezett meg,
amibe oly szívesen dolgoztam. S amellyel megnevettettem magam - magam. Sok kéziratom
várja, hogy - Pázmány Péter szavaival - fényre kerüljön. Meglátom, viszik-e valamire?
Akár nélkülem is. Elõbbre általuk sem kívánnék rukkolni, ahogy Sütõ rám hagyta: „Nem
fölfele török, Uram!” Szeretnék továbbra is
inkább - amennyire lehet - rejtõzködve élni,
ami nem zárja ki, ellenkezõleg: segíti, hogy
az ember egy nagyobb közösségnek is hasznára legyen.
A riportokat készítette:
N. Horváth Erzsébet

CIVILTÉR

Az elõdök emlékének õrzése katonakötelességem
A Honvédelem Napja alkalmából Nacsa
Ferenc nyugállományú katonatisztnek a
II. világháborús katonasírok felkutatása
és dokumentálása elismeréséül a honvédelmi miniszter III. osztályú Magyar
Hadisírgondozásért Kitüntetõ Címet
adományozott.

- Nagyon meglepett a kitüntetés - mondja riportalanyom -, nem gondoltam arra,
hogy valaha is elismerést kapok azért az
önként vállalt feladatomért, katonakötelességemért, amellyel az elõdeim emlé-

Füle Lajos

Pedagógus
Én nem tudom, milyen erõ kell
hozzá, de több kell az enyémnél.
Olykor el-eltûnõdöm én is,
mit is jelent húsz-harminc szempár
fénylõ tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,
árnyéka van minden hibának,
hol húsz-harminc sötétkamrában
hívják elõ folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.
Könnyû nekünk beszélni ezt-azt,
nagy szavakkal egymást dobálni,
de õ, kinek minden szavával
megannyi kis magnetofon zeng
tele otthont, utcát, jövõt, õ
felelõsség nehéz vasával
vértezve jár, s - bár tán nem érzi hétköznapok nagy hõse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak
ismeretlen, hõs katonája!
Mikor fogunk szobrot emelni,
s fogunk-e hát neked, magunkban,
„LÉLEK SZOBRÁSZA”:
PEDAGÓGUS?!

kének felkutatását, megõrzését tûztem ki
célul magam elé. Ezzel nem jár semminemû
anyagi, csak erkölcsi elismerés, de nekem
nagyon sokat jelent; új lendületet adott a
munkámhoz.
- Mióta foglalkozik a sírok felkutatásával
és dokumentálásával?
- 2001 óta. A Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi
Irattár felkérésére Vas-, Zala-, Veszprém-,
Pest- és Nógrád megye temetõit kutattam,
illetve kerestem fel azonosítás és adatgyûjtés céljából. A II. világháborúban
Magyarország területén elesett és eltemetett
magyar katonák sírjáról gyûjtött anyag a
Béke poraikra címû dokumentum emlékkönyv II. kötetében található meg. A dr. Bus
János alezredes és dr. Szabó Péter alezredes
által írt könyv a Wass Albert Könyvtár és
Múzeumban is megtalálható.
- A gyûjtõmunka során milyen nehézségekkel találta szembe magát?
- Bár törvény mondja ki, hogy a hõsi
halottak sírja nem számolható fel, mégis sok
esetben találkoztam olyannal, hogy rátemetkeztek, így gyakorlatilag az megszûnt.
Próbáljuk megmenteni a sírokat, de sajnos,
ez ma még csak a magánerõ bevonásával
lehetséges. Sokat áldoz és tesz annak
érdekében a diszeli Gelencsér Ferenc is,
hogy az elesett honfitársaink emléke fenn-

Elhallgatott történelmünk
Május 18-án vetítéssel egybekötött elõadást tartott Téglásy Ferenc filmrendezõ
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
A Boldog Özséb Alapítványtól meghívott
szerkesztõ-rendezõ, a MTV Egyházi és
Vallási Szerkesztõségének vezetõje önéletrajzi ihletésû filmjének „Soha, sehol, senkinek” címet adta az 1951-es kitelepítésekrõl,
amelyekrõl hallgatni kellett évtizedekig;
családban sem mondhatták el.
Mint mondta, a rendszer nemcsak eszmei
ellenségeit kínozta-pusztította: arisztokratákat, polgári osztályt, gazdálkodó parasztot,
egyházi személyeket, hanem saját elvtársait
sem kímélte. A büntetésnek illetve vádnak
sok arca volt, sok megnevezése: szabotõr,
összeesküvõ, hazaáruló…
A film a '80-as évek végén készült el
- bankkölcsönbõl! - mivel támogatást nem
kapott, s Oberhausenben (Németország)
mutatták be. Ott mindjárt 3 díjat nyert.
Moszkvában, Chicagoban, Torinóban,
Belfastban szintén rangos díjakat kapott;
Franciaországban ötször megvették a filmet.
- A 12 díjas film magyar díjat nem kapott.
1988-89-ben itthon is játszották a filmet
moziban is, TV-ben is. 2002 óta nem sugározzák. A film cselekménye alapos fizikai és

Tavasz Tapolca 2009-Majális
A város örömteli, derûs hangulatban
köszöntötte a tavaszt, május elsõ hétvégéjén a Tavasz Tapolca 2009-Majális rendezvénnyel. Az elmúlt évektõl eltérõen
idén kétnapos szabadtéri programokkal
várták a szórakozni, kikapcsolódni vágyó ünneplõket a Kisfaludy utcába.
Délután a szervezõk a fiatalabb korosztálynak kedveskedtek arcfestõvel, a Keszthelyi Brumi Bandi Band mûsorával, családi játékprogramokkal, játszóházzal. A helyi
fellépõk: Csobánc Népdalkör összeállítása,
Acro Dance S.E. formációs bemutatója, Kinizsi Táncegyüttes, Tapolcai Musical Színpad és a Batsányi Táncegyüttes vonzották a
legtöbb nézelõdõt. A Városi Rendõrkapitányság szervezésében zajlott a Pindúr
Pandúr vetélkedõ, ahol ismét a kisebbek
jutottak fõszerephez. A zord idõjárás

maradjon. Sokat segített kutatómunkámban
Tapolca Város Önkormányzata, de a többi
település polgármesterei és jegyzõi is az ügy
mellé álltak. Többször voltam már katonasír
feltárásán, de nem lehet meghatottság és
könnyes szem nélkül tudomásul venni, hogy
az ott nyugvó katona élete abban a pillanatnyi történésben ért véget. A feltárt sírok
egyikében nemcsak az azonosítójelet, a
család fényképeit, a frontra küldött leveleket
találtuk meg, de a lakáskulcsot is. A
Honvédelmi Minisztérium Központi Irattár
adatbázisában számtalan ilyen hagyatékot
õriznek, de kegyeleti okból nem adják oda a
hozzátartozónak, hiszen a leveleken, a
préselt virágokon, a zsoldkönyvön rajta van
a halálos sebet kapott, elhunyt édesapa, fiú,
férj vagy testvér vérnyoma.
- Van olyan Tapolcán, akinek segített az
elesett hozzátartozó sírhelyének felkutatásában?
- Igen. Az Orosz-házaspár, illetve a feleség tõlem tudta meg, hogy az édesapja társzekeres volt a II. világháborúban, és gránáttalálatot kapott. A felkutatott feljegyzést az
irattár a kérésemre átadta a hozzátartozónak.
Ilyen és hasonló esetekben érzem igazán
értékét annak, amit teszek, vagy tettem.
- A hadtörténeti kutatásnak számtalan
ága van; kiterjedhet ez a fegyverekre, a
harcmodorra, a ruházatra, stb. Miért éppen

ellenére lelkesen, ügyesen teljesítették a
feladatokat.
A kora esti órákban a Hátsóudvar,
Diablura, Kóbor angyal és a Fekete
Bárányok, Via Crucis-együttesek szórakoztatták a közönséget.
Elõször került megrendezésre a paprikáskrumpli-fõzõ verseny. A szél, az esõ, a
hideg ellenére is jó kedvvel fõzött minden
csapat. A 4 fõbõl álló bíráló bizottság a
Három Grácia csapatát egyöntetûen sorolta
az elsõ helyre. Így õk vihették haza az
Arany Fakanál-vándordíjat, melyet a következõ paprikáskrumpli-fõzõ versenyig birtokolnak.
Természetesen nem maradhattak el a
vásári forgatag kellékei sem: a légvár, a
körhinta, a gyermekcsúszdák, a dodzsem, a
popcorn, a vattacukor stb. Juhász Ágnes

lelki próbára tette nemcsak a fõszerepet játszó Kozák Andrást illetve a lengyel színésznõt, hanem a gyermekszereplõket is. Az
állandó rettegés, megalázás, nyomorúság,
fizikai bántalmazás képei mély benyomást
tettek azokra, akik átéltek hasonlókat, de
azokra is, akik elõl elhallgatták ezeket a
szenvedéseket illetve bûnöket.
A szerkesztõ-rendezõ 1997-ben elnyerte a
Pro Ecclesia Hungariae, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia díját, 2005-ben pedig a
Nagy Szent Gergely Érdemrend Polgári Tagozatának Parancsnoki Keresztje kitüntetést
II. János Pál pápától. Az emlékezésre és emlékeztetésre érdemes filmet „Szüleimnek és
fiaimnak” ajánlással látta el Téglásy Ferenc.
E játékfilm után a sorozat dokumentumfilmekkel folytatódik az ország különbözõ
városaiban; Június 15-én 18 órakor Olofsson
Placid atya lesz a filmrendezõnek és a tapolcai közönségnek vendége a Tamási Áron Mûvelõdési Központban. G. Dr. Takáts Gizella

Sáry doktor
Schubertet játszott
Május 21-én a Páneurópa Unió Tapolcai
Szervezete soros összejövetelén hallgatta
meg dr. Sáry Gyula zongorajátékát,
illetve F. Schubertrõl tartott elõadását a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Visszatérõ szíves elõadója Sáry doktor e
kedves közösségnek; megcsillogtatja zeneiképzõmûvészeti ismereteit, s a színvonalból mit sem engedve, népszerû formában
ismerteti, mutatja be a mûveket.
Az „égi dallam” betétjéért játszotta el az
igényes F-moll Impromtu-t; Schubert a
romantika elõörse, mint dalaiban jelentkezik. A közönség talán szívesen vette
volna, ha Schubert népszerû dalaiból játszott volna (bár a romantikus Ständchen-t
bemutatta), de a Die schöne Müllerin,
Winterreise, Der Lindenbaum, Heidenröslein, Die Forelle, Ave Maria bármelyikét
hallgatta volna tetszéssel.
Aki mûkedvelõként így játszik Schubertet,
az korábban jó zenei alapokat, mûveltséget
szerzett.
G. Dr. Takáts Gizella

Új Tapolcai Újság

a hadisírok gondozását vállalta fel?
- Mi, katonák tettünk egy esküt annak
idején. Nekünk mindegy, hogy milyen politikai körülmények között szolgált a katona,
jó vagy rossz ügyért esett-e el. Életének ott
van vége, ahol elesett, az a sír az õ nyughelye. Az elesett katonák a honfitársaink
voltak, emléküket meg kell õrizni. Õk a mi
elõdeink voltak. A magyar katona harci tevékenysége méltó, vitézi volt az elmúlt évszázadok alatt. A parancs megfellebbezhetetlen volt a számukra, teljesítették az esküjükben vállalt kötelezettségüket. Gyakran
tartok elõadást kutatási eredményeimrõl nemcsak felnõtteknek, de gyerekeknek is. Az elõadások végén nincs taps, vagy mosoly, csak
néma csend, döbbenet, könnyes szemek és
néha a megtalált hozzátartozók adatai.
- Hogyan tovább?
- Az amatõr kutatómunka során a szakirodalom segítségével sikerült több 1:50000
méretarányú térképen a Tapolca-medencében lezajlott harcászati eseményeket
megörökíteni. Létrehoztam egy honlapot a
Tapolcai-medence katonasírjaira vonatkozóan katonasirok.freeweb.hu címmel. A
Tapolcai Városszépítõ Egyesület elnöke,
dr. Zsiray Ferenc felkért arra, hogy a kutatásaim eredményeibõl készítsek egy kéziratot, amelynek kiadásában az egyesület
segíteni fog. Most ezen dolgozom.
NHE

A Tamási Áron Mûvelõdési
Központ júniusi programjai
1. 17 óra: Kinizsi Táncegyüttes évzáró
mûsora; 4. 16.30: Trianoni megemlékezés a Köztársaság téren. 5. 18 óra:
Pedagógusnap; 12. 17 óra: Járdányi Pál
Zeneiskola évzáró mûsora; 13. 17 óra:
Musical Színpad évzáró mûsora; 15. 18
óra: „Elhallgatott történelmünk” Vetítéssel egybekötött elõadássorozat Téglásy
Ferenc: „A nép ellensége” (Boldog Özséb
Alapítvány Kuratóriuma)
Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth
Erzsébet, szerda 17.00-20.00. Babamama klub: csütörtök 10-12 óra. Babák
és mamák kellemes közös idõtöltése,
hasznos elõadásokkal. Babamasszázs:
szerda 10.30-12.00. Bridzs klub: hétfõ 18
óra. Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, Szombat: 09-12.30.

Felhívás
Virágos Tapolcáért
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület, a
Városért Egyesület, az Épített és Természeti Értékek Védelméért Alapítvány és a Vállalkozók Egyesülete
Tapolca Város Önkormányzatának
támogatásával a 2009. évben is meghirdeti a „Virágos Tapolcáért” mozgalmat elõkertek, családi házak, erkélyek és lakóközösségek épületeinek
virágosítására.
Az elbírálás helyszíni szemle alapján
történik. A jelöléseket és/vagy jelentkezéseket névvel és címmel ellátva 2009.
július 15-ig lehet leadni a Wass Albert
Könyvtár és Múzeumban és a Fõtéri
Könyvesboltban.
Az eredményhirdetésre 2009. augusztus 20-án, a Tapolcai Ünnepi Napok
keretében kerül sor.
„Szépítsük együtt városunkat!”
A szervezõk
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Egy tapolcai kisfiú álma valóra vált

Ünnepelt az iskola
A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézménye versenyt hirdetett általános iskolások számára az április
20-23. között megrendezett Kazinczynapok keretében.
A város általános iskoláin kívül a környék
10 általános iskolája is elküldte versenyzõit.
Kazinczy-kupával kezdõdött a versenysorozat április 20-án, majd matematika verseny 3-8. osztályosok részére, helyesíró verseny 2-3. osztályosoknak, komplex verseny:
matematika-környezetismeret-magyarból 4.
osztályosoknak, magyar irodalom és nyelvtan 5-8. osztályosok részére, kémia 7-8.
osztályosoknak, informatika 7-8. osztályosok
számára.
A tanulmányi versenyek eredményét
április 27-én a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban kultúrmûsor keretében hirdették
ki. A változatos, gazdag mûsort Bajner Imre
igazgató nyitotta meg. Köszöntötte a jelenlévõ Császár László polgármestert, Marton
József alpolgármestert, az önkormányzati

képviselõket és a nagyszámú közönséget.
A Kazinczy-napokon jól szerepelteknek:
Ács Diána, Szoboszlai Szintia, Kázsmér
Dávid, Hardi Szabolcs tanulóknak, Tóth
Lászlóné, Zengõ Attiláné pedagógusoknak
Kazinczy Emlékplakettet adott át Bajner
Imre igazgató és Udvariné Horváth Anna tagintézmény-vezetõ.
A Szép Magyar Beszéd területi versenyének I. helyezettje: Kovács Alexandra, a
Bárdos Lajos Intézményegység tanulója szintén ekkor vehette át a Kazinczy Emlékplakettet. Felkészítõ tanára: Víghné Varga
Odett.
A kultúrmûsorban pedig mesemondás,
színpadi jelenet, néptánc, éneklés, társastánc,
hastánc, musical váltotta egymást.
Sok gyermeket - 170 fõt! - bevont a szereplésbe a tánc, az éneklés, a mozgás. Játékuk
próba, kölcsönös örömszerzés volt és a
pedagógusok szakszerû, szeretetteljes fáradozásának szép, nyilvános eredménye.
G. Dr. Takáts Gizella

Majdnem úgy kezdõdött, mint a mesében…
A kisfiú egyik tanítónénije, miután
kiderült, hogy a gyermek a kötelezõen megtanulandó mese helyett egy sajátot alkotott,
megkérdezte tõle, hogy mi szeretnél lenni. Tudós! - hangzott el a határozott válasz. A
felelet sem késett: - Ha így tanulsz, soha nem
leszel az.
A történet óta 25 év, negyed évszázad telt
el. A „tudós kellékek” közül a kezdetekkor
csak a szemüveget birtokló kisfiú ma már
Finnországban, Turkuban él. Az ottani kutatóintézet kinevezett docense, de a helsinki
Mûszaki Gazdasági Fõiskolának is vendégtanára. De ne menjünk ilyen gyorsan elõre!

Elsõ Diszeli Lövésznap

Õsi harcászati eszköz, mai fiatal
- Siker koronázta a diszeli Talentum
Ifjúsági Egyesület által szervezett I. Diszeli
Lövésznapot - tájékoztatta lapunkat örömmel Laukó Zoltán, az egyesület tagja.
- Május 16-án a Csobánc Kultúrház
udvarán megtartott rendezvény elsõdleges
célja az volt, hogy összehozzuk az embereket
egy szórakoztató, látványos, színes prog-

ramokkal teli napra. A hangulatos és vidám
napon közel 60-an vettek részt, megismerkedhettek az íjászattal, a légpuska
lövészettel. Az íjászatot a Szkíta-HunMagyar Íjászegyesület mutatta be korhû
ruhában. Fontos volt számunkra az is, hogy
ezen a rendezvényen több generáció találkozott, az idõsek megosztották a fiatalokkal az
emlékeiket, tanácsaikkal segítették õket,
együtt szórakoztak, vetélkedtek. Dél körül
paprikáskrumplira invitáltuk a jelenlévõket,
a finom étket a szervezõk és családtagjaik
készítették. Nemcsak nekik, de mindazoknak köszönetet szeretnék mondani, akik
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Az
íjász egyesület tagjainak, köztük Bognár
Renátának, aki lelkesen segített az
elõkészületekben is. Köszönet a támogató
Fehér kos Vadászboltnak és a diszeli Takácscsaládnak.
A jövõre vonatkozó tervekkel kapcsolatban Laukó Zoltán elmondta, hogy hamarosan
egy ifjúsági rendezvénnyel, a TIED-nappal
várják a helyi és környékbeli fiatalokat,
készülnek a falunapra, a veteránmotoros
találkozóra. Idén is szeretnék megrendezni a
Diszeli Sportegyesülettel közösen a Csobánc-kupát, amelyen a környékbeli focicsapatok mérhetik össze majd a tudásukat.
NHE

Felhívás
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege 2009. június 29-július 3.
között „bejárós” tábort szervez alsó tagozatos diákok számára.
Jelentkezéskor elõnyben részesülnek azok a tanulók, akik részt vettek ezévi
olvasópályázatunkon.
Jelentkezni és bõvebb felvilágosítást lehet kérni személyesen a Gyermekrészlegben,
vagy az 510-788 telefonszámon.
Részvételi díj: 16.000 Ft/fõ (háromszori étkezéssel)

Környezettudatos nevelés az óvodában
Második alkalommal tartott elõadást az
Öko-Pannon Kht. Maskara Társulata a
helyi nagycsoportos óvodásoknak.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel
idén Tegyünk a Földünkért! 2009 rendezvénysorozat keretén belül ismét alkalom
nyílt a Hajnal címû ismeretterjesztõ, interaktív mesejáték megtekintésére. A gyerekek
a négy hivatásos színész elõadása közben a
szelektív hulladékgyûjtés fontosságáról,
környezetünk értékeinek védelmérõl tanultak játékos formában. A közös énekek,
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mondókák a környezettudatos gondolkodás
és életforma megerõsítésére irányultak.
A közeljövõben egyre több hasonló gyermekprogramra lenne szükség, mert a természettudatos szemlélet formálását nem
lehet elég korán elkezdeni. Szerencsére a
helyi óvodák is partnerek ebben, mert
mindig nyitottak e rendezvények felé.
Külön kiemelendõ a Kertvárosi Óvoda
pedagógusainak munkája, akik a hétvégén
is szervezett csoportokban látogattak ki a
kicsikkel a programokra.
Juhász Ágnes

Dr. Majlender Péter - mert hiszen róla van
szó - az általános iskola elvégzése után a
Batsányi-gimnázium matematika tagozatára
jelentkezett, de mivel létszámhiány miatt az
iskola nem tudta beindítani, ezért, hogy
valamilyen módon „kárpótolja” a ragyogó
tehetségû tanítványát, Szabadvári Miklós
nagyon sok külön feladatot adott neki. Így
már az sem volt kétséges, hogy 1995-ben, az
érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Alkalmazott Matematika Szakára
jelentkezik. Diplomáját 2001-ben védte meg,
de közben elnyerte a Kar Kiváló Hallgatója

címet, részt vett egy amerikai egyetem
kutatási programjában. Harmadéves korában
az egyik tanára bevette a tudományos
kutatásába, számtalan cikkük jelent meg
közösen. Mivel a tanár úr nemcsak a magyar
egyetemen tanított, de Finnországban is, így a
cikkek megjelentek finn egyetemi újságokban.
Az ifjú tudós - mert hiszen már egyetemista korában az lett - kutatási területe a
fuzzy matematika, amely a nem statisztikus
határozatlanság matematikai modellezésével
foglalkozik.
A doktoranduszi vizsgáját már Finnországban, az Åbo Akadémián tette le laudatur elismeréssel, nem a kötelezõen elõírt 5
év alatt - ennyi idõre kapott ösztöndíjat -,
hanem 3 év után.
Mint már írtuk, Turkuban él azóta is. Ott az
egyetemen ismerkedett meg egy szintén doktorandusz kínai közgazdász leánnyal. A kapcsolatból szerelem, házasság lett. Kislányuk 2
nyelven kapja tõlük a szeretetet: édesapja magyarul, édesanyja kínaiul beszél vele. A karácsonyt mindig Tapolcán töltik, de egy-egy
hónapot Kínában is vannak. Az ifjú pár most
várja a második gyermekét.
Szabadvári Miklós az útra induló, érettségizõ Péternek, a hálás tanítványnak az elsõ
egyetemi matematika könyvét adta ajándékba. Az elismert tudóssá lett fiatalember pedig
most azt az alkalmat keresi, hogy a doktori
disszertációjának egy példányát adhassa át
elsõ mesterének.
„Majdnem úgy kezdõdött, mint a mesében” - ezzel a mondattal indítottam
dr. Majlender Péter történetét.
Miért a majdnem? A válasz egyszerû:
ahhoz, hogy mindaz megvalósulhasson, ami
az elmúlt 25 évben történt, nemcsak az ifjú
tehetségére, de tanárokra, a szó legnemesebb
értelmében pedagógusokra is szükség volt.
Olyanokra, akik tudják, hogy a szókratészi, a
krisztusi mester-tanítvány dialógus nem
helyettesíthetõ sem technikával, sem autokratikus módszerekkel. Áldassék tevékenységük - és ne csak a pedagógusok napján.
N. Horváth Erzsébet

Sikeresek a tapolcai pályázók
A Város és Faluvédõk Szövetsége (Hungaria Nostra), valamint a Budapesti Történeti
Múzeum által meghirdetett „Fiatalok az
épített és természeti környezet védelméért”
címû pályázaton az idei évben is sikeresen
vettek részt a tapolcai gyerekek.
A díjátadó és a kiállítás megnyitó ünnepségére április 25-én került sor a Budai
Várban.
A tapolcai díjazottak:
I. Témakör: 5.a osztályos gyerekek közös
munkával Batsányi J. Iskola: Komjáti Sára
Luca 11 éves - különdíj, Melkovics Rebeka
11 éves - különdíj, Németh Noémi 11 éves különdíj, Sajcz Eszter 11 éves - különdíj; II.
Témakör: Nagyboldogasszony Ált. Isk:

Srámli Anita 15 éves - I. díj, Sötét Kristóf 14
éves - I. díj, Keller Lívia - III. díj; Városvédõ
Egyesület: Papp Dorina 12 éves-Magyarosi
Adél 13 éves közös munka - III. díj;
Tanúhegyek Egyesület: Czanka Melinda 4.
oszt. - III. díj; Talentum Klub Tapolca:
Horváth Daniella 12 éves - II. díj; Kazinczy
Ált. Isk.: Kiss Inez 11 éves - III. díj, Szabó
Veronika - II. díj; Bárdos Lajos Ált. Isk.:
Peresztegi Martin 2. oszt. - III. díj, Vigh
Dorina 3. oszt. - III. díj; Tapolcai Szín Vonal
Mûv. Isk.: Tuba Dorisz 12 éves - III. díj; III.
Témakör: Nagyboldogasszony Ált. Isk.: Bán
Ramóna 10 éves - III. díj, Bruchner Anna
Rebeka 9 éves - I. díj; IV. Témakör: Bárdos
Lajos Ált. Isk.: Kiss Bence 7. oszt. - I. díj.

Taroltak a mieink
Május 13-14-én rendezték meg Veszprémben a felmenõ rendszerû ifjúsági katasztrófavédelmi verseny megyei döntõit.
A megmérettetésre a megye 9 honvédelmi
körzetének legjobb általános iskolás és
középiskolás korú csapatait hívták meg a
szervezõk. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által lebonyolított versenyen a legfontosabb tûz- és polgári védelmi, veszélyhelyzetismereti, környezetbiztonsági, tájékozódási, elsõsegélynyújtási, veszélyes anyagokhoz kötõdõ ismeretekrõl voltak
a feladatok összeállítva.
A verseny teljes sikert hozott Tapolcának.

Új Tapolcai Újság

Beérett az a gyümölcs, amiért a gyerekek
nagyon sokszor a szabadidejükbõl is áldoztak.
Általános iskola: I. helyezett: Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény.
A csapat tagjai: Szoboszlai Szintia, Slang
Henrietta, Szõllõsi Panni, Marton Eszter.
Középiskola: I. helyezett: Batsányi János
Gimnázium és Kollégium. A csapat tagjai:
Horváth Zsolt, Szalai Vivien, Balogh
Borbála, Májer Dániel.
Felkészítõ pedagógus: Horváthné Dér
Erzsébet. Szakmai támogató: Horváth András
alezredes.
HA
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A Látó lángja
Batsányi János emlékének ápolása több
évtizedes múltra tekint vissza a szülõvárosban. A Tapolcai Városszépítõ Egyesület, a
Batsányi Emlékbizottság, a költõ nevét
viselõ intézmények ebben az évben is
összefogtak, hogy méltó keretet adjanak
ennek a megemlékezésnek.
Május 4-6-ig a Tapolcai Általános Iskola
Batsányi János Tagintézményének szaktárgyi
versenyei zajlottak. Már hagyomány, hogy a
Batsányi-napok a megyei Aranytoll helyesíró
versennyel indul. A versenyek sorából az idei
évben sem hiányzott az angol- és természetismeret verseny. Újra nagy sikere volt
a nyolccsapatos kézilabda tornának, a
Batsányi-kupának. Május 7-én az iskola kulturális bemutatójának, a Batsányi-gálának
adott otthont a Tamási Áron Mûvelõdési
Központ.
Május 11-én a költõ szülõházánál rendeztek ünnepséget. Itt dr. Komjáthyné Nyakó
Györgyi, a Batsányi Tagintézmény vezetõje
állította a jelen ifjúsága elé példaképül a
hazáját rendületlenül szeretõ költõt. A megemlékezésen Hatvani Mátyás, a Batsányigimnázium, Pupos Liza, a tagintézmény tanulója, valamint a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar mûködött közre.
A Batsányi-iskola rendezvénysorozata
mellett sor került a Tóparton lévõ Batsányiszobor, valamint a szülõház helyén lévõ
épületen található márványtábla koszorúzására. Az önkormányzat nevében Marton
József alpolgármester, a Városszépítõ Egyesület nevében pedig dr. Zsiray Ferenc és
Csaba Dezsõ helyezte el a megemlékezés
virágait az emlékhelyen.
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
olvasótermében május 11-én megtartott
ünnepi ülésen a siófoki Matyikó Sebestyén

Ikonok tárlata

József vallott verssel Batsányi Jánosról,
Németh István Péter pedig a tapolcai
költõóriás bélyegen lévõ ábrázolásait szedte
csokorba Kis Batsányi Filatélia címmel.
Szólt arról, hogy az elsõ bélyeg 1947-ben
jelent meg a Szabadság hõsei sorozatban.
Õriné Szilvási Anna egy készülõ Batsányikiadvány terveirõl szólt.
A május 12-ei ünnepségsorozatnak a
Batsányi János Mûvelõdési Központ adott
otthont. A Batsányi Énekkar fellépése után
Fejes Lajos szavalata következett. Õ mély
átéléssel adta elõ Cserhát József A Látó lángja címû költeményét.
Csaba Dezsõ, a Városszépítõ Egyesület
alelnöke Batsányi Jánosnak korabeli és a
jelenkori közgondolkodásban elfoglalt szerepérõl, a Batsányi-kultusz kialakulásáról szólva a Tapolcáról indult költõ életútjának fordulópontjait és az azokat meghatározó fontos
eseményeit ismertette, a Kassai Magyar
Museum szerkesztésétõl, a Napóleon-i háborúkon át, a számüzetés éveiig. Az elismertségig vezetõ úton nemcsak az akadémiai
tagságot, a mûveinek újbóli kiadását, a róla
szóló tanulmányok születését említette meg
Csaba Dezsõ, de a költõházaspár hamvainak
hazahozatalát Linzbõl, a Batsányi Emlékbizottság megalakulását, az évtizedek óta
rangos eseményként számon tartott Batsányi
Emléknapokat is.
A méltató szavak után sor került a
Batsányi-emlékérmek átadására. Ebben az
évben a Batsányi-emlékérmet Szõke Margit,
a kollégium vezetõje, valamint Figler
Károly néptáncos vehette át a Batsányi
Emlékbizottságtól.
A programsorozat zárásaként a kollégium
tanulói gyújtottak gyertyát a költõházaspár
régi temetõben lévõ síremlékénél.
NHE

Rausz Szilveszter ikonfestõ alkotásaival
ismerkedhettek meg a látogatók a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ földszinti
aulájában május 12-én.

kiegészítve elmondta: közel tíz éve foglalkozik ikonfestéssel, és ahogy a régiek, csak
természetes anyagokat használ. A mûvész
azt is tudatosította a látogatókkal, hogy

Fotó: Töreky

Rausz Szilveszter az alkotás körülményeirõl is szólt
Az ikon a keleti keresztény kultúrkörbõl alkotásai másolatok, azaz nem tervez
származik. Egy ismert meghatározás sze- ikonokat, hanem a már meglévõket igyekrint: képbe foglalt imádság, amely ablakot szik legjobb tudása szerint, évszázados hanyit a láthatatlan világra. Rausz Szilveszter gyomány alapján reprodukálni. Hozzátette:
lelkiséggel, vallásos üzenettel áthatott, az az alkotás különleges hozzáállást kívánó,
elmúlt néhány évben készült alkotásai is összetett folyamatának egyik legfontosabb
ilyenek.
része az ima, amelyben az alkotó Istenhez
A mûvész képeirõl, azok üzenetérõl, a fordul, hogy õ irányítsa a kezét, gondolatait.
mûvészet és a kereszténység kapcsolódási A tárlatnyitó a Nagyboldogasszony Római
pontjairól Csere Sándor beszélt a tárlatnyi- Katolikus Általános Iskola szép mûsorával
tón. Rausz Szilveszter a kanonok gondolatait kezdõdött és zárult.
Töreky László

Ifjú tehetségek mûveinek kiállítása

Pünkösdi Dalostalálkozó
Komoly hagyománya lett mára a Csobánc
Népdalkör Pünkösdi Dalostalálkozójának.
Az idei ugyanis már az ötödik alkalom
volt, hogy a környék népdalcsoportjai
összeverbúválódtak egy kellemes, dalos
délután erejéig a tapolca-diszeli kultúrházban május 22-én.

viselõ rámutatott: a hagyományok, ezen belül is eleink zenei kultúrája, kedves énekei
megõrzendõ értékek, amely közösségi élményt és nemzeti kötõerõt is jelentenek egyben.
A felvezetõt követõen szinte azonnal színpadra léptek a csoportok, hogy rövid bemu-

Fotó: Baranyai

- A mûvészet közösségteremtõ erõ - mondta Császár László polgármester
a megnyitón

Fotó: Töreky

Nem közelebbrõl, mint Mosonmagyaróvár környékérõl, Halásziból érkezett
Diszelbe a Halászi Népdalkör
A vendéglátók mellett ezúttal Nemes- tatkozás után, egymás elõtt is bebizonyítsák,
gulács, Sáska, Balatonfüred, Zánka, Monos- nem hagyják veszendõbe menni nagyanyáik,
torapáti és Halászi népdalkörei adtak mûsort, nagyapáik dalait. Rajtuk biztosan nem fog
megszólaltatva településük, tájegységük múlni, ám a diszeli kultúrház nagytermében
régi, kedves énekeit. Ahogy a megelõzõ „fiatalembert, ifjú asszonyt” csak elvétve
években, Bakos György a diszeli település- lehetett látni. A fiatal korosztály hiánya pedig
rész önkormányzati képviselõje köszöntötte komoly törést jelenthet késõbb a hazai népa közel százharminc, zömmel nyugdíjas dalköri mozgalom virágzásában.
Töreky László
korú, de fiatalos lelkû résztvevõt. A kép-

A Balatonfelvidéki SZÍN-VONAL Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tapolcai tanulóinak kiállítása május 25-én nyílt
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
A mûvészeti iskola igazgatója, Baranyai
Zoltánné köszöntõ szavai után a Batsányiiskola tanulóinak verses-énekes-zenés mûsora kedves bevezetõül szolgált; az anyaság
dicséretérõl, gyermekszeretetrõl, a tanítók
iránti tiszteletrõl szóltak a versek, dalok.
Császár László polgármester örömét fejezte ki, hogy kulturális tárlatot nyithat meg,
hogy tapolcai mûvészeti oktatási intézmény
ifjú alkotóinak munkáit ajánlhatja a látogatók figyelmébe; a pannon táj változatos
szépségeit bemutatva gyönyörködtetnek.

Új Tapolcai Újság

Gratulált a tanulóknak, és megköszönte a
felkészítõ tanárok munkáját, majd egy emléklap átadásával megnyitotta a kiállítást.
A tanulók munkái különbözõ pályázatokon nyertek. Nemzetközi pályázaton I.
helyezett Bakos Dávid. Országos pályázaton 7 tanuló vett részt; „Fiatalok az épített
s természeti környezet védelméért” pályázaton I. helyezett Horváth Daniella. Megyei
pályázatokon: a Pannon táj és benne
Veszprém megye címû rajzversenyen a legeredményesebben szerepeltek. Kistérségi
eredményeik is biztatóak. Felkészítõ tanáraik: Czintula Anita és Csiza Anna. A kiállítás anyaga tíz napig megtekinthetõ.
G. Dr. Takáts Gizella
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A sikerlistás Szlengszótár
- Az egyik legkedvesebb kiadványunk
Parapatics Andrea Szlengszótára - mondta
Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó tulajdonos
igazgatója a kiadványt bemutató író-olvasó
találkozót követõen lapunknak.
- Azért is nagyon fontos, mert fiataloknak
is szól. Andrea korszerû módon vette leltárba
a mai magyar szleng 2000 szavát, kifejezési
fogalomkörét, és nagy örömünkre szolgált,
hogy a Kiadó rendelkezésére bocsátotta a
kéziratát. Hogy mekkora siker övezi a szótárt,
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
többször vezette a sikerlistánkat, de egy év
után is elõkelõ helyet foglal el rajta. Nem véletlen tehát, hogy a 2008-as Aranytoll-díjat
Parapatics Andreának ítéltük oda.
- Az író-olvasó találkozón a magyar nyelv
élõ és folyamatosan változó voltára utalva a
szén szó és a néhány éve 7 éves gyermeke
„kapcsolatáról” szólt. Szinte biztos vagyok
benne, hogy a Kiadó nevéül választott tinta
kifejezést is hamarosan magyarázni kell az
utánunk jövõ nemzedékeknek.
- Ez valóban így van. Tintát ma már nem
használunk, csak a számítógéphez kapcsolható nyomtató patronjában van „tinta”. De
úgy gondolom, hogy mivel évszázadokon
keresztül tintával és tollal íródtak a magyar
remekmûvek, az elõdök iránti tiszteletbõl is

választottuk a TINTA Könyvkiadó nevet, az
emblémánk is egy tintásüveg és egy toll.
- Ön a legnagyobb hungarikumnak nevezte
a magyar nyelvet.
- Ez így is van. Hungarikum a makói hagyma, a badacsonyi szürkebarát, de a legnagyobb köztük a csodálatosan gazdag szókinccsel bíró magyar nyelv.
- Milyen szótárak kiadására specializálódott a Kiadó?
- Az 1992-ben létrejött Kiadó gondozásában elsõsorban korszerû egynyelvû
szótárakat adunk ki. Az elsõ kiadványunk a
Magyar szókincstár volt. Jelenleg 183 kiadványunk van. Évente 20-25 könyvet jelentetünk meg. Van egy álmom: a nagymama és
az unoka két szótárunkat egyszerre lapozza. A
Retroszótár szavait - békekölcsön, begyûjtés,
tszcsé, padlássöprés stb. - a nagyszülõ, a
Szlengszótárét pedig - lemegy alfába, fílinges,
gizda, napszenya stb. - az unoka magyarázza
a másiknak, miközben történeteket mesélnek
egymásnak a saját életükbõl.
- Visszatértünk Andrea Szlengszótárához.
Nyitottak a folytatásra?
- Igen. Sõt, nagyon bízom benne, hogy egykét év múlva a szerzõ egy második, felújított,
bõvített változattal „kopogtat be” hozzánk.
Szeretettel és érdeklõdéssel várjuk.
NHE

Felettünk a csillagok

24. rész

Kóborló fekete lyukak
Friss kutatások szerint több száz közepes
méretû fekete lyuk „bolyonghat” a
Tejútrendszerben.
Ezek az égitestek még a galaxisok kialakulásának idejébõl, a fiatal Világegyetembõl maradtak hátra. Szerencsénkre ránk
semmiképp nem jelentenek veszélyt, mivel
az elmélet szerint galaxisunk peremvidékein sodródnak, tõlünk több ezer fényévre.
Ezek nem voltak mindig részei a Tejútrendszernek, hanem kisebb tömegû törpegalaxisok központi fekete lyukaként léteztek.
Ezek a kisebb galaxisok aztán évmilliárdok
alatt beleolvadtak a miénkbe. Ennek a
folyamatnak az eredményeként a központi
fekete lyukak is összeolvadtak, és így
„hízlalták” egyre nagyobbra a Tejútrendszer
közepén található szupernehéz fekete lyukat. De nem mindegyik olvadt össze!
Az esetek egy részében - a modellek
szerint - az összeolvadás során keletkezõ

gravitációs hullámok elég erõsek lehettek
ahhoz, hogy kilökjék a központi égitestet
eredeti galaxisukból, de akkora hatást nem
tudtak rá gyakorolni, hogy teljesen kilöködjön az adott galaktikus környezetbõl. Ezek a
- néhány ezer-százezer naptömegû - fekete
lyukak aztán a galaxist gömbszimmetrikusan körülvevõ halóba kerültek. Felfedezésük csak úgy lehetséges, ha éppen elnyelik
a közelükbe került anyagot, vagy azon csillagok halmazának segítségével, melyeket
még az eredeti gazdagalaxisából ragadott
magával. Ezek viszont valószínüleg rendkívül kis halmazok lehetnek, és elsõ ránézésre egyedi csillagnak látszanak, és csak
az alaposabb vizsgálatok után derülne ki,
hogy több csillag szoros együttesérõl van szó.
Ha bebizonyosodik ezeknek a kóbor
fekete lyukaknak a létezése, általuk többet
megtudhatunk a saját galaxisunk keletkezésérõl is.
Huszák László

Szólj, síp, szólj ! . . .
Életünk csupa készület. Az elsõ nagy úti készület: e világra jönni. Ez megszabhatja az
összes többit.
Öntudatlan, de célszerûen készül a baba a létfenntartásra, helyváltoztatásra, gondolatcserére. Ez az igazi alapiskola. A természet képességet és tehetséget ád, a környezet
biztonságot. Erre épülhet a szabályozott oktatás és társadalmi kapcsolat. Itt már sokat
lehet rontani (és rontanak is: a felkészületlen, következetlen, türelmetlen, önzõ, rossz
példát adó felnõttek; gõgös hatalomgyakorlók, mániákus divatmajmolók és vagyonharácsolók).
Majd az életszerepekre készül - ha készül - az ember; képzéssel, önképzéssel, neveléssel/önneveléssel. Ha szakmailag alkalmatlan, erkölcsileg hiteltelen a posztján, az tragédia; minél magasabb posztján, annál nagyobb tragédia. Tehetségünk különbözõ pontokra determinál, de hogy ártunk vagy használunk vele, lelkiismeretünktõl függ.
A világot nem a gyermekek rontották el!
Dr. G. T. G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Varga Antal tanár
(Nagyvázsony, 1910 - Tapolca, 1978. augusztus 10.)
Édesapja pék volt Nagyvázsonyban. A veszprémi piarista
gimnáziumot kijárva Budapesten beiratkozott a bölcsészkarra.
Egyetemi tanulmányait 1933-ban sikeresen befejezte, történelem-földrajz szakos középiskolai oklevelet szerzett. 1940-tõl
helyettes tanárként alkalmazták Tapolcán a polgári fiúiskolában,
ahol szaktárgyai mellett magyar irodalmat is tanított. 1941-ben
véglegesítették és 1952-ig ebben az iskolában, majd jogutódjában, az általános iskolában tanított. 1952-ben végzettségének
megfelelõ tanári állást kapott az új szervezésû tapolcai gimnáziumban. Haláláig itt tanított. Tanítványai igazi tanáregyéniségként emlékeznek rá. Irodalom
és zene egészítette ki szabad óráit. Színdarabokat tanított be diákjainak, amelyeket az
intézmény falain kívül a környék mûvelõdési házaiban nagy sikerrel adtak elõ. Sírja a tapolcai temetõben van.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Kecskesajtos mézes padlizsános falatkák, rucola saláta ágyon

Nyári Sakk- és Szabadidõs Sporttábor
Idõpont: 2009. június 15-26. Részvételi díj: 18.000,- Ft/fõ. Életkor: 6 -12 év.
Jelentkezés: Tapolca Városi Sportegyesület-Sakkszakosztály, Tapolca, Alkotmány u. 7.
Paréj József szakosztályvezetõnél. Tel.: 70/227-3077, 87/510-851 de.: 9.30-11.30.
Szolgáltatás: Naponta (2 x 5 nap) 7.30-15.30-ig tartó táborban a napi 4 órás sakkoktatás
mellett ebédet, uzsonnát, sport és szabadidõs programokat biztosítunk a gyermekek részére.
Jelentkezési határidõ: 2009. június 10.
Paréj József

VI. Oviolimpia

Fotó: Cseh

A részvétel és a játék volt a fontos
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Idén hatodik alkalommal került megrendezésre az Oviolimpia, ahol az összes tapolcai óvodás a Rendezvénycsarnok vendége volt egy sportos délelõttre. Ebben az
évben is minden óvoda oviolimpiás pólóval
szerepelt a versenyen, melyet az óvodák
ajándékba kaptak a rendezvény emlékére.
A zenés bemelegítés után felsorakoztak a
versenyzõ gyerekek, hogy sor-, és váltóversenyen mérkõzzenek meg. A feladatok
ügyességet, gyorsaságot kívántak meg a
résztvevõktõl, akik a különféle akadályversenyek leküzdése után százlábúként
összekapaszkodva pihenték ki a fáradalmakat. A szervezõk, hangsúlyozva a játék és
a részvétel fontosságát, a díjazásban nem tettek különbséget, így minden versenyzõ csapat gyõztesként, serleggel, csokoládéval és
frissítõvel térhetett vissza az óvodájába a
játékos délelõtt után.
Cseh Diána

Hozzávalók:
1 csomag leveles tészta, 1 db közepes
nagyságú padlizsán, 1 nagy fej lilahagyma,
30dkg friss kecskesajt, pár szár friss
kakukkfû, só, bors, méz, olívaolaj, 1 db
tojás, 1 csomag rucola,
Mézes mustáros öntethez:
1 kk. mustár, 1 ek olívaolaj, és két ek.
fehérbor ecet, só, frissen õrölt bors, 1 ek.
méz
Elkészítés:
170 °C fokra állítjuk sütõt. A padlizsánt

megtisztítjuk, és apró kockákra vágjuk.
Olívaolajat felhevített serpenyõbe öntünk,
majd a padlizsánkockákat megforgatjuk
benne. Sózzuk, és puhára pirítjuk a zöldséget. Amikor megpuhult, a frissen aprított
kakukkfûvel és borssal megszórjuk. A
vöröshagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk,
és olajon megfuttatjuk. A kecskesajtot kb.
fél centi vastag karikákra vágjuk. A kész
leveles vajastésztát kivesszük a hûtõbõl,
vékonyra nyújtjuk, (ha nyújtottat használunk, akkor csak feldaraboljuk) és kb.
5x5 centis darabokra vágjuk. Az így kapott
tésztákat a sütõpapírral kibélelt tepsire
tesszük. Egy tojást felverünk, és a tésztalapocskákat gyorsan átkenjük vele. Majd
minden négyzetre teszünk egy kis hagymát,
halmozunk rá egy kevés padlizsánt, majd a
kecskesajt karikával zárjuk a rétegezést.
Kb. 15-20 percig, sütjük, amíg a tészta szép
aranybarnára sül. Amikor kivettük a
sütõbõl, minden sajt tetejére cseppentsünk
egy kevés mézet. Amíg a tészta sül, addig
összekeverjük a saláta öntetet.
Tálalás: akár csak úgy darabonként tányéron, vagy készítünk egy salátaágyat, amit
meglocsolunk mézes öntettel, és arra helyezzük az elkészült kecskesajtos falatkákat!
A recept megtalálható:
www.receptbazar.hu
Jó étvágyat kívánok!
Halász János gasztronómus

Néhány újabb szójáték
Ez a kegyelmes úr, valójában félkegyelmû.
A vas megyei Velemér nem velem ér célba.
Ez a madár ott fenn a fészkén fészkelõdik.
A csinos kis Lenke néha meztelenke.
Csigalassúsággal halad a csiga a csigalépcsõn.
Így áll a helyzet, igyál.
Ez hangzott el a bemondó ajkáról: indul a
vonat Ajkáról.
A Fábián felismerte a majmok között
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a páviánt.
A hadihajó torpedóromboló, a kiscica
pedig törpedoromboló.
A kis cinke picinke cinke.
Szállás: panzió, teljes ellátás, ameddig a
szem ellát.
Egy fiú elgáncsolja osztálytársát. Tanár:
Hogy hívnak? Pataki. No, akkor, pata be!
Hogy hal meg a kovács? Elpatkol.
Dr. Töreky László

SPORT

Elismerés
Boczkó Gyulának
A labdarúgásban és a labdarúgásért
végzett több évtizedes munkájáért a Magyar
Labdarúgásért Érdemérem bronz fokozatát
kapta az MLSZ Telkiben tartott közgyûlésén
Boczkó Gyula, a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség alelnöke, a tapolcai körzeti
versenybizottság elnöke. Boczkó Gyula a díjat Sepp Blattertõl (FIFA), Michael Platinitól
(UEFA) és Kisteleki Istvántól (MLSZ)
vehette át. Szívbõl gratulálunk!

Ezüstérmes felnõttek, bronzérmes ifjúságiak
a nõi kézilabda NB II-ben
Négy mérkõzés, négy gyõzelem , ez a felnõtt nõi csapat mérlege a bajnokság befejezõ fordulóiban. Ez jelentette a harmadik helyet. A ráadást, az ezüstérmet
pedig a sors hozta, azaz a Celldömölk
váratlan gyõzelme a Komárom felett.

ni remek eredménnyel. 41:25-ös tapolcai
gyõzelem született. Egy héttel késõbb a Mór
otthonából 37:24-gyel tértek haza. A legutolsó hazai meccsen az ellenfél a jó erõkbõl álló, a tabellán közvetlenül a Tapolca
mögött álló Büki TK együttese volt. Az õszi

Nyilatkozat
A Labdarugó Szakosztály felnõtt csapatának edzõje, Kutasi Gábor 2009.
május 25-én, személyes találkozásunk
során hivatalosan bejelentette lemondását a edzõi megbizatásáról.
A szakosztály vezetõsége a 2009. 05.
26-a délelõtti megbeszélésen a lemondást
– megköszönve Kutasi Gábor munkáját –
elfogadta, és egyben azonnali hatállyal, a
bajnokság végéig az edzõi feladatok
ellátásával Viski László játékos-edzõt
bizta meg.
Frang László elnök

Boczkó Gábor,
a tuskirály
Vercelli, az észak-olasz mezõváros nemcsak rizsföldjeirõl híres: egy évszázada ott
élt egy Marcello Bertinetti nevû sokoldalú
úriember, aki a sportban nevet teremtett
Vercellinek. Fia, Franco két olimpián is
aranyat nyert a páston, õ alapított csapatviadalt édesapja tiszteletére.
A hagyományos csapatversenyek a mai
napig megmaradtak. A közelmúltban négy
nemzet közül a magyar (Boczkó Gábor, Imre
Géza, Rédli András, Somfai Péter) diadalmaskodott férfi pájbartõrben. Boczkó Gábor
pedig a legtöbb tust adó versenyzõként
megkapta az aranypárbajtõrt is.

Fotó: Antal

A hölgyeknél a gyõri SZESE-tõl elszenvedett vereség után változások történtek. A
szakosztály vezetése megköszönte Csíkos
László edzõ eddigi munkáját, s a bajnokság
hátra lévõ 4 fordulójára a csapat két játékosa, Kovács Ildikó és Antal Anett vette át a
lányok szakmai irányítását. A Körmend elleni hazai mérkõzésen debütáltak, mondhat-

Remek eredmények ifjú
vívóinktól Klagenfurtból
Gyermek és újonc korosztályú párbajtõrösök versenyeztek az elsõ alkalommal rendezett klagenfurti nyílt európai
vívóbajnokságon.
Tizennégy nemzet 382 fiatal sportolója
mérte össze vívótudását, köztük a Balaton
Isover Vívóklub párbajtõrösei is, akik
ismét kitettek magukért.

Sportújságírók találkozója
A dunántúli sportújságírók háromnapos
tájértekezletét ebben az évben Kiss
Dezsõnek, a Napló sportrovat vezetõjének szervezésében Veszprém megyében
tartották, veszprémi, tapolcai és sümegi
helyszínekkel.
A kilenc megye képviselõi Veszprémben
kezdték a munkát, majd Tapolcára utaztak,
ahol este a város önkormányzatának és sport-

találkozón a mieink 1 góllal kaptak ki a vasi
gárdától. A tét mindenképpen nagy volt a
mérkõzés elõtt. Ha sikerül a gyõzelem, a
dobogó harmadik fokára már biztosan felállhatnak a lányok.
Remek, lendületes elsõ félidõ után 6
gólos tapolcai elõnnyel fordultak a csapatok. Ez az elõny tovább nõtt, ám ekkor

életének vezetõivel találkoztak.
Császár László polgármester és az önkormányzat képviselõinek vendégeiként a húsz
fõs sportújságírói csapat tájékozódott a
helyi sportéletrõl, meglátogatták a nemzetközi hírû vívók edzõtermét, a Városi
Rendezvénycsarnokot, valamint ismerkedtek Tapolca idegenforgalmi nevezetességeivel.

A gyermek korcsoportban egyedüli
magyar indulóként Siklósi Gergely mindenkit maga mögé utasítva aratott gyõzelmet.
Az újonc leányoknál Siklósi Enikõ a
döntõben izraeli ellenféltõl kapott ki 2
tussal, így a dobogó második fokára állhatott. Itt Felker Adrienn egy dominikai
lánnyal együtt állt a dobogó bronzos
fokára.
Az újonc fiúk versenye teljes balatonos
sikert hozott, hiszen a dobogó minden
fokán tapolcai párbajtõrös hallhatta a
magyar Himnuszt. Gyõzött Csák Marcell,
ezüstérmes Siklósi Gergely, bronzérmes
Havasi Marcell lett.
A versenyzõk edzõje Szalay Gyöngyi.
Gratulálunk!

olyan hosszú hullámvölgy következett,
hogy félõ volt, elmegy a mérkõzés..
A vendégek elõbb két gólra zárkóztak, a
végjáték elõtt már csak egy gól volt a
különbség. Csak néhány momentum volt
vissza a találkozóból. Megvolt az egygólos
elõny. Hiába volt a vendégeké az utolsó
támadás és az idõntúli szabaddobás, jól
mûködött a tapolcai blokk. Az izgalmas
meccs végeredménye 24:23 lett.
A szezont Gyõrújbaráton csapnivaló elsõ
félidõ után - 13:12-es hazai vezetés káprázatos második félidõvel zárták kéziseink. Jól mûködõ védekezésbõl a lerohanások gólokat és nagyarányú gyõzelmet
hoztak (21:33). Boldogság, ölelkezések.
Tán a sors akarta, mert a szerencse a Tapolca mellé szegõdött. A bronzérembõl néhány
órával késõbb ezüst lett. Történt ugyanis,
hogy a bajnokságuk ünneplésére készülõ Komárom gárdáját a Celldömölk megverte. Ezzel hármas holtverseny alakult ki a második helyért, amibõl a Tapolca került ki gyõztesen.
Az ifúsági csapat is ünnepelhet, hiszen
a dobogó harmadik fokán zárták a
2008/2009-es bajnoki szezont.

A váltófutás tapolcai
sikerrel zárult
A testvérvárosok világnapja alkalmából
Tapolca és Sümeg között váltófutást rendeztek.
A Székelykapunál gyülekezõ futókat
Császár László polgármester köszöntötte,
majd Cseh Diána sportszervezõ programismertetõje után rendõri felvezetéssel a start
helyszínéhez, a városi rendezvénycsarnokhoz futottak a résztvevõk. Innen indult a
17 kilométeres váltófutás.
Sümegen, a Kisfaludy téren Judi József
alpolgármester fogadta a 14 csapat befutóit.
Összesen 224 futó vett részt a versenyen. A
legrövidebb idõ alatt a Batsányi-gimnázium
csapata teljesítette a távot, õk lettek az
abszolút gyõztesek, így a vándorkupa egy
éves megõrzésre hozzájuk került.

Fazekas Dennis
újabb sikerei
Az elsõ osztályos motoros versenyzõ ott
folytatja az idén, ahol tavaly abbahagyta.
A március közepén kezdõdõ motoros szezonban remek eredménylistát mutathat fel és
mondhat magáénak Dennis. Nyolc versenyen
vett részt az ifjú motoros, ahol két alkalommal lett gyõztes, egyszer állhatott a dobogó
második fokára, kétszer a bronzos helyre.
Kétszer lett negyedik, egyszer pedig ötödik.

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK:
A Szombathelyen rendezett 2009. évi országos diákolimpia sakkcsapatversenyének
döntõjén kimagasló eredményeket értek el
zalahalápi Csontváry-iskola alsós leányai. A
26 csapatos mezõnyben az igen elõkelõ 3.
helyen végeztek. A csapat tagjai voltak:
Koltai Anna, Sötét Barbara és Szilágyi Laura.
Koltai Anna és Sötét Barbara a Tapolca VSE
versenyzõi, mindketten különdíjasok is lettek. Edzõik: Paréj József és Hlavács
Krisztián.
Az alsós fiúk versenyében a Tapolcai
Általános Iskola csapata a 6. helyen zárt (28
csapat). Csapattagok: 1. táblán: Bruckner
Máté, 2. táblán Árvai Eszter, 3. táblán Nagy
Gergõ és Almási Zsombor.
A felsõ tagozatosok versenyében a Tapolcai
Általános Iskola sakkozói a 12. helyen végeztek (24 induló). Csapattagok: 1. táblán Bodó

Bence, 2, táblán Vincze Gyõzõ, 3. táblán
Szabó Dorina, 4. táblán. Peszleg Pálma.
A május 8-án Celldömölkön rendezett Sághegy kupán, az országos ifjúsági és gyermek
egyéni rapid versenyen, ahol mintegy 200
versenyzõ ült asztalhoz , a következõ tapolcai
eredmények születtek:
A 10 év alattiaknál Kauffmann Péter 2.,
Molnár Tibor 5., Buzás Bertalan 6.
A 12 év alatti lányoknál Árvai Eszter
második lett, Hoffmann Vivien 5..
A 14 év alatti lányoknál Tóth Tímea
ezüstérmet nyert, Kekk Laura a 6. helyet
szerezte meg. A fiúknál ebben a korcsoportban Tóth Soma is a 6. helyen végzett.
Mindannyian a Tapolca VSE igazolt
sakkozói.
Jól szerepeltek a tapolcai sakkozók a IV.
Pölöskei Grand Prix felnõtt, ifjúsági és gyermek egyéni versenyén. A négynapos nem-

zetközi versenyen hat ország 220 különféle
korosztályú és minõsítésû versenyzõje vett
részt. Tapolcai eredmények: A nyolc év alatti
fiúknál (43 induló) 4. lett Nagy Gergõ. A 10
év alatti fiúk 45 fõs mezõnyében Kauffmann
Péter a 3., Buzás Bertalan a 4. helyen végzett.
A lányoknál 17 indulóból Koltai Anna a 2.
lett. A felnõttek és a 10 év feletti ifjúsági és
gyermekversenyzõk 96 indulós mezõnyében
Sötét Barbara a 3., Kekk Laura az 5. helyen
végzett.

LABDARÚGÁS:
NB III-as csapatunk, a TIAC eredményei a
májusi fordulókban: Haladás II-TIAC 7:1
(3:0), TIAC-Répcelak 2:3 (0:2), Celldömölk
VSE-TIAC 1:1 (1:0), TIAC-Veszprém FC
0:7 (0:3).
A csapat továbbra is a kiesési zónában.
A megyei IV. osztályban szereplõ Tapolca
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VSE csapatának eredményei. 17. forduló:
TVSE-Ukk 1:4, 18. forduló: HegymagasTVSE 4:2, 19. forduló: Csabrendek-TVSE
3:6. A 19. forduló után a 12 csapatos negyed
osztályú bajnokságban a TVSE a 6. helyen áll
28 ponttal.

NÕI LABDARÚGÁS:
Somlóvásárhely-Tapolca VSE Honvéd 0:10,
Tapolca VSE Honvéd-Nyirád 4:2

KÉZILABDA:
NB II-es férfi kézilabdásaink a 6. helyen
fejezték be a 2008/2009-es bajnoki szezont,
annak ellenére, hogy a tavasz nem volt igazán
sikeres. Az utolsó mérkõzések eredményei:
TVSE-ETO II. 28:35, Ács-TVSE 31:20, TVSESzombathely 30:23, Veszprémi EgyetemTVSE 32:24, TVSE-Celldömölk 27:22.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Köszönet és hála

Épül a vendégváró városkapu
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület
által megnyert 37 millió forint összköltségû norvég alapú pályázat megvalósításának egyre több a látható jele.
Nagy ütemben készül a vendégváró
Déli Városkapu Park, épülnek az utak,
sétányok.

A kerékpárral közlekedõket is egyre
szebb látvány fogadja a Tapolcát és
Diszelt összekötõ kerékpárúton: a pihenõhelyek mellé néhány év múlva már
árnyat adó fákat ültettek, rendbetették a
partoldalakat, lekaszálták a füvet (kis
képünkön).
NHE

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Átalakul a déli városrész „bejárata”: szebb, komfortosabb lesz

Tavaszi tarisznya
Versillusztrációs pályázatot hirdetett
áprilisban a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum Gyermekrészlege Kányádi
Sándor verseire - a költõ születésének
80. évfordulója alkalmából - Tavaszi
tarisznya címmel.

Fotó: N. Horváth

Ugye szépek?

Az eredmény kihirdetésére május
25-én került sor. Az óvodások között I.
helyezett lett Borsodi Szilárd (Monostorapáti óvoda), II. Decsi László (Szivárvány óvoda), III. Bakos Erik (Alkotmány utcai óvoda).
Az alsótagozatosok versenyében I. helyezett Rádi Stella (Nagyboldogaszszony-iskola 3. osztály), II. Pál Milán
(Bárdos Lajos Intézményegység, 4. osztály), III. Bicsérdi Bálint (Nagyboldogasszony-iskola, 3. osztály).
Közönségdíjasok: Pál Milán, Dér
Kinga és Németh Viktória (Bárdos
Lajos Intézményegység, 4., 8.a és 6.z
osztály).
Ajkai pedagógusok „Somvirágok”
zenekara mai magyar költõk megzenésített verseivel színesítette az ünnepséget. Hegedûn, gitáron, népi hangszereken kísérték éneküket; az ismerteket a gyermekek velük együtt énekelték.
G. Dr. Takáts Gizella

Csak bátran és ügyesen
A színpadon fellépõ gyerekek táncoszenés-verses produkciója mindig is
elismerést vált ki a nézõközönségbõl,
de különösen igaz ez akkor, amikor
sérült gyerekek a mûsor szereplõi.
A Szász Márton-iskola május 11-én, a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban
megtartott kulturális bemutatóján Bognár
Ferenc, az intézmény igazgatója köszöntötte a jelenlévõket, majd a mûsor következett.
Csodálatos volt látni, hallani a verset
mondót éppúgy, mint az énekest, de ter-

Kihívás napja 2009
Május 20-án, a kihívás napján gazdag
programot kínált a rendezvénycsarnok
sporszervezése minden korosztálynak,
minden mozogni vágyónak.
Éjszakai túra a Csobánc várához, kismo-
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toros ügyességi verseny ovisoknak, kisiskolásoknak, kerékpártúra terepen stb.
A nap folyamán a szervezõk igyekeztek minél több embert megmozgatni
Az elõre megtervezett helyszínek mellett
(Napközi Idõsek Otthona, Megbecsülés
Idõsek Otthona, Tûzoltóság) spontán
belátogattak üzletekbe, játszóterekre,
mûvelõdési házba. Mindenütt elmondták, milyen alkalomból érkeztek. Az
emberek partnerek voltak a mozgásban.
Külön felhívás volt az idén a 11.0012.00-ig tartandó tánc, melyen több
intézmény is táncházzal járult hozzá a
program sikerességéhez. A szervezõk
elmondták, hogy jövõre is részt kívánnak venni a kihívás napi programokban,
és még több embert szeretnének megmozgatni.
Antal Edit
A következõ lapzárta idõpontja: 2009. június 23.

Madarak és Fák Napja
Rajz- és madárkiállítással ünnepelte a
Rendezvénycsarnok a Madarak és Fák
napját.
A május 11-17. között megrendezett
kiállításon az érdeklõdõk helyi és környékbeli általános iskolások pályamunkáit és
Pócsi Béla világbajnok díszmadár-tenyésztõ madarait tekinthették meg. A tárlatot
Pócsi Béla nyitotta meg, akinél elhivatottabb embert nem is találhattak volna a
szervezõk. Beszédében felhívta a gyerekek
figyelmét a környezet, az élõvilág tiszteletének fontosságára. A csaknem 300 trópusi madarából egy kis ízelítõt (sárga kék
ara, sárgabóbitás kakadú, hegyi lóri, perzsa
turákó…) láthattak a nézelõdõk. A szerencsésebbek még egy-két mondatot is hallhattak a madaraktól.
Juhász Ágnes

mészetesen a tánc sem maradhatott ki a
repertoárból. A színpadon nemcsak az
Egyszer egy királyfi története elevenedett
meg, de A dzsungel könyvébõl, a Muzsika hangjából és a Rátóti csikótojás
történetébõl készült összeállítás is.
Köszönet és hála a gyerekeket betanító
és velük együtt fellépõ pedagógusoknak.
Féltõ szeretetük, bátorító simogatásuk,
kedves szavuk segítségével csoda történt
a színpadon: a gyerekek lelkesen, szívüket beleadva mutatták meg a hálás közönségnek érzelmi gazdagságukat is. NHE
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Tapolca város lapja
Fotó: Antal

Mozdulj!

A Tapolca VSE
Természetjáró
Szakosztály
júniusi túraterve

Fotó: Juhász

Pócsi Béla és az õ madara nagy
sikert aratott

6-án „Velence” 35/25/10 teljesítménytúra - Pákozd
13-án Várvölgy-Rezi-Zalaszántó
20-án „Balaton” 50/30/20 teljesítménytúra - Balatonfüred
27-én Munkatúra, turistajelzés felújítás
Für Ágnes
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