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Merjünk a jövõ emberei lenni
Tapolca polgáraival elõször ünnepeltek
együtt a Veszprém Megyei Közgyûlés
tagjai március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján.
A Városi Rendezvénycsarnokban megtartott megemlékezés ünnepi szónoka
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a közgyûlés elnöke volt, aki

hangsúlyozta: - Higgyünk a szemünknek,
olvassuk el a történelem üzenõfaláról,
amit tettel, vérrel a '48-as magyarok
nekünk írtak oda: merjük vállalni, hogy
magyarok vagyunk, merjünk a jövõ
emberei lenni.
/Ünnepi összeállításunk a 4. oldalon
Erõs Magyarország nélkül nincs erõs
magyar ember címmel./

2009. március

A megválasztott polgármester:
Császár László

Fotó: N. Horváth
Fotó: Kovács

A Kistó partján lévõ Pantheon-falnál Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke és Talabér Márta alelnök is koszorúzott

Világkupa-gyõzelem
Remekül versenyzett a németországi Heidenheimben Rédli András, a Balaton
Isover Vívóklub párbajtõrözõje, a magyar válogatott tagja.
Pályafutása elsõ Világkupa-gyõzelméért az elõdöntõben Boczkó Gáborral
vívott (15:13), a fináléban pedig a német Fiedlert (9:8) verte meg.

A Város Napján
- A mának mintát adó polgári lét korát a
XIX. század utolsó harmadában élte a
város - mondta köszöntõjében Császár
László március 20-án a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban megtartott városnapi ünnepségen.
- Lakói olyan arculatot adtak a tele-

pülés központjának, olyan örökséget
hagytak az utódokra, amely iránytûként
mutatja ma is, hogy egy város léte, ereje
polgárainak hitébõl táplálkozik.
/Írásunk a 4. oldalon A közösségi
eredmények meghatározói az egyéni tettek címmel./

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” - idézte Széchenyi
István örökérvényû gondolatát a polgármester
Ács János tragikus hirtelenségû halála ben április 3-án a Tamási Áron Mûvemiatt március 29-én idõközi polgár- lõdési Központban megtartott rendkívümester-választás volt Tapolcán, ame- li nyilvános ülésen a város új vezetõje.
- Most csak annyit ígérhetek, amit
lyet 62,71%-os eredménnyel Császár
remélhetõleg meg is tudunk valósítani:
László, a FIDESZ jelöltje nyert meg.
- Tapolca városának polgármestere- a megkezdett munkát, fejlesztéseket
ként a Képviselõ-testület munkáját úgy befejezzük. Ehhez mindenképpen szükfogom irányítani, hogy az mindenkor, ség van az Önök segítségére, türelmére,
mindenhol - a lehetõségeket figyelembe egyetértésére és bizalmára.
/A választás eredményérõl, a testületi
véve - a város fejlõdéséért, jövõjéért
dolgozzon - mondta programbeszédé- ülésrõl készített összeállítás a 2. oldalon./

Megújult a tornaterem

Fotó: László

A fiatalok tornabemutatót tartottak az átadást követõen

Fotó: N. Horváth

Ünnepeltek a város polgárai

Ünnepélyes keretek között adták át
március 24-én a Batsányi János
Gimnázium felújított tornatermét a tanuló ifjúságnak.
Köszöntõjében Sólyom Károly alpolgármester - személyes élményeit felidézve -

szólt arról, hogy egy iskola életében
meghatározó szerepet játszik a tornaterem,
hiszen izgalmas mérkõzések, közösségi
élmények színtere.
/Írásunk az 4. oldalon Az egészséges
ifjúságért címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az idõközi polgármester-választás eredménye
A szavazást megelõzõ nap 16.00 óráig a
névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 13.977 fõ, ebbõl a 2009. március 29-én
megtartott idõközi polgármester-választáson
szavazóként 4.859 fõ jelent meg. Az urnában lévõ szavazólapok száma: 4.856 volt,
ebbõl 4.832 érvényes szavazat és 24
érvénytelen szavazat. A részvételi arány
34,76%-os volt.
A leadott érvényes szavazatokból Császár
László, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség polgármester-jelöltje 3.030 (62,71%),

Fekete Mátyás független jelölt 177
(3,66%), Lévai József, a Magyar Szocialista Párt jelöltje 1.282 (26,53%) és
Szalkai Zsolt, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom - Párt jelöltje 343 (7,10%)
szavazatot kapott.
A fentiek alapján a Helyi Választási
Bizottság 13/2009.(III.29.) HVB határozatában megállapította, hogy Tapolca Város
Polgármestere Császár László. A döntés
ellen a jogszabályi határidõn belül kifogás
nem érkezett.

Végezzük továbbra is munkánkat közösen,
békességben, városunkért, Tapolcáért
Az április 3-ai rendkívüli testületi ülésen
zsúfolásig megtelt a mûvelõdési központ
színházterme.
Németh István Péter költõ Tapolcáról írt
verseinek felolvasása és a zászlók bevonulása után Sólyom Károly alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, külön
köszöntve Császár Lászlót, a megválasztott
polgármestert.
Dr. Kajtár György, a Helyi Választási
Bizottság elnöke mielõtt tájékoztatót adott
a választásról, arra kérte a résztvevõket,
hogy egyperces néma felállással adózzanak
Ács János emlékének.
Az eredmények ismertetése után Császár
László Tapolca zászlaja és a Képviselõtestület elõtt letette esküjét, majd átvette
megbízólevelét a HVB elnökétõl.
Ezt követõen a polgármesteri illetmény
megállapítására került sor, majd megszületett az a testületi határozat, amely hozzájárult ahhoz, hogy Császár László Tapolca Város polgármestereként a Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöki tisztségét továbbra is betöltse.
Császár László programbeszédében megerõsítette, hogy Tapolca Város Önkormányzatának a két éve egyhangú szavazással
elfogadott Stratégiai Programját kívánja
megvalósítani. - Az elkövetkezendõ idõszakban a város biztonságos mûködése
mellett továbbra is nagy hangsúlyt kell
helyeznünk a fejlesztésekre, a költségcsökkentõ, energiatakarékos megoldásokra a
mai kor és gazdasági helyzet elvárásainak
megfelelõen. Városunknak sajátosságából
és jogszabályi kötelezettségeibõl adódóan

sokrétû feladatellátásnak kell megfelelnie.
Így különösen fontos külsõ fejlesztési források bevonása az önerõ biztosítása mellett. Természetesen ehhez az is kell, hogy a
pályázati lehetõségek biztosítottak legyenek és a város is partnere legyen - a rendelkezésre álló eszközökkel - a befektetõknek, különösen a helyben érdekelt, a
településen fejleszteni kívánó gazdasági
társaságoknak. Az önkormányzati fenntartású intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, de kiemelten a
Polgármesteri Hivatal esetében feltétlen
elsõbbséget kell biztosítani a pályázati
elõkészítési, tervezési tevékenységnek, a
megfelelõ szervezeti keretek biztosításával.
A programbeszéd további részében a városra váró feladatokat részletezte Császár
László, kiemelve a közlekedési feltételek
javítását, a környezet védelmét, az oktatási,
közmûvelõdési intézmények korszerûsítését, a kistérségi összefogást az új mentõállomásért, az idõsek segítését, a történelmi
egyházakkal, a civil szervezetekkel, a
kisebbségi önkormányzatokkal való együttmûködést, valamint a belvárosi rehabilitációt és a laktanya hasznosítását.
A programbeszéd záró része a köszöneté
volt.
- Az idõközi polgármesteri választáson
kapott jelentõs számú támogató szavazatot
ezúton is szeretném megköszönni, de azoknak is köszönöm a választáson történõ
részvételt, akik nem rám szavaztak.
Köszönetet mondok mindazoknak is, akik
az elmúlt idõszakban munkámat önzetlenül
segítették. Polgármesteri és választókörzeti
munkámat a jövõben - más települések gya-

korlatával azonosan - együtt kívánom ellátni. Külön szeretném megköszönni Sólyom
Károly és Marton József alpolgármestereknek, képviselõtársaimnak, az intézményi és
hivatali munkatársaknak az átmeneti idõszakban végzett munkáját. Tapolca városának polgármestereként a Képviselõ-testület
munkáját úgy fogom irányítani, hogy az
mindenkor, mindenhol - a lehetõségeket figyelembe véve - a város fejlõdéséért, jövõjéért dolgozzon. Ebben számítok képviselõtársaim aktív részvételére, javaslataik
kidolgozására, elõterjesztésére. Most csak
annyit ígérhetek, amit remélhetõleg meg is
tudunk valósítani, a megkezdett munkát,
fejlesztéseket befejezzük. Ehhez mindenképpen szükség van az Önök segítségére,
türelmére, egyetértésére és bizalmára.
Széchenyi örökérvényû mondatával zárom
beszédemet: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” Végezzük a
munkánkat továbbra is közösen, békességben, városunkért, Tapolcáért!
A beszédet követõen Császár László
emléklapot adott át Marton József és
Sólyom Károly alpolgármestereknek.
Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés
elnöke pohárköszöntõjében kívánt sok sikert az újonnan megválasztott polgármesternek és a támogatásáról biztosította õt.
- Ez a választott tisztség olyan szolgálat,
amit csak akkor szabad elvállalni, ha azt
teljes odaadással, teljes szívvel-lélekkel,
100%-osan tudja az illetõ teljesíteni. Ismerve Császár László emberi tulajdonságait,
következetes és felelõsségteljes munkavégzését erre minden garancia megvan - mondta.
N. Horváth Erzsébet

Pályázatok, eredmények
ELKÉSZÜLHET AZ IPAR UTCA
Több mint kilencven millió forintot nyert
Tapolca Város Önkormányzata a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázatán.
A 70 %-os támogatottságot élvezõ, 130 millió forintos összértékû pályázat keretében 520
m2 belterületi út felújítása, 950 m2 út menti zöldsávfejlesztés, 99 m2 járdaépítés, csapadékvízelvezetés, közvilágítás megoldása szerepel.
A beruházás igen nagy jelentõségû, hiszen
nemcsak az ott mûködõ négy ipari üzem
életére lesz hatással, de fontos a szintén
ebben az utcában mûködõ, a közeljövõben
pedig újjáépülõ mentõállomás szempontjából
is. Az Ipar utca összekötõ kapocs az északi és
déli városrész között. Számítások szerint
megszûnik a Sümegi út jelenleg határértéket
meghaladó zajszennyezettsége, 25 %-al nõ a

projekt által az új útszakasz forgalma, ezáltal
csökken a Belvárosban tapasztalható környezetszennyezés is. A város vezetése reméli,
hogy a szilárd burkolattal való ellátás, fásítás
után munkahelyteremtõ hatása is lesz a
vonzóvá váló Ipar utcának.

EGYSZERÛBB ÜGYINTÉZÉS
Tapolca Város Önkormányzata az ÁROPpályázaton közel 20 millió forintot nyert a
„Szervezetfejlesztés Tapolcán” címû pályázatával.
A támogatás segítségével a szervezetfejlesztéshez szorosan kapcsolódó szoftverek
beszerzésére kerül sor. Az ülések elõkészítése, a kézi döntésrögzítés és módosítás, a
testületi statisztikák összeállítása mellett az
ügyfélhívó rendszer korszerûsítése - jelentkezés, sorszámiadás, ügyfélhívás, átirányítás

stb. - is egyszerûbben megoldhatók lesznek a
projekt keretében.
A nyertes pályázat képzésekre, tréningekre, tanácsadások szervezésére is lehetõséget ad.

ISMÉT PÁLYÁZIK A VÁROS
Amennyiben sikerrel jár a polgármesteri
hivatal pályázatíró csapata, elemi infrastruktúra felújítás keretében újulhatnak meg az
oktatási intézmények Tapolcán.
Az Oktatási Minisztérium által kiírt
pályázaton intézménytípusonként huszonötmillió forint nyerhetõ el. A tapolcai pályázatban a bölcsõde gyermek-átadó terét, a
Kazinczy Ferenc Tagintézmény vizesblokkjait, a Szivárvány Óvoda csoportszobáit újítanák fel, valamint tornaszobát alakítanának
ki a Barackvirág Óvodában.

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.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Fogadóórák:
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ:
13-16-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 812-ig; Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport, Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8-12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás;
Szerda: 13-17-ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 812-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfogadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök:
nincs ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16ig, szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken
8-12-ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-16;
Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax: 321-721,
Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -16.00ig Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I.
emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József
510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda 511-156
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport
511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Décseyné
Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport
511-151
Dr. Rozgonyi Viktória mb. csoportvezetõ
Okmányiroda
511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ
511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
és gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba
Tel.: 30/905-9440 Fogadóóra: hétfõtõl
csütörtökig 8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246;
Mobil: 30/613-3357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.0017.00, Kedd: 8.00-12.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690

KRÓNIKA

Szolgálatnak, a város szolgálatának tekintem a megbízatást
- Beszélgetés Császár Lászlóval, Tapolca polgármesterével Március 29-én idõközi polgármester-választás volt Tapolcán, amelyet elsöprõ fölénnyel
Császár László, a FIDESZ jelöltje nyert
meg. Terveirõl, a rá váró feladatokról vele
beszélgettünk.
- Az idõközi polgármester-választás forgatókönyvének elsõ részét - sajnos - a sors
írta meg. Mi késztette Önt arra, hogy elvállalja a jelölést?
- Ács János polgármester úr emlékének
tisztelete, a felkérések, a bíztató, támogató
szavak sokat segítettek abban, hogy
megszületett a döntésem: indulok a választáson. Itt is szeretnék köszönetet mondani a
város azon polgárainak, akik megtiszteltek
bizalmukkal és rám szavaztak. Köszönet a
kampányban részt vett segítõtársaimnak, a
családomnak, a barátaimnak, képviselõtársaimnak, akik támogatták elhatározásomat.
Köszönöm azoknak a politikusoknak, akik
felkértek erre a felelõsségteljes feladatra, és
lehetõséget adtak arra, hogy megméressem
magam a polgármester-választáson. Külön
köszönöm Ácsné Gabinak, János özvegyének, hogy azzal bíztatott, bennem látja férje
megkezdett munkájának folytatóját. A bíztatások, támogatások mellett sem volt egyszerû a döntés, hiszen egy olyan súlyos, válságos helyzetben, amilyenben most van az
ország, egy település élete sem könnyû, de a
tapolcai Képviselõ-testület felkészült a feladatokra. Amikor 1998-ban átvettük a város
vezetését, akkor sem volt rózsás a helyzet,
mégis megoldottuk a problémákat. Optimista
vagyok most is: néhány év alatt átvészeljük
ezt az idõszakot, és akkor elõre tudunk
menekülni ebbõl a helyzetbõl.
- Milyennek ítéli meg a kampányt? Voltak-e atrocitások? Ellenfelek vagy ellenségek
küzdöttek egymással a polgármesterségért?
- A kampány olyan volt most is, amilyen
Tapolcán szokott lenni. Viszonylag nyugodtan, normális keretek között zajlott. Mindenki
tette a dolgát. Néhány apró szurkálódás ért
engem, de úgy gondolom, hogy ez egy ilyen
idõszakban elfogadható, nem foglalkoztam
vele. Tapolcához méltó volt a kampány, ezt
bizonyítja az is, hogy maga a Választási
Bizottság elnöke mondta, hogy szinte egy bejelentés, egy észrevétel sem volt vele kapcsolatban. Mindenki a saját eszközeivel próbálta
felépíteni. Az elõzõ ciklusokban kampányfõnök voltam, azaz a másik oldalon álltam,
most pedig a sajátomat kellett szerveznem.
Szerencsére egy nagyon jó, sok éves tapasztalattal rendelkezõ csapat volt mellettem. A
62,71%-os eredményem nagyon szép siker.
Ha a jobboldalnak mindenütt ilyen szép eredményt sikerülne elérnie, akkor nem lenne
gond az országban.
- Sokan ismerik Önt a városban, a kampányanyagában is szerepeltek életrajzi elemek, de most mégis arra kérem, hogy egy kicsit részletesebben beszéljen arról, hogy honnan érkezett Tapolcára, mi késztette arra,
hogy itt teremtsen otthont a családjának?
- Nagykanizsai születésû vagyok, ott jártam általános- és középiskolába, majd a keszthelyi Agrártudományi Egyetemen szereztem
agrármérnöki diplomát 1986-ban. Ott ismertem meg Zsuzsát, a feleségemet, aki tapolcai
leány. Az egyetem elvégzése után 2 évig
Csurgón dolgoztunk, majd 1988-ban költöztünk Tapolcára. Azt is mondhatnám, hogy a
feleségem hazahozott a szülõvárosába. De
már azelõtt is többször jártam itt, sõt, Zoli
sógorom révén sokat futballoztam a tapolcaiakkal, sok embert megismertem, így, amikor
úgy döntöttünk, hogy itt teremtünk otthont
magunknak, már nem volt ismeretlen elõttem
a város. Két leányunk van; Zsófia ma már
egyetemista, Franciska középiskolás.
- Tapolcán elõször hol helyezkedett el?
- 2 évig a Szent György-hegy MGTSZ-ben

dolgoztam. Az az idõszak volt a „kárpótlás
kora”, és mivel nekem nem volt sok veszteni
valóm - nem voltam régi TSZ-tag -, így úgy
gondoltam, váltani fogok. Ehhez a döntéshez
hozzájárult az is, hogy közben elvégeztem a
vállalatgazdasági szakmérnökit, és mérlegképes könyvelõi, illetve közgazdász diplomát szereztem. Ekkor kerültem az építõiparba: a Jánosi Laci bácsi cégében 1994-ig
fõkönyvelõként dolgoztam. Amikor Õ nyugdíjba ment, akkor adódott az a lehetõség,
hogy azt - mivel õ a családjára nem tudta
hagyni - át lehetne venni. Néhányan alapítottunk egy céget, amely megvásárolta. Abból
lett a CS és L Kft., amelyben a mai napig
tevékenykedem, és valamilyen szinten tulajdonos is vagyok benne.
- Miként került be a város közéletébe?
- Vállalkozóként nagyon sok iparossal,
üzletemberrel ismerkedtem meg, széles kapcsolatrendszerem alakult ki, és amikor 1998ban a FIDESZ megnyerte az országos
választást, akkor határozták el itt Tapolcán,
hogy Polgári Összefogás néven létrehoznak
egy helyi választási szövetséget, amelyhez én
is csatlakoztam, és az elmúlt tíz évben, azaz
most már a harmadik ciklusban egyéni
képviselõként veszek részt a helyi önkormányzat munkájában. 1998 és 2006 között
Ács János felkérésére alpolgármesteri feladatokat is elláttam. A 2006-os választások után
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ lett
a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke, és õ
kért meg arra, hogy segítsek neki az önkormányzati munkában, mivel abban nem volt
tapasztalata, vállaljam el az elnöki kabinet
vezetését.
- Milyen tapasztalatokat szerzett munkája
során az elmúlt két évben, és miként tudja azt
majd kamatoztatni polgármesterként?
- Elsõsorban azt a széleskörû kapcsolatrendszert említeném, amelyre ott szert tettem.
Megismerkedtem nemcsak a megye településeinek vezetõivel, de megyei, országos politikusokkal is szinte napi kapcsolatba kerültem. Ezt a kapcsolati tõkét bizonyára jól
tudom majd kamatoztatni a jelenlegi feladatkörömben is. Sokat tanultam és tapasztaltam
a hivatali munka terén is, hiszen a politikai
döntéshozók és a végrehajtás közötti katalizátor szerepe jutott rám. Munkatársaimmal
mi készítettük elõ a politikai döntésekhez az
anyagokat, és a végrehajtást is felügyeltük.
Úgy gondolom, hogy az a feladatkör szinte
egy polgármesterével ért fel. Azt, hogy jól
dolgoztunk az elmúlt 2 évben, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Veszprém megye
- leszámítva az országos gondokat - a
megyék megítélésében a felsõ harmadban
helyezkedik el.
- Polgármesteri programjában a folytonosság és az újat akarás egységérõl szólt.
Milyen tartalom van e mögött?
- A folytonosság abból adódik, hogy van a
Képviselõ-testületnek egy ciklusprogramja,
amelyet még 2007-ben alkottunk meg Ács
János polgármesterrel együtt. Ezt a programot szeretném tovább vinni, befejezni. Jó
úton halad a benne kitûzött célok, tervek,
beruházások megvalósítása. Ez jelenti a
folytonosságot. Az újat akarás mögött pedig
új személyként állok. Nagyon jól együtt
tudtunk dolgozni Ács Jánossal, de én más
szemléletû, más mentalitású vagyok, és ebbõl
adódóan biztos, hogy egy-egy feladat
megoldásához is másképp fogok közelíteni.
Ebben sokat segít majd nemcsak az önkormányzati tapasztalatom, de a 15 éves vállalatirányítási is.
- Milyen feladatokkal, intézkedésekkel
kezdi polgármesteri tevékenységét? Melyek
élveznek majd elsõbbséget?
- Elõször is áttekintjük a folyamatban lévõ
ügyeket, átveszem azokat az alpolgármester

uraktól, illetve a jegyzõ úrtól, hiszen eddig a
napi feladatokba nem folytam bele, mint
képviselõ, de számtalan olyan van közöttük,
amelyhez személyes, polgármesteri jelenlét
kell. Megnézzük, hogy idõarányosan hogyan
áll a költségvetés, kell-e rajta valamit igazítani, finomítani, mert - mint ahogy a programomban is elmondtam - a legnagyobb
veszélyt abban látom, hogy az államcsõd
közeli helyzet az önkormányzatokat is
negatívan befolyásolja, hiszen a bevételek
jelentõs része állami forrásból áll. Az ország
költségvetése már januárban gyakorlatilag
megbukott, módosítani kellett, így valószínû,
hogy a meglévõ normatívákból is fognak
lefaragni. Azért is kell nekünk egy vészforgatókönyv-szerû költségvetést felállítanunk,
ha esetleg bekövetkezne az államcsõd, a mi
mûködõképességünk megmaradjon. Úgy
gondolom, hogy a városnak van annyi tartaléka, hogy kezelni tudjuk majd a helyzetet,
de mindenre fel kell készülnünk.
- A Tapolca polgárait foglalkoztató
kérdések közül a legfontosabb, hogy ebben a
válságos idõszakban megmarad-e a munkahelye, illetve, ha már megszûnt, mekkora az
esélye annak, hogy újat szerezhet. Mit tehet
az önkormányzat azért, hogy ezekre a
kérdésekre valamennyire is pozitív választ
kapjanak az érintettek?
- A már elnyert fejlesztési projektek folytatása és befejezése, a közel egymilliárdos
belvárosi rehabilitáció, az Ipar utca 130 milliós kiépítése, a 600 milliós szennyvíztelep
korszerûsítése, az új temetõi kápolna építése
munkahelyek megtartásával, megõrzésével
járhat. Az önkormányzat közvetlenül munkahelyet nemigen tud teremteni, csak az infrastruktúra, a környezet kialakításával, a szabályozási tervekkel, az adókörnyezettel tud
hatni, és ezzel igyekszünk segíteni. Már
korábban hozott a Testület egy olyan döntést,
hogy magánszemélyeknél 2000 Ft-tal csökkentettük a kommunális adót. A vállalkozóknál egy olyan könnyítést vezettünk be, hogy
akinek adófizetési problémája van, a város
jegyzõjéhez fordulhat, és neki kamatmentes
részletfizetési lehetõséget fogunk biztosítani,
hogy ne dolgozókat bocsásson el ebben az
idõszakban, hogy a munkahelyeket meg tudja
tartani. Az önkormányzati bérleményeknél
egységesen 20%-kal csökkentette a Testület a
bérleti díjat. Ezek azok az intézkedések, lehetõségek, amelyekkel az önkormányzat segíteni tud.
- Az önkormányzati beruházásoknál a
helyi vállalkozóknak milyen feladatokat szánnak?
- Az önkormányzati beruházások jelentõs
része közbeszerzési eljárás alá esik, de igyekszünk ott is megfogalmazni a pályázatban
azokat a feltételeket, hogy elõnyt élvez az,
aki minél több helyi vállalkozót is alkalmaz.
Ezt nyilván nem lehet teljes mértékben
elvárni. Ezek a projektek olyan elvárásokat
tartalmaznak, köztük az akár 100 milliós elõfinanszírozást, amelyet egy helyi kisvállalkozó nem is tudna teljesíteni.
- A volt laktanya épületének hasznosítása
is munkahelyeket teremthet.
- Sokat várunk ettõl. Kitörési pontja lehet
ez a városnak, hosszú távon megoldaná a
város és a térség munkahelygondjainak jelentõs részét. A hasznosításra kiírt második
pályázatunk is eredménytelen volt. A befektetni szándékozó finanszírozási problémákkal magyarázta ennek okát, de azt is jelezte,
amint annak a külföldi banknak a konszolidálására sor kerül, amelyre számít és forráshoz jut, akkor megveszi az ingatlant.
Nyilván így nem olyan ütemben kezdik el
majd ott a munkálatokat, mint azt eredetileg
tervezték, de ha kisebb ütemben is történnek
majd ott a dolgok, akkor is milliárdos nagy-

Új Tapolcai Újság

ságrendû lesz a beruházás, és azzal több száz
munkahely is teremtõdik.
- A nyertes pályázatok „sorsa” ismert:
közbeszerzési eljárás, kivitelezés. Mi a helyzet a Kazinczy-iskolával, amelynek a felújítására már három alkalommal nyújtott be
pályázatot az önkormányzat és - sajnos mindegyik esetben elutasították?
- Az idei költségvetésünkben beruházásokra 309 millió forintot, felújításra pedig
127 milliót különítettünk el, ezekbõl oldjuk
meg az iskola felújítását is. A Kazinczy-iskola a térség, a város legnagyobb iskolája, a
felújítása tovább nem halasztható, ezért is
döntött a Testület már korábban úgy, hogy
180 millió forintos költséggel, két ütemben
- 2009-ben és 2010-ben - korszerûsíti önerõbõl is. Magastetõ kialakítására, homlokzatfestésre, a fûtés korszerûsítésére kerül
sor az elsõ ütemben. De van még egy projektünk, ez pedig a térségi hulladéklerakó dolga.
Abban is közel 70 millióval vagyunk bent.
Az elsõ részét idén fizetjük. Ettõl függetlenül
a múlt héten megszületett egy döntés, hogy itt
a tapolcai depónál 1 hektár területet a mostani
elõírásoknak megfelelõen leszigetelnek, és
így 2017-ig még lesz befogadási nyilatkozata
a környezetvédelmi hatóságoknál. Addig,
míg nem készül el a királyszentistváni hulladéklerakó, addig lesz hová vinni a térség
hulladékát.
- Alig telt el néhány nap a polgármester-választás óta, és máris ezer %-kal az elvégzendõ feladatokra koncentrál: a lehetõségeket és
megoldásokat keresi. A riport egyik kérdésére
adott válaszában már szó esett a sportról.
Talán közel járok hozzá, ha azt mondom,
hogy a sport sokat segít Önnek abban, hogy
az akadályokat könnyebben vegye?
- Ez valóban így van. Aktív, igazolt labdarúgó vagyok ma is. Gyermekkorom óta a
sport meghatározója az életemnek. Megtanított küzdeni, csapatban játszani, sportszerûségre, felelõsségtudatra nevel, az élethez, az
emberekhez való viszonyt nagymértékben
alakítja. Megtanítja nemcsak a siker, de a kudarc elviselését is, és arra is figyelmeztet mindenkit, hogy a pályán, a küzdõtéren nem ellenségek, hanem ellenfelek állnak szemben,
és a megérdemelten gyõzõnek gratulálni illik.
Nálunk az egész család sportol: a feleségem
éppúgy, mint a leányaim, akik - mondhatom
azt is, hogy - szinte a sportpálya szélén nõttek
fel.
- Bizonyára megfogalmazta már magának,
hogy milyen polgármester szeretne lenni?
- Jó.
- Kifejtené ezt egy kicsit bõvebben?
- Mindenek elõtt szolgálatnak, a város
szolgálatának tekintem ezt a megbízatást,
amelynek teljesítéséhez számítok mindazokra a tapolcai polgárokra, akik velem együtt
szeretik városukat és a fejlõdéséért, szépüléséért tenni készek. Szeretnék olyan polgármester lenni, hogy ha kimegyek az utcára,
az, akivel eddig jó kapcsolatban voltam, nyugodtan merjen továbbra is Csaszinak szólítani. Tudom, hogy vannak olyan protokoláris
helyzetek, amelyekben a város polgármestereként kell fellépnem, de ez sem a több
évtizedes barátságaimat, az üzleti partnereimmel való kapcsolatomat, sem az életvitelemet
nem befolyásolhatják. A családom mellettem
áll, megszokta - az eddigi munkám során már
megtapasztalta -, hogy a köz szolgálata nem
napi 8 órás munkaidõ. A feleségemmel együtt
eddig is közéleti emberek voltunk, de õ is
tudja, hogy mostantól még fokozottabban
kell részt vennie a város életében. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy János nyomdokaiba léphettem. Minden tudásommal és
erõmmel azon leszek, hogy jó polgármestere
legyek Tapolca minden lakójának.
N. Horváth Erzsébet
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Erõs Magyarország nélkül nincs erõs magyar ember
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának ünnepe a diszeli
városrészben kezdõdött március 13-án.
A diszeli temetõben nyugvó '48-asok sírhelyénél Bognár Ferenc önkormányzati képviselõ méltatta a hazáért, a szabadságért 161 éve
harcba indulók érdemeit, és példájukat a jelen
polgárai elé állította. - Magyarságunk jövõje
nem fog megvalósulni, hogyha nem vagyunk
hajlandók küzdeni érte. Legyünk mi is
Kossuthok meg Petõfik! Ismerjük el: van olyan
cél, amiért harcolni és küzdeni kell - mondta.
A beszédet követõen a Szász Márton-iskola
tanulói adtak mûsort, majd az ünneplõk
megkoszorúzták a sírhelyeket.
Március 15-én a hagyományõrzõ huszárok
színpompás felvonulásával kezdõdött az
ünnepély, majd a régi temetõben Miltényi
József huszárkapitány sírjánál rótták le
kegyeletüket a megye, a város, a Miltényicsalád leszármazottai, a pártok, civil szervezetek képviselõi.
Az Alsótó partján lévõ Pantheon-falnál az
ünneplõk megkoszorúzták Török János és
Török Antonius márványtábláját, majd a
hagyományos fáklyás felvonulás résztvevõi a
Tapolcai Ifjúsági Zenekar, a lovashuszárok
vezetésével a központi ünnepély helyszínére,
a Városi Rendezvénycsarnokba vonultak.
A zsúfolásig megtelt helyszínen Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnöke mondott megemlékezõ beszédet, köszöntve a megyei közgyûlés, valamint a város, az egyházak és civil
szervezetek képviselõit, Tapolca valamennyi
ünneplõ polgárát. - Az 1848/49-es forradalom

magyarok nekünk írtak oda: merjük vállalni,
hogy magyarok vagyunk, merjünk a jövõ
emberei lenni!
A Szabadság, szerelem címû ünnepi mûsorban a Forrás Színház mûvészei, a Ghymesegyüttes zenészei, a Gyõri Balett mûvészei és
Dörner György színmûvész idézte meg a
szabadság hõseinek alakját.

Ács János
Polgármester Úr
emlékére!

Fotó: Sajcz

A gyújtó hatású mûsor méltán érdemelte ki a közönség vastapsát
és szabadságharc Magyarország újkori törté- szüksége a magyar népnek erõre, kitartásra,
nelmének egyik meghatározó eseménye, a összefogásra, mint napjainkban.
- Erõs Magyarország nélkül nincs erõs
nemzeti identitás alapköve - hangsúlyozta
Lasztovicza Jenõ, majd a forradalom máig magyar ember sem - érvelt az ünnepi szónok -,
ható üzenetére hívta fel a jelenlévõk figyel- a hanyatlás és romlás ellen kizárólag az új
irány, az összefogás emelhet gátat! Közös,
mét.
- Az emlékezésnek, a márciusi ifjak tet- mély erkölcsi megújulásra, gyökeres váltének, példájának talán még soha nem volt tozásra van szüksége az országnak! Erre az
olyan jelentõsége, mint napjainkban. Talán képes, és a jövõt az tudja építeni, aki bátor, és
még soha nem vonhattunk ennyire látványos készen áll az összefogásra. Higgyünk a
párhuzamot a korabeli és a mostani esemé- szemünknek, olvassuk el a történelem üzenõnyek között. Talán még soha nem volt akkora faláról, amit szóval, tettel, vérrel a ‘48-as

Megdöbbenve és mély fájdalommal
fogadtuk a hírt, hogy Ács János polgármester úr elhunyt.
Az a néhány oly kedves és emlékezetes találkozó, mely az elmúlt évtized
Március 15-i megemlékezéseikor megadatott számunkra, kitörölhetetlenül az
emlékünkbe véste egy vendégszeretõ,
melegszívû, városáért önzetlenül cselekvõ Polgármester képét.
Ükapánk, Miltényi József huszárkapitány emlékének ápolása és családunk iránt tanúsított kedvessége mindig
is meghatott.
Kedves János!
Meleg kézszorításaidat nem feledjük!
A Miltényi-család nevében:
Miltényi Miklós, Miltényi Gábriel

A közösségi eredmények meghatározói az egyéni tettek
Tapolca újbóli várossá nyilvánításának
ünnepén Császár László mondott ünnepi
beszédet.
- „Mi kell ahhoz, hogy jól élhetõ, biztonságot nyújtó Tapolcánk legyen?” - tette fel a
kérdést mindannyiunknak Ács János polgármester - a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt barátunk - 2007. március 30-án
ugyanezen az ünnepen, ugyanezen a helyen.
A kérdésre a választ is Õ adta meg: „Közös
akarat, kitartás, megértés, türelem, a város és
egymás iránti bizalom, kemény munka és elkötelezett szeretet. Ha ez megvan, akkor összefogva képesek vagyunk együtt gondolkodni
és tenni azért, hogy továbbfejlõdjön, épüljön
és szépüljön szeretett városunk, Tapolca.” Ács
János gondolatai mára már üzenetértékûvé
lettek. Üzenik, hogy a nagy közösségi eredmények meghatározói az egyéni tettek, és
ilymódon mindenki munkájára, képessége
teljes kifejtésére szükség van ahhoz, hogy ha

eljön az ünnep ideje, Tapolca, a polgárok városa, tudjon ünnepelni, és tetteket felmutatva hittel, reménnyel - nézhessen a jövõbe - mondta
Császár László, majd Tapolca több ezer éves
történelmét felidézve szólt a város fejlõdésére
nagy hatást gyakorló korszakokról.
- A 100 évvel ezelõtt ittéltek is hittek az
emberi kapcsolatok legfontosabbikában, a
családban, szerették azt a helyet, ahol laktak,
felelõsséget vállaltak tetteikért, erõsítették
magyarságtudatukat. És mindenek felett
tudták, hogy a létezés egyszerû öröme, az
otthon melege, a biztonságos megélhetés utáni
örök emberi vágy olyan erõ, amely hozzásegít
bennünket ahhoz, hogy az értékrend valóban
az értékek rendje legyen.
Tapolca hírvivõinek felsorolását követõen
az elmúlt tíz év eredményeire irányította az
ünneplõ közönség figyelmét Császár László.
- A városépítés-szépítés kimagasló eredményeiért a Magyar Urbanisztikai Társaság

Az ifjúság egészségéért
A Batsányi János Gimnázium felújított
tornatermének átadásán Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ, a megyei közgyûlés elnöke a sport, a mozgás létérdekérõl szólva arra hívta fel a figyelmet,
hogy egy egészséges társadalomban erre
óriási figyelmet fordítanak már a törvényhozók is, felismerve, hogy a test és a szellem
erõsítésének harmóniában kell lennie.
A megyei közgyûlés összesen tízmillió
forintot adott a tapolcai önkormányzatnak a
beruházásra, ebbõl a pénzbõl 3,2 milliót
fordítottak a tornaterem felújítására - ehhez
a helyi önkormányzat 2 millió önrészt biztosított -, a fennmaradóból pedig a gimnázium
épületében mûködõ Balaton Isover Vívóklub részére vásároltak egy kisbuszt.
Az ünnepélyes átadón Varga Tiborné, az
intézmény igazgatója is üdvözölte a korszerûsítést, kiemelve, hogy a 2008-ban
indult sportiskolai képzéshez is jó alapot
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nyújt a felújított tornaterem, majd emlékplakettet adott át Lasztovicza Jenõnek,
Sólyom Károly alpolgármesternek, Borosné
Eitner Kinga mesteredzõnek, Szencz Lajos
vállalkozónak és Rédli Károlynak, a
Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetõjének, így köszönve meg
a fejlesztésben való közremûködésüket.
Koleszárné Lelkes Katalint, az iskola
testnevelõ tanárát - több évtizedes munkája
elismeréseként volt tanítványai - Varga
Tiborné igazgató, Horváthné Szalay Gyöngyi
és Barcza Zoltán testnevelõk - köszöntötték.
Az ünnepség részeként fotókiállítás nyílt
a gimnázium épületében. A kiállított képeken az iskola életének, sportjának elmúlt évei elevenednek meg. A megnyitón
dr. Nádori László mondott pohárköszöntõt.
Az avatót sportbemutató tette még emlékezetesebbé.

2004-ben Hild János Díjat adományozott
Tapolcának. Ács János polgármestert pedig
2005-ben a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Magyar Polgármesterek Egyesülete Polgármesteri Ezüstlánc Díjjal tüntette ki.
A jövõrõl szólva azt a közel egymilliárd
forintos beruházást is megemlítette, amellyel
megújulhat a Belváros, tovább szépülhet
Tapolca. Végezetül ehhez a közös feladathoz
kért polgári összefogást Császár László.
Az ünnepi beszédet követõen kitüntetések
átadására került sor. Tapolca Város Díszpolgára posztumusz kitüntetõ címet adományozott a testület Ács Jánosnak, Tapolca Város
elhunyt polgármesterének. „Tapolca Városért”
kitüntetõ címet adományoztak a Kinizsi
Táncegyüttes és Kulturális Egyesület részére,
de ebben az elismerésben részesült dr. Zsiray
Ferenc, a Tapolcai Városszépítõ Egyesület
elnöke is. Tapolcai Közszolgálatért kitüntetést
kapott Schönherrné Pokó Ildikó, a Polgár-

mesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetõje és
Németh Mária, a Polgármesteri Hivatal fõmunkatársa. Tapolcai Nevelésügyért kitüntetésben részesült Csizmadia László, a Széchenyi István Szakképzõ Iskola pedagógusa,
Bárány Andrásné, a Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézményének pedagógusa, Viasz Ferencné, a Tapolcai Általános
Iskola Batsányi János Két Tanítási Nyelvû és
Sportiskola Tagintézményének pedagógusa,
Nagy Judit, a Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegységének óvodapedagógusa, Kocsis
Béláné, a Batsányi János Gimnázium és
Kollégium matematika-fizika szakos pedagógusa. Tapolcai Egészségügyért és Szociális
ellátásért kitüntetést kapott Czeiner Pálné
szociális gondozó és dr. Rövid Klára gyermekorvos.
A kitüntetettek nevében dr. Zsiray Ferenc
mondott köszönetet, majd Szentpéteri Csilla
zongoramûvész adott nagysikerû koncertet
zenésztársaival.

Fotó: Kovács

Schönherrné Pokó Ildikó a kitüntetést Sólyom Károly alpolgármestertõl vette át
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Az erõszakmentes iskoláért
A Tapolca Általános Iskola és a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézet
március 28-án „Az erõszakmentes iskoláért” címmel tanácskozást szervezett a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban a
térség pedagógusainak.
A résztvevõket Bajner Imre, az iskola
igazgatója köszöntötte. - Azzal mindnyájan
tisztában vagyunk, hogy konfliktusmentes
emberi közösség, így iskola sem létezik hangsúlyozta. - Az oktatási intézményekben elszaporodó konfliktusok jellege, megnyilvánulási formája azonban egyre aggasztóbb. A változó társadalmi, szociokulturális,
gazdasági környezet által gerjesztett folyamatok olyan kihívások elé állították a
pedagógus társadalmat, amelyre megfelelõ
választ kell találni. A 13 intézménybõl megjelent, több mint 200 pedagógus azt jelzi
számunkra, hogy létezõ igényekre építettük
a továbbképzéseinket - tette hozzá az igazgató.
A tanácskozás résztvevõit a város
nevében Marton József alpolgármester
üdvözölte. A pedagógus-alpolgármester
életbõl vett példákkal igazolta, hogy óriási
szükségük lenne olyan eszközökre, technikákra, amelyekkel az egyre gyakoribb
konfliktushelyzeteket kezelni tudják. A
nyilvánosságnak, a kommunikációnak, a
tanuló bizalmának hármassága jó alap lehet
ehhez - hangsúlyozta.
Bartalos Zsuzsa, a Közép-dunántúli
Regionális Pedagógiai Intézet vezetõje
megnyitójában köszönetet mondott a tanácskozást szervezõknek, mint mondta,
példaértékû Veszprém megyében az az

Évfordulók
1907. március 6.
102 éve
Elfogadta a képviselõház a 394. sz. Törvényjavaslatot a balatonvidéki vasút megépítésérõl.
Ezzel kezdetét vette a Budapest-Tapolca közötti
vasútvonal utolsó 133 km-es szakaszának
építése.
1891. március 8.
118 éve
Egy hirdetés a Tapolca és Vidéke újságból:
„Alulírottnak van szerencsém egy gyorssajtóval
nagyobbított nyomdámat - jól berendezett
könyvkötészetemet, úgy a fõpiaczon már 8 év óta
fennálló könyv és papír kereskedésemet,
nemkülönben kb. 3000 kötetbõl álló kölcsönkönyvtáramat a n.érdemû közönség szíves
pártfogásába ajánlani.”
1941. március 14.
68 éve
Megkezdõdik a Kertváros fölötti terület
befásítása.
1907. március 15.
102 éve
Ley József prépost javaslatára Tapolca nagyközség képviselõtestülete dr. Wekerle Sándort,
dr. Darányi Ignácot és Kossuth Ferencet a
Balaton-parti vasút építése érdekében kifejtett
munkájuk elismeréseként Tapolca díszpolgárává
választotta.
1917. március 27.
92 éve
A tapolcai városházán népkonyha nyílt az éhezõ
szegények ellátására. Átlag 210 fõ kapott itt
ingyen meleg ételt.
1897. március 28.
112 éve
„A tapolczai kir. járásbíróság börtönhelyiségében, miként értesültünk, ez idõben egyetlen
vizsgálati fogoly sincsen. Az elitéltek száma is
csekély, miszerint nem emlékeznek oly idõre,
hogy a közbiztonsági viszonyok oly kedvezõek
lettek volna mint jelenleg.” - írta a Tapolcza és
Vidéke.
1897. március 28.
112 éve
„1894. XII. t.cz. alapján hegyközségek alakultak:
Badacsony-Tomaj, Diszel, Gulács, Gyulakeszi,
Haláp, Kis-Apáti, Köveskálla, Monostor-Apáti,
Tapolcza /Véndek, Mogyorós/. A tapolczai
vinczellériskola igazgatósága dicséretes buzgalmat fejtett ki.”
1966. március 31.
43 éve
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 6/1966. sz.
rendeletével Tapolcát várossá nyilvánítja.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

aktivitás, kreativitás, amely ebben a térségben megmutatkozik. A konferencia tartalma
is jelzi, hogy idõszerûsége elvitathatatlan,
hiszen az erõszak mértéke egyre inkább
növekszik az egész világon.
A plenáris ülés elsõ elõadója dr. Imre
László, Tapolca Város jegyzõje volt. Szólt
arról, hogy a település iskoláiban másfél,
két évvel ezelõtt megjelenõ iskolai erõszakra - mintegy válaszként - létrehozták a Szociális Információs Kerekasztalt, amelynek
tagjai az iskolák ifjúságvédelmi felelõsei, a
Gyámhivatal képviselõi, a rendõrség munkatársai. - Világosan kell látni, hogy ez a
probléma nem Tapolca problémája, nem
Magyarország problémája. Ez egy világjelenség - hangsúlyozta az elõadó a példákkal
gazdagon illusztrált okfejtésében, rávilágítva a figyelmet arra, hogy az iskolai erõszak
nem az iskolában kezdõdik. Az iskolai
erõszak csak okozat. Mélyebb társadalmi
összefüggések alapozzák meg, hogy ezek a
magatartások megjelennek az iskolában. A
konfliktus kezelésének módjairól, a hatóság
eszközeirõl és a BTK idevonatkozó jogszabályairól is kaptak hasznos tudnivalót a
résztvevõk.
Vámos Éva közoktatási szakértõ a „más”ságról, mint az agresszió provokálójáról,
Simonné Zachár Anna pszichopedagógus a
bizalomépítés fontosságáról szólt elõadásában.
A plenáris ülést követõ szekcióüléseken a
fiatalkorú bûnelkövetésrõl, az iskolai zaklatásról, az erõszakmentes konfliktusmegoldásokról cserélték ki tapasztalataikat
a tanácskozás résztvevõi.

Meghívó
A Tapolcai Városõrség Polgárõr
Egyesület április 15-én (szerdán) 18
órakor tartja évértékelõ közgyûlését a
Tamási Áron Mûvelõdéi Központban.
Az Egyesület új tagok jelentkezését
is várja.
Vörös Béla elnök

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki március hó 04. 15,00 óra és március
hó 05. 06,45 óra közötti idõben ablakbetörés
módszerével behatolt a Hegymagasi úton
található és a MÁV Zrt. tulajdonában lévõ
raktárba, majd onnan 1 darab asztali számítógépet tulajdonított el 100.000. Ft értékben.
Rongálás kár: 10.000. ft.
- Eljárás indult lopás megalapozott gyanúja
miatt ismeretlen tettes ellen, aki március hó
07. 03,00 és 06,30 óra közötti idõben a Sümegi utcában található Pince-sörözõbõl eltulajdonított 65.740 Ft készpénzt.
- Közúti jármû ittas vezetése megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás helyi lakos ellen,
aki az általa vezetett személygépkocsival úgy
közlekedett a Juhász Gyula utcában, hogy a
vezetés megkezdése elõtt szeszesitalt fogyasztott.

Új irányra van szükség
- Munkahelyteremtéssel ki lehet vezetni az országot a válságból - mondta
Navracsics Tibor, a FIDESZ parlamenti
frakcióvezetõje egy lakossági fórumon, a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban,
március 19-én.
- A magyar gazdasági növekedés nem a
pénzügyi válság miatt torpant meg. 2002ben a kormány fokozatosan állította le a növekedés motorjait - szögezte le Navracsics
Tibor. - A Széchényi-terv fokozatos leállítása tovább súlyosbított a helyzeten,
különösen hátrányosan érintette a kis-, és
középvállalkozásokat. Napjainkban sikeres
vállalkozóról alig beszélhetünk. Az államadósság kapcsán 1998-99-re elértük, hogy
nem kellett hitelt felvenni az IMF-tõl. Ma
már súlyosabb adósságcsapdában vagyunk,
mint a ‘90-es évek közepén. Ez nemcsak
minket, hanem a jövõ nemzedékét is
hátrányosan érinti. Mindezek következtében 2004 elején 402 ezer munkanélküli volt
az országban, ma 543 ezernél is több. Több

Kiváló évjárat, kitûnõ borok
Hetedik alkalommal adott otthont a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ a
Sándor Napi Bormustrának. A résztvevõket elsõként Tóth János Zoltán köszöntötte, megemlékezve azokról is - Figula
Mihály, Molnár Tibor, Ács János és Kiss
Ervin -, akik már nem lehetnek itt.
Sólyom Károly alpolgármester a bor
jelentõségérõl, az emberi életet átszövõ
olyan szertartásokról szólt, amelyeken a bor
is szerepet kap. - Ez a bormustra jelzi, hogy
hamarosan itt a tavasz, amelyet már régóta
várunk - mondta.
A március 17-én megtartott borseregszemlén harmincnyolc 2008-as évjáratú
bort kóstolt végig a közel százötven termelõ
és vendég.
A mustrára kínált borok jól reprezentálják a Balatoni Borrégió mind a hat borvidékét. A huszonnégy fehérbor legtöbbje
olaszrizling volt, de volt közöttük rózsakõ, vulcanus, zenit és cserszegi fûszeres is.
A vörösöket hat bor képviselte.
Az évjárat legfõbb jellemzõit dr. Májer
János, a badacsonyi Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézet igazgatója ismertette, majd
dr. Csizmadia András gasztrofilozófus, fõiskolai tanár „kalauzolásával” kóstolták
végig a borokat a jelenlévõk.

Fotó: N. Horváth

Kulka Gábor és ifj. Mezõssy Zoltán a
mustrára érkezett borokkal
A borkóstoló után a nedûkhöz kiválóan
illõ szürkemarhapörköltet szolgáltak fel a
vendégeknek.
A rendezvényt Tapolca Város Önkormányzata, a Badacsonyi Borbarát Asztaltársaság támogatta.

Orvoskonferencia Tapolcán
A Magyar Sebész Társaság dunántúli
csoportja március 20-án Tapolcán tartotta vezetõségi ülését. A tanácskozás
szervezõje dr. Mohos György, a tapolcai
kórház sebész fõorvosa volt.
A dunántúli kórházakból érkezett fõorvosok, sebészprofesszorok az egészségügy sebészeket érintõ kérdéseirõl cserélték ki tapasztalataikat. A résztvevõket Sólyom Károly alpolgármester köszöntötte, majd dr. Medgyaszai
Melinda, az Egészségügyi Minisztérium
szakállamtitkára adott tájékoztatót az egészségügy aktuális kérdéseirõl. Szó esett arról,

Házasságot
kötöttek:
Barcza Péter András és Tóth Boglárka
Gerencsér Norbert és Bánpataki Ágnes
Horváth Vilmos és Süle Lenke Éva
Szabados Zoltán Pál és Bindics Zsanett
Szabó Roland és Czverencz Mónika
Gratulálunk!

mint 100 ezren egy évnél régebb óta élnek
munka nélkül. Jellemzõ, hogy sok az olyan
család, ahol generációkon át tengõdnek munka nélkül. Ez tartós leszakadást, kilátástalanságot eredményez az országban. Tapolcán 2006-ban 4,56 százalékos volt a munkanélküliség, ma 7,5 százalék, mely alacsonyabb, mint az országos átlag. Veszprém
megyében - mely kedvezõbb helyzetben van
az ország más térségeihez képest - 2006 vége és 2008 vége között közel 4000 emberrel
nõtt a munkanélküliek száma.
A hozzászólások kapcsán elhangzott:
fegyelmezett gazdálkodásra van szükség,
amit az idevonatkozó jogszabályok betartásával lehet elérni. Különösen nehéz helyzetben élnek a fiatalok, ezért nem csoda,
hogy kevés gyerek születik. A munkanélküliség rosszkedvûséget, akár betegséget eredményez, így országszerte csökken a hatékonyság, a termelékenység.
Alapvetõ feladat a szociális katasztrófa
megelõzése.

hogy a Teljesítmény Volumen Korlát (TVK)
megszûnése negatív hatású lesz, nem könynyebbséget fog jelenteni, sokkal inkább nehezebb helyzet áll majd elõ: az egészségügybõl kivont 30 milliárdot takarja.
Dr. Mohos György, mint házigazda a
tapolcai kórházban lévõ - az ország többi
kórházához hasonló - helyzetet ismertette.
Az OEP finanszírozás, a források hiánya
még takarékosabb gazdálkodásra készteti
az intézményt.
A konferencia résztvevõi Tapolcával is ismerkedtek, megtekintették a Tavasbarlangot.

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Pethõ János és Marton Nikolett Olga gyermekük: Konstantin
Tóth András és Jobbágy Katalin
gyermekük: Boglárka
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Gratulálunk!
Az oldalt összeállította: N. Horváth Erzsébet
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A helyzet kulcsa az elõre hozott választás
- Senkit se tévesszen meg az a porfelhõ, ami
most a miniszterelnök-váltás körül van, mert
ennek alapkérdése, hogy hogyan lehet hatalomban maradni - mondta dr. Varga
Mihály, a FIDESZ alelnöke március 24-én
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban
megtartott lakossági fórumon.
Lasztovicza Jenõnek, a megyei közgyûlés
elnökének köszöntõje után Császár László a
helybeli oktatásról, a fiatalok helyzetérõl
szólt. Tapolca városa kiemelten kezeli ezt az
ügyet - hangsúlyozta. - Az iskolák színvonala,
korszerûsége számtalan lehetõséget biztosít a
fiatalok számára, segítve ezzel is a továbbtanulásukat. A munkahelyteremtés támogatásának meghatározó szerep jut az önkormányzat
feladatai között. A helyi vállalkozók helyzetén
kíván javítani a város az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentésével, illetve kamatmentes részletfizetési

kedvezményt biztosít azoknak, akiknek nehézséget jelent a helyi adók kifizetése.
Dr. Varga Mihály alelnök napjaink politikai, gazdasági helyzetét elemezte. - Mit fog
1 évig ez a kormány tenni, fõleg úgy, hogy
hozzá a parlamenti támogatottságot és szavazatokat az MSZP fogja biztosítani? A lakosságot, az országot nem kérdezik meg, hogy
mit akar, holott a helyzet kulcsa az elõre
hozott választás lenne - szögezte le. - Az emberek naponta szembesülnek azzal, hogy
elveszítik az állásukat, hogy csökken a reálbérek értéke, hogy a devizaalapú hitelük
növekszik, hogy leértékelõdik a megtakarításuk. Most nem arra van szükség, hogy
„sakkozzon” a miniszterelnök, hanem egy
erõs kormányra. Az EU-parlamenti választás
jelentõsége abban is áll, hogy a szavazatokból kiderül, elégedett-e a nép a jelenlegi
helyzettel, az országot irányítókkal.
NHE

Ünnepelt a katolikus iskola

Fotó: Hangodi

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek az ünneplõk között

Fotó: N. Horváth

- Adósságcsapdában vergõdik az ország - mondta dr. Varga Mihály

A sziget foglyai
Március 23-án a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában érdekesen fölvetett témát boncolgatott a Boldog
Özséb Alapítványtól meghívott elõadó:
Takáts István, a Veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskola lelki igazgatója.
A címadó gondolattal párhuzamba állította a keresztény ember helyét, feladatát
egy szigetre került ember helyzetével. A
sziget foglya marad, vagy visszavágyik,
vágyat érez a tenger iránt, keresi a kivezetõ utat.
A párhuzamos kérdés: ki vagyok én?
Belakom a „szigetet”? Korlátaim között
élek? Keresem a kiutat, az Istent? Megvan-e bennünk a Végtelen iránti vágy? Ki
nekem az Isten? Ki nekem az embertársam? Õ az én esélyem, hogy segíthetek, s
általa nemesedhetek. Péter vagyok, vagy
Júdás, Pilátus? Kellemetlen teher a beteg,
öreg, szegény embertárs, vagy jó alkalom,
hogy segítsek?
Senki sem fölösleges; Isten akart minket.
Én is lehetek esély az embertársnak;
lehetek gyenge, beteg, kiszolgáltatott. Felkarol, segít - olykor nem is a testvér, hanem
az idegen, az irgalmas szamaritánus.
„A világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál” - szól a Biblia. S
lám, manipulálni tudják a tömeget, megtalálják az eszközöket, hogy hassanak
rájuk. A vallásos ember élõ hit nélkül csak
a megszokott külsõségek foglya, õ maga
van a középpontban, nem az Isten. Nem a
bûn zavarja, hanem a problémák. Gyengeségét, tudatlanságát betakarandó fügefalevél a vagyon, a hírnév, a hatalom. Nem
meri vállalni esendõ önmagát, hogy ne
kelljen kemény önnevelésbe fognia.
Az elõadó ez érdekes párhuzammal alapos lelkitükröt tartott a hallgatóságnak.
G. Dr. Takáts Gizella
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10 éves a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola.
A jeles évforduló tiszteletére nagyszabású rendezvénysorozattal készültek az iskola pedagógusai, tanulói. A március 25-én
megtartott központi ünnepség elõtt tanulmányi versenyre hívták a város általános
iskoláit. A gyerekek matematikában, rajzban, helyesírásban mérhették össze tudásukat. A katolikus iskolák tanulóinak pedig
Énekeljünk az Úrnak címmel énekversenyt, Szavaljunk Szûz Máriáról címmel
szavalóversenyt tartottak. Az eredmény-

hirdetésre március 24-én a templomban
került sor.
Másnap délelõtt - szintén a templomban Máriáról szóló dramatikus játékot adtak elõ
a tanulók. Majd dr. Márfi Gyula veszprémi
érsek tartott szentmisét, amelynek keretében megszentelte az iskola zászlaját és
megáldotta Horváth Róbert II. János Pál
pápáról készített mellszobrát, amelyet
aztán az iskola épületében egy szoborfülkében helyeztek el.
Az évforduló emlékére 10 tuját is ültettek az iskola udvarán.
NHE

A gyülekezési jog változásai
A gyülekezési jogot közvetlenül érintõ
jogszabályokat módosította a 2008. évi
LXXIX. törvény:
- A Büntetõ Törvénykönyv módosítása
során a jogalkotó új tényállást alkotott, a
174/C §-ban rögzített Az egyesülési, a
gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának megsértése bûntettét, melynek elõkészülete is
büntetendõ. A bûncselekmény elkövetési
magatartása a gyülekezési jog gyakorlásában, valamint a választási gyûlésen való
részvételben, erõszakkal vagy fenyegetéssel
történõ akadályozás.
- A 2000. március 01-én hatályba lépett
szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX.
Törvény 152.§-a szabálysértésnek minõsítette - Gyülekezési joggal visszaélés - annak a szervezõnek a cselekményét, aki bejelentés nélkül, új idõpontról történõ elõzetes
tájékoztatás nélkül, vagy tiltó határozat
ellenére szervez, tart rendezvényt.
A törvény módosította az 1999. évi LXIX
törvény gyülekezési jogot érintõ rendelkezéseit, melyben a már említett szabálysértésnek 6 elkövetési magatartása
került meghatározásra:
1. Az Sztv. 152. § (1) bekezdés a) pontja
az Sztv.-ben eddig is szereplõ azon esetkört
kívánja szankcionálni, amikor egy, a Gytv.
hatálya alá tartozó rendezvény esetén elmulasztják a bejelentési kötelezettséget. Fontos körülmény, hogy csak a szervezetten megvalósuló rendezvény esetén rendeli büntetni
a bejelentési kötelezettség elmulasztását.
2. Az Sztv. 152. § (1) bekezdés b) pontjában a rendezvénynek a rendõrség tiltó
határozata ellenére történõ szervezését
rendeli büntetni.
3. Az Sztv. 152. § (1) bekezdés c) pont-

ja új elemként büntetni rendeli, ha a
szervezõ a bejelentésben megjelölttõl
eltérõ helyre vagy idõpontra szervezi a
rendezvényt, vagy a résztvevõket a bejelentésben megjelölt helyszíntõl, útvonaltól vagy idõponttól való eltérésre hívja
fel. Az új fordulat bevezetését az Alkotmánybíróság döntése indokolta. A Gytv.nek a kötelezõ feloszlatási okokat tartalmazó rendelkezésének a megsemmisítésével, a
rendezvényeknek a bejelentettõl eltérõ
idõpontban, helyszínen, útvonalon történõ
megtartása esetén a kötelezõ feloszlatásra
már nincs lehetõség. Ugyanakkor továbbra
sem engedhetõ meg, hogy a rendezvények
bejelentésében szándékosan hamis információk szerepeljenek, vagy a bejelentés a
rendõrség félrevezetésére szolgáljon.
4. Az Sztv. 152. § (2) bekezdése alapján
szankcionálásra kerül az a magatartás is, ha
a Gytv. 9. § (3) bekezdését megsértve a
tervezett új idõpontról való elõzetes tájékoztatás nélkül szerveznek rendezvényt.
5. Az Sztv. 152. § (3) bekezdés a) pontja
azt rendeli büntetni, ha valaki a bejelentési
kötelezettségét a Gytv-ben elõírt háromnapos határidõt megsértve teljesíti.
6. Az Sztv. 152. § (3) bekezdés b) pontja új elemként tartalmazza a Gytv. 9. §
(3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség határidõ megsértésével történõ teljesítését.
Az új szabályozás szerint nem valósul
meg szabálysértés, ha valamely külsõ ok
miatt a rendõrség által tudomásul vett bejelentésben megjelölttõl eltérõ helyszínen,
vagy útvonalon vagy idõpontban tartják
meg a rendezvényt, továbbá nem valósít
meg szabálysértést a gyors vagy azonnali
tüntetések szervezése sem.

Új Tapolcai Újság

Új szabálysértési tényállást is megfogalmaz a 2008. évi LXXIX. törvény:
Az Sztv. 152/A. §-a alapján az egyesülési,
a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának megsértése szabálysértést követi el az, aki mást
egyesülési vagy gyülekezési jogának gyakorlásában, valamint a választási gyûlésen való
részvételében jogtalanul akadályoz. A Btk.
288/A. § hatályos rendelkezése csak abban
az esetben rendeli büntetni az egyesülési és a
gyülekezési szabadság megsértését, ha az elkövetõ mást e jogok gyakorlásában erõszakkal vagy fenyegetéssel jogtalanul akadályoz.
2009. február 01-tõl a hivatalos személy elleni erõszak bûntettének elõkészülete is bûncselekmény.
A módosítás hatályba lépéséig komoly
problémát jelentett az olyan személyek
elleni rendõri fellépés, akik a hivatalos
személyek - és itt természetszerûen elsõsorban a rendõri állományra szûkítve - ellen
felhasználható, azok megtámadására alkalmas tárgyakat, eszközöket birtokolva érkeznek, illetve kísérelnek meg eljutni rendõrség által biztosított rendezvények helyszínére. A tipikusan hivatalos személy elleni
erõszak elkövetésére alkalmas tárgyak között kell említeni pl. a köveket, láncokat,
molotov koktélokat.
A hivatalos személy elleni erõszak elõkészületének gyanúját támaszthatják alá a felismerhetõséget gátló, az anonimitást biztosító ruházati tárgyak is (csuklyák, maszkok).
Ezek felfedésére a rendõri intézkedések során törekedni kell és természetesen képi
dokumentáló eszközök alkalmazásával, továbbá egyéb módokon is biztosítani kell a bizonyítékokat a további eljárás lefolytatásához.
Forrás: Tapolcai Rendõrkapitányság

KRÓNIKA

Lakossági fórum és közmeghallgatás
A február 24-ei közmeghallgatást lakossági fórum elõzte meg a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.
A fórum témája a város környezeti
állapotáról szóló tájékoztató volt, amelyet
Sólyom Károly alpolgármester ismertetett a
lakossággal, majd a honlapon is közzétett
tanulmányról Mikusi Gyula, a Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda vezetõje beszélt
a jelenlévõknek. Szólt a zöldfelületekrõl, a
hulladék kezelésérõl, a levegõ szennyezettségének vizsgálatáról is. A hozzászólók azt
kérték az önkormányzattól, hogy nagyobb
figyelmet fordítson a városba bevezetõ utak
tisztán tartására, és a Tapolca alatt húzódó
mélyvizekre. Dr. Imre László jegyzõ és a
hivatal dolgozói ígéretet tettek arra, hogy a
szóvá tett eseteket megvizsgálják.
A közmeghallgatáson az Engels utcában
lévõ garázstulajdonosok nevében szólva azt
kérte az egyik érintett, hogy helyezzenek ki
megállni tilos táblát, mert enélkül szinte
lehetetlen a garázsból való ki- és bejárás. A
Halápi úti garázssorral kapcsolatban fel-

szólaló azt kérte, hogy tartsanak vasárnaponként ellenõrzést a hivatal dolgozói,
mert ott illegális használtcikk-kereskedés
folyik. Válaszul elhangzott, hogy már két
alkalommal történt ott razzia a Vám és
Pénzügyõrséggel, valamint a rendõrséggel
közösen, és egy intézkedésre is sor került.
Ezt a gyakorlatot folytatni kívánják.
Sólyom Károly arra a kérdésre, hogy a
Belvárosban lehetne-e még több térfigyelõ
kamerát elhelyezni, azt válaszolta, hogy
ehhez szigorú törvényi elvárásoknak kell
megfelelni, amelyeket itt Tapolcán nehéz
megoldani. Valószínûleg veszprémi központtal alakítanak majd ki egy olyan zárt
helyiséget, ahová a tapolcai kamerák jelei
is befutnak. Az önkormányzati tulajdonú
bérlemények díjának csökkentésérõl, a
magas távfûtési számlákról is kérdeztek a
közmeghallgatáson résztvevõk.
A diszeli városrészben megtartott közmeghallgatáson a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésérõl és az utak felújításáról esett
szó.
NHE

Közgyûlést tartottak a városszépítõk
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
nagytermében március 23-án tartotta a
Tapolcai Városszépítõ Egyesület 2009. évi
közgyûlését, egyben tisztújító közgyûlését,
mivel az elnökség 5 évre szóló mandátuma
lejárt.
A napirendi pontok elsõ részében elhangzott az elnöki beszámoló, második részében a
tervek illetve az új elnökség megválasztása.
Dr. Zsiray Ferenc, a TVSZE elnöke beszámolója elején kijelentette, szép örökséget vett
át az elõzõ elnöktõl, Tóth Józseftõl.
Eseménydús 4 évre tekinthetünk vissza,
ezen belül a 2008. évre - mondotta. Kiemelte
a Város- és Faluvédõk Szövetsége XXVII.
Országos Találkozójának szervezését. A Virágos Tapolcáért Mozgalom évenkénti meghirdetése szép eredményeket hozott. A nyerteseket virágutalvánnyal, emléklappal ajándékozták.
A Batsányi Emlékbizottság szervezi évenként a Batsányi Napokat; ez kiemelkedõ
ünnepsége a Batsányi emlékét ápoló szülõvárosnak.
A Nõ Klub változatos rendezvényei érdeklõdést keltettek: 1-1 szakterület meghívott
elõadója, programja iránt. Az Ifjúsági Tagozat az általános iskolákkal ápol jó kapcsolatot. „Ifjúság az épített és természeti értékek
védelméért” pályázaton kiemelkedõ eredményeket értek el: I-II-III. helyezéseket; így ju-

tottak el jutalmul a fõvárosba, a Parlamentbe.
Említette az elnök a növekvõ taglétszámot, kapcsolatukat az önkormányzattal, civil
szervezetekkel, a testvérváros: Sümeggel.
Ismertette kiadványaikat, sajtótermékeiket:
2008-ban Tóth József: Két évtized Tapolca
szolgálatában, A TVSZE rövid története és
Katona Lászlóné: Helytörténeti munkafüzet
kisiskolásoknak.
Majd a 2009-es Munkaterv és költségvetés
elõterjesztése következett.
A felmentésüket kérõ tisztségviselõk
munkáját megköszönve az elnök Emléklapot
nyújtott át (Illés Mária titkár, alapító tag,
Kertész Károly alelnök, Orbán Tibor alelnök,
dr. Kárpáti Kázmérné, illetve Hegedûs József
és Nagy Eörsné elnökségi tagoknak).
A tisztújítás eredményeként a TVSZE újonnan megválasztott elnöke dr. Zsiray Ferenc,
tiszteletbeli elnök Tóth József. Alelnök:
Csaba Dezsõ, titkár: Varga Károlyné.
Hangodi László szerkesztõbizottsági elnök,
Horváth Lászlóné gazdasági, pénzügyi
elõadó. Elnökségi tagok: Csanda Elekné,
Holczbauerné Szabó Erzsébet, Orbán Tibor,
Papp Zoltán, Sipos Ferenc dr., Siposné Kiss
Gizella dr., Süle Zoltán, Tóth János Zoltán.
Új tagok: Benács Lajos és Süle Zoltán.
Az ellenõrzõ bizottság tagjai: Mészáros
Zsuzsanna, dr. Kárpáti Kázmérné, Sáry
Lajos.
G. Dr. Takáts Gizella

Rendnek kell lennie
- Hazánk a Nemzetközi Valuta Alap gyarmata, elvesztette gazdasági, pénzügyi
önállóságát - mondta dr. Bethlen István,
a Magyar Páneurópa Unio elnöke egy
lakossági fórumon március 19-én a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
A lakossági fórum vendégét dr. Fehér
Károlyné, a Magyar Páneurópa Unio tapolcai szervezete elnöke köszöntötte.
Császár László Tapolca 2009. évi
gazdálkodásáról, a beruházásokról és a
fejlesztésekrõl szólt.
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a megyei közgyûlés elnöke szerint az
országban nem történt rendszerváltás. A

Megkezdõdött a Zenei Napok
A Járdányi Pál Zeneiskola rendes évi
koncertsorozata ez évben is bõvelkedik
rangos elõadásokban.
Március 19-én Szakály Ágnes Liszt-díjas
cimbalommûvész és Varga Zoltán Lisztdíjas kürtmûvész hangversenyével kezdõdik a Zenei Napok sorozat.
Március 23-án a volt növendékek mutatkoztak be, akik már zenei szakközépiskolákban és a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetemen folytatják tanulmányaikat
hegedûn, illetve kürtön. Gyönyörûség figyelni zenei fejlõdésüket.
Március 27-én Járdányi Gergely Lisztdíjas gordonmûvész mutatta be érett, ki-

Emlékkoncert
A Hátsó Udvar rockband és a Járdányi Pál Zeneiskola tanárai, növendékei a tragikusan elhunyt Szabó
Szabolcs (Szabika) gitáros emlékére
koncertet adtak a Tamási Áron Mûvelõdési Központban március 27-én.
Az özvegy meghatott és hálás köszönõ szavai után azok a dallamok csendültek fel a színpadon, amelyek az egykori
gitárosnak a legkedvesebbek voltak.
Az emlékesten felléptek: Csala
Csilla, Sashalmi Orsolya, Tóth István
(énekesek), Farkas Mihály (gitár), Haga
Kálmán (harsona), Tóth Péter (ütõs),
Farkas Klára (brácsa), Takács Eszter
(hegedû) és a Hátsó Udvar rockband
tagjai: Báder Zoltán, Halápi József,
Gimesi Tamás, id. Bartha József, ifj.
Bartha József.
NHE

Mentés és betegszállítás
- Hatvanéves gyakorlatnak szakadt vége
2008. január 1-jén - válaszolja arra a
kérdésünkre Szalai László, a tapolcai
Mentõállomás vezetõje, amely a mentés és
betegszállítás közötti különbségre kereste
a választ.
- Az Országos Mentõszolgálat megalakulása, azaz 1948 óta a mentést és a betegszállítást a Szolgálat végezte. A szétválasztás után a betegszállítást erre szakosodott
betegszállító cégek, vállalkozások látják el.
A mentés kategóriába az otthon és közterületen fellépõ, hirtelen egészségkárosodás,
baleset, szülés tartozik. Mi akkor is kivonulunk, ha a háziorvos, az orvos úgy rendelkezik, hogy a beteget speciális testhelyzetben vagy speciális eszközzel rögzítve
kell szállítani. Ha csak egyszerû betegszállításról van szó - kontrollra kell vinni a
beteget, vagy elõirányzott vizsgálatra -

akkor azt a betegszállító cég végzi el.
- Mi történik akkor, ha a betegszállítás
közben kiderül, hogy mentésre lesz szükség?
- Akkor hívják a mentõszolgálatot.
- Nem lett volna egyszerûbb, gyorsabb és
mindenképpen szakszerûbb, ha a mentõszolgálatot fejlesztik oly módon, hogy mindkét feladatot el tudja látni? A beteg sokkal
nagyobb biztonságban érezné magát, tudva,
hogy „jó kezekben van”, hiszen Õ sem
egészséges ember, bármely pillanatban történhet probléma. A média több esetben hírt
is adott ilyen esetekrõl.
- Mi nem vagyunk kompetensek, hogy bíráljuk a döntést, de magánvéleményünk természetesen van. Ezt pedig meg kell, hogy
tartsuk magunkban. Egy kérdésünk viszont
van: ha valami 60 évig jól mûködött, miért
kellett ezen változtatni? Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy így nem fordul-

válság oka a kormány, sok negatív döntés
született. Az adók nálunk a legmagasabbak
Európában. A válság megoldásának legfõbb feltétele egy új gazdaságpolitika megteremtése, mellyel egy-két év alatt rendbe
lehetne tenni az országot - hangsúlyozta.
Dr. Bethlen István felidézte az ország
történelmében meghatározó 1848/49-es
eseményeket. Majd a jelenrõl szólva bírálta a vállalkozók, a mezõgazdaság, az idegenforgalom kedvezõtlen környezetét, feltételeit, indokolatlanul magas sarcait, a
rendkívüli bürokráciát. - Ki lehet lábalni a
válságból, ha szûkebb környezetünkben
rend van - tette hozzá.
NHE

hat elõ „vakriasztás”, és miközben mi oda vonulunk ki, addig emberéletek forognak kockán, vagy hogy 2 autónk „csak” beteget szállít, miközben a mentéshez mind a háromra
szükség lenne.
- Ha már az autóparkról szó esett: hányan
teljesítenek szolgálatot a tapolcai Mentõállomáson?
- 25 fõ a Mentõállomás létszáma. Ebbõl
4 fõ mentõtiszt, 11 fõ mentõápoló és ugyanennyi gépkocsivezetõ, de van mellékfoglalkozású alkalmazottunk is.
- Térségi összefogással új mentõállomás
épül Tapolcán.
- Nagyon várjuk már. Aki járt már a
mostani helyünkön, tudja, hogy az összefogás olyan munkalehetõséget teremt a számunkra, amellyel még inkább el tudjuk
látni ezt a nagyon felelõsségteljes, szép
feladatot.
N. Horváth Erzsébet
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mûvelt, áhítatos játékát. A nemzetközi
zenei életben is jó nevet szerzett mûvész
oktatóként és kutatóként is jeles. Repertoárján Járdányi Pál, az édesapa, illetve a
tapolcai zeneiskola névadójának mûve is
szerepelt. Zongorán kísérte méltó partnere,
a Liszt-díjas Várhalmi Vera zongoramûvész.
Március 30-án a Járdányi Pál Zeneiskola
tanárainak hangversenye került sorra. Nagy
tapasztalatú, gyakorlatú, csiszolt technikájú
szakemberek álltak dobogóra - akár zongorán játszó tanárok, akár hegedûn, csellón
vagy fúvós hangszereken: fuvolán, oboán,
harsonán, kimûvelt énekhangon, akár a kurjantás-„dallammal” kísért djembe-n (afrikai
dob).
G. Dr. Takáts Gizella

Sáry Adrienn

Sorok rabja
Téged verssorok rejtenek el,
Téged betûim ruháztak fel.
Inged egy Zé, Té a nadrágod,
Lehet egy csillag a barátok...
Szonettbe zárlak, párnád rímem,
Álmod verslábamon ível.
A gondolat falatja étked,
Hogy bezártalak a Te vétked...

Találmányok és
szabadalmak
Pálffy Endre gépész- és villamosszakos
bányamérnök neve elválaszthatatlan a
találmányokat létrehozóktól. A legutóbbi
pályadíjnyertes berendezésérõl Õt kérdeztük.
- A Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal által kiírt pályázatra egy, már 1993-as
szabadalmi bejelentésemet, találmányomat
fejlesztettem tovább. A létrehozott berendezés, technikai eszköz neve: hidraulikusan
alábõvítõ, szétnyíló görgõs fúró. Az alkalmazási területe a vízadó, valamint a gázadó
réteg feltárása. A lényege, hogy ennek segítségével viszonylag kis átmérõvel fúrunk le a
földbe, így kevesebb csövet kell használni, és
csak ott bõvítjük az átmérõt, ahol szükséges,
azaz csak lent nyílik szét az eszköz, így
például egy 150 mm-es furattal 300 mm-nél
nagyobb átmérõt érhetünk el. Nagyon fontos
része a találmánynak - amelyet természetesen
már kipróbáltunk a gyakorlatban és szabadalmaztattuk -, hogy nemcsak szétnyílik az adott
mélységben, de össze is csukható. A projekt
másik része az autópályák építésénél lesz
alkalmazható, mivel a cölöpfúráshoz fejlesztettem ki. Nagyon sok betont és vasat meg
lehetne takarítani ezzel az eljárással. NHE
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Tervek és célok

Nincs becsülete a fizikai munkának
Tapolca Területi Ipartestület ingyenes tanfolyamot szervezett a térség kis- és középvállalkozásai és vezetõ alkalmazottai részére.
- A tanfolyamra közel százan jelentkeztek tudtuk meg Tarány Tamástól, az Ipartestület
elnökétõl. - Március 3-án munkajogi ismeretekrõl, március 4-én a pályázati lehetõségekrõl, az adómentes juttatásokról hallottak
elõadást a résztvevõk.
Március 5-én Szûcs György, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke volt az
elõadó. Vele készítettük riportunkat.
- Elnök Úr! Milyennek ítéli meg a magyar
ipar és az iparosok mai helyzetét?
- Nagyon rossz helyzetben vannak a magyar kisiparosok. Gyakorlatilag a gazdasági
és társadalmi rendszerváltás óta rossz a
helyzetük. Ez csak erõsödött az Unióhoz való
csatlakozásunkkal. Nemcsak a lakosság oldaláról csökkennek a megrendelések, de az önkormányzatok beruházási tevékenysége is. A
másik probléma, hogy olyan mértékû körbetartozás alakult ki azok között is, akiknek
még van munkájuk, hogy így gyakran önmagukat teszik már tönkre a vállalkozások.
- Mi ennek az oka? Hogyan lehetne ezt
megakadályozni?
- Az okok között - véleményünk szerint - a
hibás gazdaságpolitikai vonulatok, elképzelések állnak, valamint a folyamatosan
növekvõ terhek. Éppen ezért az IPOSZ egy
növekedési pályára állítást, versenyképességjavítást szorgalmaz. December 15-én már az
Országgyûlés is napirendjére tûzte a körbetartozásokról szóló törvényjavaslatot. Ehhez
nagyon sok jogszabályt kell majd módosítani.

- Szó esett már az önkormányzatok
beruházásairól. A közbeszerzési eljárások
során nagyon ritka, ha egy kisiparos nyeri el
a pályázatot. A gyakori inkább az, hogy csak
alvállalkozóként tevékenykedik, mivel õ nem
tõkeerõs, nincs korszerû gépparkja, stb.
- Valóban nem õ nyeri el a közbeszerzési
pályázatot, de a munkálatokat többnyire õ végzi el, nemcsak alvállalkozóként, de az alvállalkozók segédeinek a segédeiként is. Napjainkra egy furcsa helyzet állt elõ: az aktatáskás
vállalkozások korát éljük. Tõkeígéretekkel
csapatokat toboroznak. Ebben a láncban a kisiparos a 6-7. helyen áll. Általában a legkisebb
árajánlatot adó nyeri el a közbeszerzést, és
nagyon sokszor menetközben derül ki, hogy ez
sem, meg az sem volt a kínálatban, vagy
„problémák és újabb költségek merülnek fel”.
- Melyek a kisipari munka ismérvei, mit
hozhat a jövõ?
- A tisztességes kisipari munka három alapegységre épül: minõség, határidõ, ár. A jövõ
fontos feladata a szakképzés minõségének javítása. Fel kell készülni az új technikák, technológiák elsajátítására. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy-egy kisiparos a saját szakmájának a mélységével ismerkedjen meg az élethosszig tartó tanulás során. Ne több szakmát
sajátítson el, hanem azt az egyet ismerje meg
alaposan, és legyen egy jó szakmunkásból jó
technikus, majd kiváló mérnök. Ahhoz azonban, hogy akarjanak a fiatalok szakmát tanulni, a fizikai munka becsületét kell helyreállítani, mert ma ez nincs meg, sokkal inkább az
ügyeskedõ, az illegálisan kereskedõ a példakép.
N. Horváth Erzsébet

A hála szavaival
A MÁV Tapolcai Nyugdíjas Szakszervezete március 9-én nõnapi ünnepségre hívta
tagjait a Batsányi János Mûvelõdési Központba.
A megjelenteket Meidl Józsefné elnök
köszöntötte, majd Lévai József önkormányzati képviselõ arról szólt, hogy a hölgyek
iránti tiszteletnek, csodálatnak nemcsak mûalkotások õrzik a lenyomatát, a megnyilvánulását, de a mindennapokat is ez kell, hogy
jellemezze. - Nekik köszönhetjük az életünket, gondoskodnak rólunk, szeretnek bennünket, nevelik a gyerekeinket - tette hozzá a
képviselõ. - Jó lenne, ha a politikában is több
nõnek jutna feladat, mert az õ kiegyensúlyozó szerepük jótékonyan hatna ott is.
A köszöntõ szavak után egy-egy szál virággal, és „terülj asztalkámmal” kedveskedtek a szervezõk a megjelent hölgyeknek.
- A 150 tagot számláló egyesületben sok az
idõs, rászoruló ember - tudtuk meg az elnöktõl. Ezért is tartják elsõdleges feladatuknak a
segítségnyújtást, a törõdést, de sort kerítenek
az ilyen bensõséges hangulatú események
rendezésére is.
NHE

Fotó: N. Horváth

Köszönet mindenért

A szépkorúak köszöntése

Fotó: N. Horváth

A gondoskodás derûssé teheti az
idõskort
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Több éves hagyomány Diszelben, hogy a
Csobánc Kultúrházba Nyugdíjas Találkozóra hívják a városrész szépkorú polgárait. Így volt ez március 21-én is.
A megjelenteket elsõként Bakos György,
a városrész képviselõje köszöntötte, majd
Császár László méltatta a nyugdíjas korúak
érdemeit.
- Az Önök korosztálya az ismert, nehéz
történelmi körülmények és társadalmi viszonyok között adott példát az önzetlen, önfeláldozó hazaszeretetbõl, a tenni akarásból, a
túlélés, az újrakezdés, a találékonyság képességébõl, a felebaráti szeretet gyakorlásából.
Az ünnepi köszöntõt követõen a Barackvirág Óvoda kicsinyei énekeltek, táncoltak és verseket mondtak. Ebben a kis mûsorban minden a
köszönetrõl, a háláról és a szeretetrõl szólt.
A Nyugdíjas Találkozó vidám beszélgetéssel, a régi emlékek felidézésével, szeretetvendégséggel folytatódott tovább. Mindehhez a
zenei alapot Varga Árpád muzsikája és éneke
szolgáltatta.
NHE

A Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete március 5-én a Szent György
Panzióban tartotta hagyományos évértékelõ-évnyitó összejövetelét.
Vörös Béla elnök - a köszöntõ szavak után felidézte a 2008-as év rendezvényeit, szólt
arról, hogy meghívott elõadók segítségével
nemcsak a jogszabályi változásokról, de a
fogyasztóvédelem elvárásairól is tájékoztatót
kapott a tagság. A város vezetése több alkalommal részt vett az összejöveteleken, és
szólt azokról a tervekrõl, beruházásokról,
amelyek a helyi vállalkozókat érintik.

Az elmúlt évben is alkalom nyílt arra, hogy
„fehér asztal” mellett beszélgessenek az Ipartestület tagjaival, a meghívott vendégekkel.
Ennek szép példája a már több éves hagyománnyal rendelkezõ májusfa állítás-kitáncolás.
A jövõ évi tervekrõl szólva az elnök elmondta, hogy változatlanul fontosnak tartják
a tagság tájékoztatását az idõszerû kérdésekrõl, a programokat ennek szellemében fogják
összeállítani.
Kedves színfoltja volt az estnek, hogy
Nõnap alkalmából virággal köszöntötték az
egyesület hölgytagjait.
NHE

Beiratkozás az óvodákba, iskolákba
Tisztelt Szülõk! Kedves Gyerekek!
A tavasz közeledtével tájékoztató kiadványunk által szeretnénk Önöknek és gyermekeiknek segítséget nyújtani abban, hogy melyik óvodát, tagóvodát, iskolát, tagiskolát
válasszák gyermeküknek. A döntés megkönynyítéséhez kívánunk hozzájárulni azzal, hogy
lehetõséget biztosítunk városunk nevelési és
oktatási intézményeinek a bemutatkozásra.
A tájékoztató kiadvány hozzáférhetõ az
iskolákban, óvodákban, a bölcsõdében, a
gyermekorvosi rendelõkben és a Polgármesteri Hivatal portáján.
Az óvodai nevelést ellátó intézményekbe
jelentkezõknek Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a beiratkozások idõpontját április 15-16-án (szerda, csütörtök)
9.00-16.00 óra között állapította meg. Az
óvodákba a helyszínen lehet beiratkozni.
Kérjük, a kijelölt tagóvodai mûködési
(felvételi) körzetben történtõ beiratkozáshoz
vigyék magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és a szülõ (gondviselõ)
személyi igazolványát, lakcím kártyáját!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselõtestülete a 2009/2010. tanévre a Tapolcai
Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységében 1 zenei és 1 normál osztály, a
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû és Sportiskolai Tagintézményében 1
két tanítási nyelvû osztály, a Kazinczy Ferenc
Tagintézményben 3 normál tantervû osztály
indítását engedélyezte.
Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában mûködõ általános iskolai nevelést
ellátó intézményekbe jelentkezõknek a beiratkozások idõpontját április 15-16-án

(szerda, csütörtök) 9.00-16.00 óra kö-zött
állapította meg. Beiratkozás helye:
Tamási Áron Mûvelõdési Központ (Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.).
A beiratkozáshoz kérjük, vigyék magukkal
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az
óvoda által kiállított, iskolaérettséget igazoló
óvodai szakvéleményt és a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványát, lakcím kártyáját!
A torlódás elkerülése érdekében javasoljuk a
beiratkozási idõ teljes kihasználását.
A döntés megkönnyítéséhez kívánunk hozzájárulni azzal, hogy lehetõséget biztosítunk
városunk azon oktatási intézményeinek is a
bemutatkozásra, melyek nem Tapolca Város
Önkormányzata fenntartásában mûködnek.
Közoktatási intézményeink gazdag kínálatot nyújtanak, mindezt megtapasztalhatjuk a
nyílt napok keretében. Ez az alkalom jó lehetõséget biztosít arra, hogy bepillanthassanak az adott intézmény mindennapjaiba. A
személyes tapasztalatokat figyelembe véve
választhatnak tagóvodát, óvodát, tagiskolát,
iskolát gyermekük adottságainak megfelelõen.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselõtestülete lehetõséget biztosít a vidéki gyermekek beiratására nevelési-oktatási intézményeibe.
Tapolca város komplett oktatási rendszert
biztosít az itt tanuló diákok számára, mely az
óvodai neveléstõl kezdõdõen az alapfokú
oktatáson keresztül az érettségiig tart.
További felvilágosításért forduljanak bizalommal az Önkormányzati Gazdálkodási
Iroda munkatársaihoz, akik készséggel állnak
az Önök rendelkezésére.
Tapolca Város Önkormányzata

Egy szál virág, egy kedves mosoly
Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete március 10-én a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban tartotta hagyományos nõnapi ünnepségét.
A rendezvényen résztvevõ hölgyeket
Marton József alpolgármester köszöntötte.
Szólt arról, hogy az elmúlt évtizedek alatt
miként változott a jelentõsége és tartalma
ennek a köszöntõnek. Néhány évtizeddel
ezelõtt szinte kötelezõ jelleggel bírt, hogy
egy-egy intézményben, vállalatnál köszöntsék az ott dolgozó nõket, és sokszor bizony
nem is az ünnepeltek, sokkal inkább az
ünneplõ férfiak „érezték magukat legjobban”
ezeken a megemlékezéseken.

Mára már bensõségesebb tartalommal telt
meg ez az ünnep. A virág mellett a kedves
mosoly, a hálás szavak is jelzik: nemcsak
ezen a napon, de az év 365 napján is köszönet
illeti a nagymamákat, az édesanyákat, az élettársakat, azaz minden nõt.
A köszöntõ szavak után az alpolgármester
virágcsokrot nyújtott át Siposné dr. Kiss
Gizellának, az egyesület elnökének, de ezt valójában jelképesen minden jelenlévõ hölgynek is átadta.
A kellemes hangulatú délutánon Domján
Tamás örökzöld slágerekkel szórakoztatta a
színháztermet zsúfolásig megtöltõ hölgykoszorút.
NHE

Napkollektorok a Juhász Gyula utcában
Március 17-én ünnepélyesen átadták
üzemeltetésre a napkollektoroktól nyert
energiával üzemeltetett kazánokat a
Juhász Gyula utca 41-43-45-ös számú
háztömbjeiben.
Korszerûség és mennyiségi vonatkozásban ez az elsõ az országban. Az energia-
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megtakarítás mértéke máris kimutatható a
számítógéppel vezérelt rendszerben.
Az ünnepélyes átadáson a tervezõ mérnökök ismertették a berendezés mûködését.
Tapolca Város Önkormányzatának képviseletében Császár László is megjelent az átadáson.
G. Dr. Takáts Gizella

KULTÚRA

Húsvét elõtt

Petõfi Sándor Sajtószabadság Díj
Rangos kitüntetést vehetett át március
13-án dr. Bartalis Imre állatorvos-író a
Magyar Újságírók Közösségének Székházában Kósa Csaba elnöktõl.
A kitüntetett sokoldalú közéleti ember.

Képünkön a kitüntetett

1989-ben az országban elsõként alapította
meg a Veszprém Megyei Állatorvosi
Kamarát, amelynek elnökévé választották.
1990-ben a megyei kamarák szövetséget
alkottak, melynek szintén országos elnökévé választották.
1993 óta a Magyar Újságírók Közösségének tagja; két cikluson át a Pénzügyi és
Ellenõrzõ Bizottság munkájában vett részt.
Eddig hat kötet könyve jelent meg, a hetedik jelenleg nyomdában van. A különbözõ
napilapokban, folyóiratokban több mint 600
szakmai, szépirodalmi, kritikai, politikai
írását közölték. 2001-ben a Békés megyei
Kamara által létrehozott újságból Országos
Kamarai Híreket alapított, melynek 10 éven
keresztül rovatvezetõje volt. Sokoldalú írói
és újságírói tevékenységéért ítélte oda a
Magyar Újságírók Közösségének vezetõsége dr. Bartalis Imrének a díjat.
Az ünnepség után dr. Kovács Ferenc
akadémikus, a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Karának nyugalmazott
rektora az egész állatorvos-társadalom nevében gratulált a magas kitüntetéshez, és
további aktív, munkában és eredményekben
gazdag napokat kívánt dr. Bartalis Imrének.

Pilinszky János

Igen, a lomb
Igen, a lomb ragyog,
A lomb tovább ragyog,
És te úgy függsz e televény
Elõterében akár egy gyümölcs.
Holott ember vagy,
holott ember voltál,
Útszéli Isten.

Akinek Tapolca volt az élete

Születésnapi örömzene
Fantasztikus születésnapi ajándékkal
lepte meg maga az ünnepelt a zenekedvelõ közönséget február 27-én a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban.
Az öt éve alakult Kalimutu Jazz Band
kiváló muzsikával hívta idõutazásra a jelenlévõket. A házigazda hálás feladatát Szõke
András színmûvész vállalta fel. Humorral
átszõtt mondatai méltán arattak sikert.
A profi zenészekbõl álló együttes - Babos
Lajos (klarinét, szaxofon), Lakossy Tamás
(trombita, szárnykürt), Sellyei Gábor
(basszusgitár), Csipszer Dániel (billentyû,

ének), Piedl Dániel (dobok) és Tóth Péter
(ütõhangszerek) - elõadásában a '20-as
évektõl napjainkig szólaltak meg a legismertebb jazzdallamok.
Az est sztárvendége a különleges hangú
Váczi Eszter volt, aki tudásával, fellépésével erõsítette, növelte a növelhetetlennek
hitt jazzvarázst.
Az ünnepelt együttes vendégzenésze volt
Õri Jenõ (zongora), Román Iván (hegedû),
Varga Endre (fuvola), Molnár Szabolcs
(basszusklarinét) és Csendes Péter (baszszusgitár).

Fotó: Az együttes honlapja

Ha szól a jazz...

Fotó: N. Horváth

A gyertyás táncban a táncegyüttes tagjain kívül musical színpadosok is
közremûködtek
- Mit is mondhatnék egy olyan emberrõl,
akinek az élete az elmúlt tíz évben Tapolcával összenõtt, akinek az élete volt Tapolca. János a városért élt és a városért
halt - mondta Császár László azon az
operettgálán, amelyet a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt Ács János
polgármester emlékére adott a Batsányi
Táncegyüttes és Lovas Kinga énekes.
- Mindig szívén viselte Tapolca civil
életének, a kultúrának, a sportnak, a hagyományõrzésnek a sorsát. Õ szorgalmazta,
hogy a város tulajdonába kerüljön ez az
épület, azaz az MMTK, és mint mondta,
egyik legfontosabb feladatunk lesz, hogy
azt élettel töltsük meg. Terve megvalósult,
a civil szervezetek, a mûvészeti csoportok
pedig minden városi ünnepen, rendezvényen kiemelt szerepet vállaltak és vállalnak
ma is. Utolsó útján én is elkísértem. Ott
voltam, amikor az aknaszlatinai kis óvodásoknak átadta az óvoda létét biztosító
tapolcai segítséget, támogatást. A jelképes
ajándékkal a szívét is otthagyta abban a

kárpátaljai kis magyarlakta faluban.
A gálát köszöntõ szavak után Gergely
Judit mûsorvezetõ a mûsor születésének
körülményeirõl szólva elmondta, hogy
2008-ban az Idõsek Világnapján ígérte meg
Németh László, az együttes vezetõje Ács
Jánosnak, hogy az ott bemutatott mûsorból
majd egy egész estét betöltõt készítenek. A
bemutatóra decemberben került volna sor,
de kegyeleti okokból akkor ezt nem tették
meg. Most jött el az alkalom arra, hogy Ács
János emlékére felcsendüljenek a jól
ismert, örökzöld dallamok, és magasszintû
tánctudásukról itt bemutatót tartsanak az
együttes tagjai.
Az est nyitányaként az Ave Mariát adta
elõ Lovas Kinga és a gyertyás tánc is az
elhunytért szólt.
A kék Duna hullámait idézõ koreográfia,
a pattogó, magyar táncok, a vidám perceket
szerzõ bemutatók óriási sikert arattak, dicsérve Németh László mûvészeti vezetõ
profizmust igazoló látványtervét, az énekes
és a táncosok tehetségét.

Tapolcai Újság, 1921. április 3.: Mûkedvelõ színi-elõadás
„A róm. kath. Legényegylet a pénztára javára folyó hó 9-én és 10-én saját helyiségében szépen sikerült mûkedvelõ elõadást rendezett, mindkét alkalommal zsufolásig megtelt nézõtér elõtt Csiky Gergely örökbecsû
vígjátékát, a „Nagymamát” hozván színre - a
darabhoz méltó elõadásban és méltó keretben.
A darabot Markó József rendezte, akinek
nagyszerû rendezõi munkáját külön elismerés illeti. Rendezése a helyzet magaslatán
állott, tehetségének bõséges forrásai olyan
keretet adtak az elõadásnak, amilyent mûkedvelõktõl ritkán láttunk. Különösen a második
és harmadik felvonás díszletei nemcsak jó

ízlésrõl, hanem kiváló szaktudásról is
tanuskodik. Markó József kreálta egyuttal
Örkényi Kálmán szerepét, erõtõl és szenvedélytõl duzzadó játékával a kitûnõen játszó
többi férfiszereplõ közül is kimagaslott.
A nõi fõszerepet - a nagymamát - Herendi
Berta alakította elragadó bensõséggel és közvetlenséggel. Bármelyik vidéki színpadnak
büszkesége lehetne ez az alakítás. Minden
hangja csupa bensõséges érzés, csupa szív.
Herendi Juliska Márta szerepében produkált elsõrangút. Kedves, közvetlen és
igazán csinos volt. Vencel Terus gazdaaszszony szerepében, Domonkos Jozefin mint

nevelõintézeti igazgató, Horváth Irénke
pedig egy bakfis leány szerepében elsõrendû
kabinet alakítást nyujtott.
Kumbor Mariska egy vénülõ nevelõnõ szerepét sok közvetlenséggel és kedvesen játszotta. Üde fiatalsága azonban szerepére egy
kissé rácáfolt. Nem ártott volna magát szerepének megfelelõen elmaszkíroznia, ha az külsõ megjelenésének rovására történt volna is.
Barabás Etus, Pressing Ilus, Pál Mariska,
Kovács Bözsike, Hocz Miczi és Gámper
Mariska mint intézeti növendékek kedvesen
mozogtak a színpadon.
A férfiszereplõk közül Bencsik Imre,
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Kasztenc Vilmos és Ralkly Ferenc egyformán kitûnõen játszottak, szinte önmagukat
multák felül egyéniségüknek megfelelõ
szerepeikben. Alakjaikat jól megrajzolták és
a színpadon teljes otthonossággal forgolódtak. Sper Antal a szokott jó volt. Minden
mozdulatát, szavát, a közönség állandó
derültsége kísérte. Csillag Ferenc pár szavas
szerepében is feltûnt ügyes játékával.
A darab valamennyi szereplõje a lehetõ
legjobbat nyujtotta, és komoly ambitiozus
munkájukkal alaposan kiérdemelték a közönség meg-megujuló tetszés nyilvánítását.”
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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XII. Egészség- és Aerobiknap
Március 7-én a XII. Egészség- és Aerobiknapnak adott helyet a Városi Rendezvénycsarnok, ahol egész nap a mozgásé és az egészséges életmódé volt a
fõszerep.
Elsõ ízben került megrendezésre az egész-

ségnapi futóverseny, mely 3,8 km-es és 12
km-es távjait a zord idõjárás ellenére is többen sikeresen teljesítették. A dobogó legmagasabb fokára Fonyó Sándor, Kárász Erika,
Vadász Attila, Pókó László állhatott fel.
A lakossági szûrések alkalmával vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, testzsír-, csontritkulás-mérésen túl látás- és hallásvizsgálatot lehetett igénybe venni.
Az érdeklõdõk egész nap érdekes és
hasznos elõadásokat hallgathattak meg az
egészséges étrend és életmód fontosságáról. A nap folyamán minden korosztály
talált magának programot. A legnépszerûbbnek ez alkalommal a Salsa-táncóra
bizonyult, ahol lelkes hölgyek sajátították
el e kubai tánc lépéseit, figuráit.
Az érdeklõdõk számos kiállító termékeivel ismerkedhettek meg, próbálhatták
ki, illetve kóstolhatták meg a reformkonyha
ételeit, gyógyteáit.
Sikeresen adott vért 40 önkéntes véradó.
A sok mozgás és életmód-tanácsok
közben könnyed szórakozást jelentett a
színpadon a Gyenesdiási Salsa Cuba Tánccsoport és a Tapolcai Musical Színpad növendékcsoportjának táncos, énekes bemutatója.
Juhász Ágnes

Fotó: Juhász

Rajt elõtt

Felettünk a csillagok

22. rész

A Titan tavai
A Cassini ûrszonda megfigyelései metánesõkre és felszín alatti szénhidrogén forrásokra utalnak a Szaturnusz legnagyobb
holdján.
Titan több szempontból is különleges
égitest. Elõször is a mérete meghaladja a
legkisebb bolygóét (Merkúr). Másodszor ez
az egyetlen olyan hold a naprendszerben,
amelynek sûrû légköre van, melyben szerves
kémiai folyamatok zajlanak. A megfigyelések alapján több jel utal arra, hogy a
Titan sarkvidéki területein felfedezett sötét
területek valójában tavak lehetnek. Ezeket a
tavakat folyékony szénhidrogének, vagyis
metán és etán tölti fel.
A legfrissebb megfigyelések szerint a déli
pólus közelében több felszíni formációnak is
megváltozott az alakja a vizsgálatok közel
egy éve folyamán. Az azon a területen észlelt
nagy kiterjedésû felhõrendszerek arra utalnak, hogy a Titan újonnan kialakult tavai egy
nagyobb „metánzápornak” köszönhetik létre-

jöttüket. Némely tavak mérete egész rendkívüli. A legnagyobb, a Kraken Mare
feltöltött állapotban ötször akkora, mint az
észak-amerikai Felsõ-tó. Az eddig megfigyelt
sarki sötét területek - amik legnagyobb
valószínûség szerint tavak - felszíne pedig
összesen másfélszerese a Föld legnagyobb
tavának, a Kaszpi-tengernek.
Egy másik érdekes felfedezés, hogy a
tavakból közel sem párolog el annyi szénhidrogén, mint amennyi csapadék formájában lehullik a felszínre. Ebbõl arra
következtetnek a kutatók, hogy az óriáshold
felszíne alatt olyan szénhidrogén forrásoknak
kell lennie, melyek pótolják az így keletkezõ
veszteséget. Ilyen utánpótlás hiányában a
Titan sûrû légköre nagyjából tízmillió év alatt
eltûnne.
A közeljövõben a Cassini ûrszonda
Equinox fedõnevû küldetése során tovább
vizsgálja majd a holdon megfigyelhetõ
évszakos változásokat.
Huszák László

Gyepûtiprás

Farsangoltunk

Gyepûtiprás lesz április 18-án a Csobánc
és a Hajagos-hegyen.
A gyepûtipró csoportok indulása: 13
órakor Diszelbõl, a temetõ sarkától.
Borospoharat, kanalat, zseblámpát mindenki hozzon magával! A jó kedvét és a
barátait senki ne hagyja otthon!
Program: 13 órától gyepûtiprás, pincejárás, borkóstolgatás, éneklés. Kb. 18
órától gulyás-parti a Simon Tanyán.
Jó idõt, jó kedvet kíván a rendezõség:
Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., Hegyközség,
Csobánc Mûvelõdési Ház

Farsangoltunk a Kertvárosi Óvoda jóvoltából február utolsó napján.
Volt móka, kacagás kifulladásig. Hajnalig tartott a jókedvünk és lábunk ereje!
A zenét Domján Tamás és a Koktél
együttes szolgáltatta, remek hangulatot
teremtve.
Meglepetésvendégeink: Postás Józsi,
Bardon Ivett, Havasi Gábor, Szalai Róbert,
akik fantasztikus produkciójukkal színesítették bálunkat.
Az est bevétele a szülõi munkaközösség
kasszájába vándorolt, s a szükséges eszközök beszerzésére fordítódik.
Nagyné Szabó Kata

Jégcirkusz
Márciusban a világ legkisebb embere és
társai szórakoztatták a helyieket gyerekmûsorukkal a Rendezvénycsarnokban.
A csaknem másfél órás Jégcirkusz alatt a
kicsik botladozó zenélõ bohócoknak, lélegzetelállító késdobálónak, akrobatáknak,
zsonglõröknek tapsolhattak. A mobil po-
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rondon a jégtáncosok elõadásakor a közkedvelt a Karib tenger kalózai, High School
Musical zenéje csendült fel. A bátrabb
gyermekek a színpadi produkciókban is
részt vettek. A legnagyobb látványosságot a
mindössze 65 centiméter magas és 22 kilogramm kisember jelentette.
JÁ

Szólj, síp, szólj ! . . .
„A kéjet, amit egy ital víz ád,
Szomjam hevével kell kiérdemelnem.” (Madách)
Nem is tudjuk értékelni igazán, amiért nem küzdöttünk, fáradtunk, nélkülöztünk. Aki
még nem volt igazán éhes, válogat, turkál az ételben, kritizálja … fõztjét. A maratoni
futó a 37. kilométernél már tudja, mit ér egy pohár víz, a könnyelmû ember pedig tékozolja ezt a nagy értéket. Fáradságos edzéssel lesz rugalmas és engedelmes a test; lankadatlan szorgalommal szerez az elme megbízható ismereteket; állandóan próbára tevõ
akarat, megmérettetés tesz önkritikussá, így kellõ alázatra nevel. Fáradságos a csúcsra
feljutás, de onnan csodálatos a kilátás.
Mielõtt felelõs nyilatkozatot tehet az ember, meg kell tanulnia a hallgatást; az éjszaka nyugalmát a nappal kemény munkája készíti elõ; a lélek békéjét a tiszta lelkiismeret.
Dr. G. T. G.

Fogadj örökbe!
Mint már az elõzõ lapszámunkban hírt adtunk róla,
a tapolcai Assisi Szent
Ferenc Állatmenhely Alapítvány a Mars Hungary
Pedigree Örökbefogadási
pályázatán 2 millió forintot nyert.
Az öt nyertes menhely
köszöntésére azon a március
3-ai budapesti sajtótájékoztatón került sor, amelyen bejelentették, hogy - közép-európai régióban
elsõként - Magyarország is elindítja az
egész évben tartó kampányát a gazdátlan
kutyák megmentésére. A kampány „nagykövete”, arca Hegyi Barbara színmûvész
lett.
Az örökbefogadási programnak több
célja is van, köztük a legfontosabb, a
felelõs állattartási kultúra magyarországi
továbbfejlesztése.
A programban együttmûködõ menhelyek
között ott van a tapolcai is. Az Assisi Szent
Ferenc Állatmenhely Alapítványt 1994-ben
- 15 évvel ezelõtt - magyar és német
állatvédõk hozták létre, és 1995-ben egy
önkormányzati tulajdonban lévõ telken

kezdõdött el a menhely felépítése. Jelenleg 1 hektár területen 70 kennelben, mintegy 160 kutyát lehet biztonságosan elhelyezni. Öt elkülönített nagy udvarban van
lehetõség szabad mozgásra,
játékra.
Ulrike Vollner kuratóriumi
elnök és segítõtársai áldozatos munkájának köszönhetõen mára már nemcsak
Tapolcán, de Ausztriában és Németországban is ismertté vált a nevük, és ott is önkéntesek segítik õket abban, hogy a menhely
kutyáinak szeretõ gazdit találjanak.
„Úgy gondoljuk, hogy nem a leírt szavak
a fontosak, hanem a több ezer kutya boldog
szeme és új, vidám élete, akiket a lánctól, a
fagytól, a tûzõ naptól, éhezéstõl, kínzástól
megmentettünk. Ezek motiválnak minket,
és azzal a reménnyel küzdünk tovább, hogy
lesz egy olyan világ, ahol az állatok jogait
nem kiharcolni kell, hanem törvény által
biztosítva lesznek” - írták a menhely munkatársai a bemutatkozójukban. Aki ismeri
õket, tudja, hogy mindent megtesznek
azért, hogy ez így is legyen.
NHE

Tapolca Bora

Tündérjárta mesetájon

A hagyományoknak megfelelõen idén is
kiválasztották Tapolca Város Borait. A
felhívásra a 2008-as évjáratból több
mint 40 tétel bor érkezett.
A szakmai zsûri a legkiemelkedõbbeket
ajánlotta a Képviselõ-testület figyelmébe.
A város vezetését Marton József alpolgármester köszöntötte, majd hosszas mérlegelés után a Testület meghozta döntését.
A Nyáry Ödön nevével fémjelzett Szent
György Borház 2008-as szürkebarátját
és a Varga Pincészet 2006-os cabernet
sauvignon borát ítélték legérdemesebbnek
arra, hogy Tapolca Városát képviseljék a
2009-es esztendõben.
NHE

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege „Tündérjárta mesetájon” címmel vers- és mesemondó versenyt hirdet óvodásoknak és általános
iskolásoknak.
Nevezni lehet szabadon választott
verssel, mesével, verses mesével, amelynek idõtartama maximum 3 perc.
Nevezés személyesen, illetve a
87/510-788-as telefonszámon nyitva
tartási idõben.

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ áprilisi programjai
01. 12 óra: Don Pasquale - operakeresztmetszet - Pest Megyei Szimfónikus Zenekar
vezényel: Noseda Tibor; 07. 17 óra: Batsányi János Gimnázium és Kollégium kulturális
bemutatója; 08. 19 óra: 20. század nagy zenéi, Weszely Ernõ koncertje; 15. 14 óra:
Ifjúsági színházi elõadás: Twist Olivér; 15-16. 9-16 óra: Tapolca Általános Iskola
beiratkozás; 17. 19 óra: Tamási Áron Színjátszókör: Csiky Gergely: A nagymama színmû;
19. 12 óra: Sakk NBI/I 11. forduló Tapolca VSE - Honvéd; 20. 19 óra: Bérletes színházi
elõadás: Tamási Áron Színjátszókör Csiky Gergely: A nagymama színmû; 22. 13 óra:
Csecsemõgondozási vetélkedõ; 23. 14 óra: Siposhegyi Péter: Kikötõ /Azok a régi balatoni
nyarak/ zenés nosztalgia 2 részben szereplõk: Nagy Enikõ, Novák Henriett, Tallós Rita,
Vincze Lilla, Jantyik Csaba/Szabó Sipos Barnabás, Farkas Tamás, Harsányi Gábor,
Siposhegyi Zoltán, Veres Attila Rendezõ: Harsányi Gábor Jegyár: felnõtt 1200 Ft, nyugdíjas/diák 600 Ft; 24. 17 óra: Szent György-hegyi napok keretében szakmai konferencia,
borverseny eredményhirdetése, aranyérmes borok kóstolása; 27. 13 óra: Szász Márton
Iskola vetélkedõ a Föld napja alkalmából; 28. 15:30 óra: Éneklõ Ifjúság Napja; 29. 9 óra:
Mesejáték a Föld napja alkalmából
Amatõr Színjátszó Kör. Vezeti: N. Horváth Erzsébet, szerda 17.00-20.00. Baba-mama
klub: csütörtök 10-12 óra. Babák és mamák kellemes közös idõtöltése, hasznos elõadásokkal. Babamasszázs: szerda 10.30-12.00. Bridzs klub: hétfõ 18 óra. Sakkedzés: H-P.
15.30-18.30, Szombat: 09-12.30.
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Tapolcai
párbajtõrsiker
Magyar aranyérem született Stockholmban a Férfi Párbajtõr Világkupa csapatversenyén.
A két tapolcaival, Rédli Andrással és
Boczkó Gáborral felálló címeres csapat a
fehéroroszokat 36:22-re, Oroszországot
33:32-re verte a 16-os ill. a nyolcas táblán.
Az elõdöntõben diadal az olaszok felett
29:27 arányban, a fináléban Németország
legyõzése 41:31-re. Ez hozta az aranyat a
25 csapatot felvonultató világkupán.

Gyõztek a rendõrök
A meghívásos Focifarsang elnevezésû
teremlabdarúgó-tornát a tapolcai rendõrség csapata nyerte. Az izgalmas mecscsek helyszíne a Városi Rendezvénycsarnok volt.
A torna a város és környéke közintézményeinek dolgozóit hívta a küzdõtérre. Csapatok álltak össze Általános Iskola, MÁV,
Középiskola, Rendõrség, Hivatal néven. Az
1x20 perces körmérkõzéses rendszerben játszott mérkõzéseken csak a legvégén dõltek el
a helyezések, olyan szorosak voltak az
összecsapások. Végül a Rendõrség csapata
került ki gyõztesen az ugyancsak 7 pontos
Középiskola csapata elõtt. A harmadik hely a
MÁV gárdájának jutott. A 4. helyen végzett
Általános Iskola és az 5. helyet szerzõ
Hivatal focistái 4-4 pontot gyûjtöttek. Köztük
az egymás elleni eredmény döntött az
Általános Iskola csapata javára.
Különdíjasok: A legjobb mezõnyjátékosnak dr. Smura Jánost (Rendõrség) választották. A gólkirály Kalácska Ferenc (Középiskola) lett, a legjobb kapus címet Szipõcs
Csaba (Általános Iskola) kapta.

Folytatódnak a tapolcai
párbajtõrsikerek
Érmek, szép helyezések Harkányból és
Budapestrõl, köszönhetõen remek utánpótlás párbajtõröseinknek.
HARKÁNY:
A Balaton Isover Vívóklub párbajtõrözõ
fiataljai az Olimpici Grand Prix 4. országos
versenyén, a Harkányban rendezett háromnapos Tenkes-kupán újra bizonyítottak. A
verseny elsõ napján a gyermek korcsoportban Siklósi Gergely állhatott a dobogó
második fokára, miután egy tussal maradt
alul a döntõben. A második napon fiú újonc
korcsoportban három balatonos vívó került
a nyolcas döntõbe (100 induló). Ott Havasi
Marcell bronzérmet szerzett, Sáfár Cirill
hatodik, Csák Marcell nyolcadik lett. Az
újonc lányok 69 fõs mezõnyében Felker
Adrienn a harmadik, Siklósi Enikõ a nyolcadik helyet vívta ki magának.
A verseny harmadik napján a serdülõk
következtek. A fiúk 63 fõs mezõnyében
Kranabeth Regõ hibátlan vívással menetel
elõre. A döntõbe jutásért vívott asszóban
talált csak legyõzõre, így a verseny végén a
dobogó harmadik fokára állhatott. Edzõk:
Szalay Gyöngyi és Borosné Eitner Kinga.
BUDAPEST:
Az ország legfiatalabb párbajosai törpi és
bambi korosztályban küzdöttek. A törpi
fiúknál (1998-as születésûek) 47 indulóból
Cziráki Bálint volt a legjobb. Negyedik lett
Szakos Martin, hetedik Orbán Patrik, nyolcadik Gelencsér Bence.
A bambik 53 fõs mezõnyében Péter
Botond a harmadik helyet szerezte meg,
Szabó Ádám az ötödik, Dezsõ László a
nyolcadik helyen végzett.
A lányoknál 39-en álltak pástra.
Monostori Sára az elõkelõ 4. helyen zárt. A
törpik és bambik edzõi: Szalay Gyöngyi és
Keszler Dávid.

Megyebajnok lett a Tapolcai Általános
Iskola leány kézilabda csapata
Nem találtak legyõzõre IV. korcsoportos
(7-8. oszt.) leány kézilabdásaink az Ajkán
rendezett megyei kézilabda diákolimpián.
Meggyõzõ, magabiztos játékkal lett
megyebajnok a Tapolcai Általános Iskola
leánycsapata. A csoportmérkõzések megnyerése után a hármas döntõben sem tudták
õket megállítani. A négy mérkõzésen 75 gólt
lõttek, 19-et kaptak. Április közepén Baranyában rendezik az országos elõdöntõt, ahol

III. Kistérségi
Sportnap
A harmadik alkalommal rendezett
Kistérségi Sportnapon a Tapolca és
Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
településein élõ sportot, mozgást szeretõ
csapatok vettek részt. A rendezvénynek a
városi sportcsarnok adott otthont.
A versenyre 11 település csapata nevezett.
A programot Sólyom Károly alpolgármester
nyitotta meg, majd 10 perces közös zenés
bemelegítéssel hangolódtak a csapatok a
versenyre. A feladatok összeállítását, a sorverseny lebonyolítását, a fõbíró és a
pályafelügyelõk koordinálását Hanzmann
László végezte. A játék alatt elért aktuális
pontokat a kijelzõn mindenki követni tudta.
A jó hangulatú versenyen minden csapat a
végsõkig küzdött a jobb helyezésekért.
A játékos sportversenyen a következõ
eredmény született. 1. Badacsonytördemic,
2. Badacsonytomaj, 3. Szigliget, 4. Tapolca,
5. Lesenceistvánd-Uzsa, 6. Ábrahámhegy, 7.
Kapolcs, 8. Raposka, 9. Hegymagas, 10.
Zalahaláp, 11. Kisapáti.
A csapatversenyt követõen hetesdobásban és hetesek rúgásában mérhették össze
tudásukat az arra vállalkozók. Nyertesek:
Nagy Sándorné Raposka, Patkós Máté
Tapolca.
A versenyszámok után
a Társulás
elnökasszonya, Szencz Lajosné összegezte
és értékelte a délutánt, majd átadta a díjakat.
Minden csapat kapott ajándékkosarat,
emléklapot, a dobogós helyen végzettek
oklevelet és kupát. Az idei gyõztes
Badacsonytördemic átvette a vándorserleget
a tavalyi gyõztestõl, Tapolcától. Az egyéni
gyõztesek oklevelet és ajándékcsomagot
kaptak.

minden bizonnyal erõsebb csapatokkal kell a
lányoknak felvenni a versenyt. A csapat edzõi
Antal Edit és Somogyi Andrea. A gyõztes
csapat tagjai: Bedics Polett, Benedek Sára,
Hegedûs Adrienn, Horváth Dorothy, Horváth
Tünde, László Evelin, Németh Zsófia,
Scheller Judit, Sipos Kata, Szabó Vivien,
Szalai Alexandra, Szalai Anna, Szalay Fanni,
Szegi Vivien.

Marian Cozma
A veszprémi kézilabda-szurkolók szeretnének méltó emléket állítani a tragikus körülmények közt elhunyt Marian Cozmának.

Remek tapolcai
tájfutó eredmények
A veszprémi BTSE rendezésében került
sor a tájfutók 2009. évi elsõ ranglista versenyére, a kétnapos tájfutó maratonra.
A verseny elsõ napi futamát Várpalotán
rendezték, ahol a versenyzõknek a zuhogó
esõvel és az orkánszerû széllel is meg kellett birkózniuk. A második napi futam
helyszíne a Fejér megyei Kisgyónbánya
volt. A Tomcsányi Ford HSE versenyzõi
remek rajtot vettek. Négy korosztályban
szereztek aranyérmet: serdülõ kategóriában
a fiúk között Székely Imre, férfi és nõi C
kategóriában Domán Rajmund és Kárász
Erika, férfi 45 kategóriában Domán Gábor.
További dobogós helyezések is születtek:
serdülõ kategóriában Zoboki Csanád, F21
B-ben Vajda Zsolt, F 21 C-ben Kárász
Attila, nõi 40-ben Hartmann Tímea.
Zoboki Mihály és Zoboki Barna az 5.
helyen zárta a versenyt.
A rendezõk hibájából eredõen rossz
térképet kapott Hartmann István, és azt a
pályát teljesítette. Ezért õt a rendezõk
különdíjban részesítették.

Fotó: Juhász

Közösségük pénzgyûjtésbe kezdett, mely
összegbõl a játékosnak emlékmûvet készülnek állítani. Felavatását a tragédia egy éves
évfordulójára tervezik Marian hozzátartozóinak jelenlétében.
A Rendezvénycsarnok üzemeltetõjeként
a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. csatlakozott a gyûjtéshez. Rendezvényeiken a támogatásokat a Rendezvénycsarnok fõbejáratánál elhelyezett urnába
helyezhetik el azok a szurkolók, sportbarátok, akik anyagilag is hozzájárulnak ahhoz,
hogy Marian Cozma emléke örökké élhessen. Az összegyûjtött összeg a Rendezvénycsarnokban megtartott MKB Veszprém KC
2009 nyári mérkõzésén kerül átadásra. JÁ

Ígéretes a labdarúgó-utánpótlás
Utánpótlás labdarúgó-csapataink szép
eredményeket értek el a különbözõ labdarúgó tornákon Hanzmann László edzõ
irányításával
Az Ajkán rendezett tornán az U-9-esek
bronzérmet szereztek, az U-11-esek az 5.
helyen végeztek.
A Tapolca Kupán az U-9-es csapat a 2.
lett, és két különdíj is ide került. Cséri Soma
a gólkirály, Starcsevics a legjobb kapus
címet érdemelte ki.
Az U-11-esek tornagyõztesek lettek,

Péber Kornél gólkirály címet kapott.
Az U-9-esek a Keszthelyen rendezett
tornán bronzérmet nyertek, a legjobb kapusnak járó díjat Ács Márton vehette át.
Ugyanez a korcsoport a Sárváron rendezett
hatcsapatos tornán a 4. helyen végzett.
A 11 évesek az ausztriai Ritzingben lettek
negyedikek, sárvári kirándulásuk aranyat
ért. Ez utóbbi helyszínen két különdíj is a
Tapolcáé lett. Vers Máté gólkirály lett,
Szabó Leventének a legjobb hátvéd címet
adományozták.

Rövid sporthírek, eredmények
ASZTALITENISZ:

SAKK-BLOKK:

A Veszprémben rendezett szenior asztalitenisz-versenyen 20 versenyzõbõl a 3. lett
Kovács, a Tapolca VSE versenyzõje. Ugyancsak 3. helyen végzett a Kovács-Sütõ duó az
asztalitenisz párosok versenyében.

NB I/B: A nemzeti csapatbajnokság 8. fordulója, a Kaposvár-Tapolca Rockwool VSE
elmaradt a somogyi csapat visszalépése miatt.
A 9. fordulóban Tapolca Rockwool VSEGyõri Elektromos 7,5:4,5. Biztos gyõzelmet aratott a tapolcai csapat. Pontszerzõk: 1
pont: Pásztor Ferenc, Nagy Zoltán, Jurácsik
József, Lovász Barnabás, Bakos Andrea;
fél pont: Bodó Norbert, Szelényi Norbert,
Kosztolánczi Gyula, Heiligermann Gábor,
Jónás Zsolt.
NB II: Lövõi SE-Tapolca VSE-Szeremley SI
5,5:6,5. Gyõzelem a jó erõkbõl álló
vendéglátók ellen. Pontszerzõk: 1 pont:
Szabó Ádám, Vajda Attila, Jáchym Dorina,
Bodó Bence, Tóth Kristóf. Fél pont: Toronyi
Dávid, Bakos Nándor, Bakos Andrea. A 9.
fordulóban Tapolca VSE-Szeremley SI-Zala
Volán TE 6:6.
A tapolcai csapat nagyszerûen helyt állt az
esélyesebb zalaiak ellen. Pontszerzõk: 1 pont
Toronyi Dávid, Gyarmati János, Bodó Bence,
Tóth Kristóf. Fél pont: Szabó Ádám, Samu
Ferenc, Bakács Gyula, Vajda Attila.
Megyei: Tapolca Kölcsey Nyomda-Pápai SE
4,5:7.5 a megyei csapatbajnokság 7. fordulójában.

LABDARÚGÁS:
A tavasz négy fordulóban 3 pontot gyûjtött a
TIAC-Honvéd VSE NB III-as labdarúgó csapata. Eredményeik: Tapolca-Padragkút 0:0,
Csesztreg-Tapolca 3:3, Tapolca-Vép 1:1,
SVSE-Tapolca 3:1

KÉZILABDA:
NB II-es nõi kézilabdásaink öt fordulón vannak túl. Eredményeik: Tapolca VSE-Celldömölk 29:18, ifjúságiak 33:20. KomáromTapolca VSE 40:27, ifjúságiak 22:22. SárvárTapolca VSE 24:20, ifjúságiak 23:18. Tapolca VSE-Alsóörs 28:16, ifjúságiak 37:18.
Mogaac DSE-Tapolca VSE 26:25, ifjúságiak
24:19.
NB II-es férfi csapatunk az 1. fordulóban a
Keszhelytõl elszenvedett vereség után hazai
pályán veszítettek a Komárom ellen 30:32
arányban. A harmadik fordulóban vereség a
Várpalotai DSE UNIO-tól, majd a Várpalotai
Bányásztól 35:20-as arányú.

Új Tapolcai Újság

Diákolimpia: Pápán rendezték a megyei sakk
diákolimpia egyéni döntõjét, melyet nagy
tapolcai fölény jellemzett. A nyolc korcsoportban indított tapolcaiak hétben aranyat
szereztek.
I. korcsoport: 1. Buzás Bertalan (Tapolca
Római Katolikus Ált. Isk.) 2. Kauffmann
Péter (Ajka/Tapolca), 3. Nagy Gergõ (Tapolcai Ált Isk.), 4. Molnár Tibor (Monostorapáti). II. korcsoport lányok: 1. Árvai Eszter
(Tapolcai Ált. Isk.), 2. Koltai Anna (Zalahaláp). II. korcsoport fiúk: 1. Bruckner Máté
(Tapolcai Ált. Isk.), 2. Egesi Máté (Ajka) 5.
Almási Zsombor (Tapolcai Ált Isk.). III.
korcsoport lányok: 1. Szabó Dorina (Tapolcai Ált Isk., 6. Tóth Tímea (Nemesgulács).
III. korcsoportos fiúk: 1. Vincze Gyõzõ (Tapolcai Ált Isk.), 4. Tóth Kristóf (Nemesgulács), 5. Hoffmann Roland (Nemesgulács).
IV. korcsoport fiúk: 1. Bodó Bence (Tapolcai Ált. Isk.). VI. korcsoport leány: Vizeli
Mária Beáta (Tapolca, Batsányi-gimnázium).
VI. korcsoport fiúk: 1. Aczél Gergely (Pápa), 2. Magyar Attila (Tapolca, Batsányi-gimnázium), 3. Duffner Attila (Veszprém,
Lovassy-gimnázium), 4. Horváth Márk
(Tapolca, Széchenyi Szakk.).
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Nemzeti ünnepünk és a tapolcai ifjúság

Megörökített pillanatok

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra, a márciusi ifjak tetteire
méltóképpen emlékezett meg a jelen
tapolcai ifjúsága.
Az ünneplések sorát a Tapolcai
Általános Iskola nyitotta március 13-án a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban. A
Kazinczy Ferenc Tagintézmény tanulói
látványos - énekkel, tánccal ötvözött irodalmi mûsorral készültek a jeles
évfordulóra.

Fotó: N. Horváth

Beszédes képek
Fotó: Iskola

A Batsányi János Gimnázium ifjúsága
élõ televízióslánc segítségével tekintette
meg azt az összeállítást, amelyben tanulótársaik szerepeltek.

Fotó: N. Horváth

A Szász Márton-iskola tanulói mûsorának is a Tamási Áron Mûvelõdési
Központ adott otthont.

- Az ember örök vágya, hogy megõrizze azt a természeti környezetet,
amelyben él és azokat a pillanatokat,
amelyeket megél, csak a rendelkezésre
álló technikai eszközök változtak az
évezredek során - mondta Marton
József alpolgármester László Zsolt
fotókiállításának megnyitóján március
20-án a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.
Hangodi László történész nemcsak a
kiállított fotók technikai megoldását, de a
tartalom sokszínûségét is méltatta. A
Balaton-felvidék csodálatos tájai éppúgy
megjelennek a képeken, mint ahogy rácsodálkozhatunk egy-egy ellesett, nagyon is emberi pillanatra. A megnyitónak
a Tapolcai Kamarakórus mûsora adott
méltó keretet.
NHE

Made in Hungaria Tapolcán!
A sikeres magyar musical-vígjáték
színészeivel, alkotóival találkoztak az
érdeklõdõk március 20-án a tapolcai
Art-Moziban.
Havasi Gábor beszélgetett a vendégekkel: Neményi Ádám producerrel,
Kiss Tünde színésznõvel, Fenyõ Iván
színésszel, és Köbli Norbert dramaturggal, bevonva a közönséget is. A zsúfolásig megtelt vetítõteremben érezhetõ
volt a vérpezsdítõ Rock'n Roll „feeling”. A bátrabb fiatalok énekeltek, táncoltak, amit a vendégek a film zenéjét
tartalmazó cd-vel jutalmaztak. A találkozó végén sor került közös fényképek
készítésére, dedikálásra. Imre Corina
Fotó: Magos

Kárpátia

A Tapolca VSE
Természetjáró
Szakosztály
áprilisi túraterve

Fotó: N. Horváth

Fotó: Iskola

4-én Kapolcs-Fekete-hegy-Szentbékkálla-Mindszentkálla-Köves-hegy-Diszel
12-én Bakonybél-Herend
18-án Nemesvita-Szent Miklós-forrásBüdöskút-Balatongyörök
25-én „Tihanyi gejzirit” 33/20 teljesítménytúra
Für Ágnes

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola
fiataljainak táncos-verses-zenés mûsorára is a város kulturális intézményében
került sor.
NHE

Olvasni jó!
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege az idei évben is
meghirdette hagyományos olvasópályázatát, melyen közel 250 gyerek
vett részt.
A városi-területi vetélkedõkre már
csak a legügyesebb csapatok jöhettek. A
gyõztesek jutalma egy egész napos kirándulás május 16-án (szombaton) Somogyvárra.
Rajtuk kívül persze bárki jöhet, aki
kitöltötte és leadta az olvasópályázatát,
helyezéstõl függetlenül - résztvételi díj
ellenében.
Részletes beszámoló, eredmények és
képek a könyvtár honlapján találhatók:
www.vktapolca.hu. Bõvebb információ
a gyermekrészlegben.
Vasáros Ferencné
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Fenyõ Iván és a lányok...

A következõ lapzárta idõpontja: 2009. április 23.
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Fotó: Juhász

Fotó: Könyvtár

Csak ügyesen

Idõutazás a zene segítségével
A közelmúltban - harmadik alkalommal - több mint ezer Kárpátia-rajongó
töltötte meg a Városi Rendezvénycsarnokot.
A Petrás János vezette csapat kétórás
produkcióját a már jól ismert hazafias katonadalok, indulók, a magyar történelem
múlt és jelen eseményeit feldolgozó énekek
töltötték ki. A koncert színvonalát a szöveghez illõ látványos és igényes háttérképek,
diák, mozgóképek emelték. A hálás közönség ovációval, zászlólengetéssel járult hozzá a jó hangulathoz. Befejezésként a hangszeres kíséret nélkül, közösen elénekelt
Székely Himnusztól zengett a csarnok. JÁ
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