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Felelõsen gondolkodnak
a kistérség polgármesterei
November 20-án Császár László polgármester a Városházán fogadta dr. Katona
Bélát, az Országgyûlés elnökét.
A beszélgetésen jelen volt Lasztovicza
Jenõ, a FIDESZ országgyûlési képviselõje, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke, Mesterházy Attila, az MSZP frakcióvezetõje, Sólyom Károly és Marton
József alpolgármesterek, valamint Lévai
József, a helyi MSZP-szervezet elnöke.
A beszélgetést követõen az elnök a
kistérség polgármestereivel találkozott a

Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Ezen a polgármesterek bátran és õszintén
elmondták gondjaikat, problémáikat. Majd
a városi önerõbõl, pályázati támogatás
nélkül felújított Kazinczy-iskolát tekintette meg - vendéglátói kíséretében.
A sajtótájékoztatón már a látogatás során szerzett pozitív tapasztalatairól számolt be dr. Katona Béla, az Országgyûlés
elnöke.
/Írásunk a 3. oldalon A bürokrácia
nagyon megnehezíti... címmel./

Fotó: N. Horváth

A város számít arra, hogy közös megegyezéssel bontják fel a szerzõdést
- A mai napig semmilyen írásos megkeresés nem érkezett a városhoz arról, hogy a Medisyst Kft. kivonul a
Dr. Deák Jenõ Kórház és Rendelõintézet Gyógybarlang Kft. üzemeltetésébõl - mondta november 13-án
Császár László polgármester azon a
sajtótájékoztatón, amelyet a rendkívüli testületi ülést követõen tartott.
- A médiumokon keresztül váratlanul
ért bennünket a hír, hogy a Kft. nem
fogja tovább üzemeltetni a tapolcai
kórházat. Váratlan volt a hír azért is,
mert néhány héttel ezelõtt még nem

errõl volt szó. Sõt felmerült a keszthelyi
kórházzal történõ fúzió lehetõsége is. A
testületi ülésen a képviselõktõl egyhangú felhatalmazást kaptam arra, hogy
írásban keressem meg a jelenlegi üzemeltetõt, és tájékoztatást kérjek tõle.
A rendkívüli ülésen a képviselõk a
kórház jövõjérõl is döntöttek: a kórházat a város üzemelteti tovább. Errõl a
döntésrõl szándéknyilatkozat is született.
/A kialakult helyzetrõl, a várható
lépésekrõl szóló írásunk a 2. oldalon a
Már napirenden Tapolca 2010-es költségvetési koncepciója címû riportban./

Születésnapi ajándék

Fotó: N. Horváth

Képünkön (balról): Lasztovicza Jenõ, Mesterházy Attila, dr. Katona Béla,
Császár László és Lévai József

Az Észak-Balatoni Vasútvonal 100 éve
„Emlékképek az Észak-Balatoni Vasútvonal
100 éves történetébõl” címmel október
29-én konferenciát rendeztek a Batsányi
János Mûvelõdési Központban.
- A III. évezredben, a 100 éves jubileumon nemcsak azokra emlékezünk, akik
megteremtették a vasútvonal alapját, de
beszélnünk kell arról is, hogy miként
tudunk egy olyan jövõképet kialakítani,
amelyben a vasút majd megfelel az elvárásoknak, az utazóközönségnek, a tu-

rizmus igényeinek és mindazoknak, akik
a segítségével akarnak gyönyörködni a
Balaton-felvidék csodálatos tájaiban. A
legfõbb feladat, hogy - apróbb építkezésekkel - vissza kell adni a '70-es, '80-as
években megszerzett, de késõbb elvesztett presztízsét a vasútnak - mondta a konferencia bevezetõjében Szabó József, a
Közlekedéstudományi Egyesület elnöke.
/Írásunk a 3. oldalon A vasút jelene és
jövõje címmel./

Fotó: N. Horváth

A novemberi népszokásokat is felelevenítõ házigazda Kinizsi Táncegyüttes fergeteges mûsora méltán aratott sikert
A fennállásának 15. évfordulóját ünneplõ Kinizsi Táncegyüttes gazdag és színes
programmal ajándékozta meg a népmûvészet, a néptánc szerelmeseit.
November 21-én a Tamási Áron Mûvelõdési Központ kettõs ünnep helyszíne

volt. A születésnapos együttes szervezésében itt adtak egymásnak randevút a Veszprém megyei néptáncegyüttesek az V. Vándorvigadalom keretében.
/Tudósításunk a 7. oldalon Hagyományés értékõrzõ vigadalom címmel./

Fotó: N. Horváth

A konferencia résztvevõi Zentai Gábor vasúttörténeti kiállítását tekinthették meg a mûvelõdési központ elõcsarnokában

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Már napirenden Tapolca 2010-es
költségvetési koncepciója

Nemcsak a város vezetését, de a polgárait is váratlanul érte, hogy a kórházat
eddig mûködtetõ Medisyst Kft. megszünteti tapolcai tevékenységét. A Képviselõtestület november 13-án rendkívüli testületi ülésen döntött arról, hogy ismét mûködtetni kívánja a kórházat. Az azóta eltelt idõszak kórházzal kapcsolatos történéseirõl és a 2010. évi költségvetésrõl is
kérdeztük Császár László polgármestert.
- Ahogy a rendkívüli testületi ülést
követõ sajtótájékoztatón is elhangzott, már
november 13-án levélben kerestük meg a
tapolcai kórházat üzemeltetõ Medisyst Kft.
képviselõjét, és arra kértük, hogy írásban
közölje velünk az eddig csak a médiumokon keresztül hozzánk eljutott hírt,
miszerint kivonul a kórház üzemeltetésébõl.
Azóta már írásban is megérkezett hozzánk a
Kft. döntése: valóban nem kívánja tovább
mûködtetni a tapolcai kórházat, mint ahogy
a körmendit és a mezõtúrit sem. Válaszlevelükben arról is tájékoztattak bennünket,
hogy természetesen figyelembe veszik azt
az igényünket, hogy szeretnénk betekinteni
a Kft. költségvetésének azon adataiba, amelyek a kórház mûködtetésére, az általuk
elvégzett fejlesztésekre vonatkoznak. Most
vannak folyamatban az egyeztetések. Ennek érdekében már többször találkoztam a
cég vezetõivel. Miután a szakembereink
átnézik a könyvelési adatokat, a céggel
kötött szerzõdéseinket, meghozzuk a végsõ
döntést, amit már a Testület szándéknyilatkozata is elõre vetített: a jövõben
Tapolca üzemelteti tovább a kórházat. Hogy
ez milyen formában fog történni és az
átadás-átvételnek mi lesz a pontos határideje és feltételrendszere, annak a kidolgozása
még hátra van. Hiszen itt nem „egykét
forintról” van szó, hanem a Kft. több százmilliós beruházásáról, amellyel a Rendelõintézet átköltöztetése megvalósult. De nemcsak errõl kell pontos elszámolást készíteni,
de arról az adósságállományról is valós
képet kell kapnunk, amely az elmúlt idõszakban a mûködtetõ Kft-nél felhalmozódott. Már csak azért is sürget bennünket az
idõ, mert a 2010-es költségvetésünknek a
kialakult helyzet miatt egyik sarkalatos
pontja a kórház kérdése kell, hogy legyen.
Az elszámolás, a kórház finanszírozása, az
adósság kezelése mind-mind befolyásolni
fogja nemcsak a jövõ évi, de az elkövetkezendõ évek költségvetéseit is. Nagyon
körültekintõen kell tehát eljárnunk. Bízom
benne, hogy az idõ haladtával egyre több
információ birtokába jutunk. Joggal foglalkoztatja Tapolca lakosságát a kórház sorsának alakulása. Azontúl, hogy az újság hasábjain keresztül is megerõsítem, hogy a
város szándéka az, hogy üzemeltetni fogja a
kórházat, majd folyamatosan tájékoztatjuk
a közvéleményt a helyzet alakulásáról.
- A november 26-ai testületi ülés már tárgyal a 2010. évi költségvetési koncepcióról.
Milyen alapelvek, irányelvek érvényesülnek
benne?

- A kötelezõ feladatok biztosítása, az
intézményeink hatékony mûködtetése, a
hitelek, a kamatok, valamint az egyéb
felvállalt kötelezettségek határidõben történõ teljesítése a fontossági sorrend elején
foglal helyet. Azt tudni kell, hogy az önkormányzat a 2009-es évhez képest több mint
180 millió forint mínusszal tervezhet csak.
Ennek a legnagyobb része abból adódik,
hogy a társadalom-biztosítási járulék 5%-kal
csökken (32%-ról 27%-ra), az egészségügyi
hozzájárulás (EHO) megszûnik, ugyanakkor az ÁFA-emelés, az infláció, az energiaárak növekedése, a soros elõlépések, a
kötelezõ béremelés, a normatívák egy
részének megszûnése, vagy összevonása
kedvezõtlen helyzetet teremt. Ennek ellenére szeretnénk a jelenlegi struktúrát megtartani, nem akarunk intézményt bezárni,
vagy megszüntetni, inkább alacsonyabb
szinten a szükséges ideig mûködtetjük, bízva abban, hogy ez az idõszak csak átmeneti
és túl kell élni. Természetesen „karcsúsításra, nadrágszíj összehúzásra” szükség lesz,
de az önként vállalt feladatainkról - a civil
szervezetek, a kultúra, a sport és egyebek
támogatásáról - nem mondunk le, ha kisebb
mértékben is, fenntartjuk a támogatás rendszerét.
- A prioritások között még milyen
irányelvek szerepelnek?
- A gazdálkodás biztonsága érdekében
általános tartalékot képezünk, és a pályázatokhoz szükséges önrészt is biztosítani
kívánjuk. Azokat a beruházásokat, amelyeket elkezdtünk, folytatni kívánjuk. Ezek
az erõforrásainkat az elkövetkezendõ 2-3
évben lekötik, ezért is nem tudunk majd
nagyobb volumenûeket indítani, de természetesen az intézmények karbantartásáról sem mondunk le, igyekszünk majd
megteremteni a fejlesztési bevételek és
kiadások egyensúlyát, és továbbra is nagyon körültekintõen fogunk eljárni a kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg
megfelelõ befektetésénél.
- Az elmúlt idõszakban készített-e a város
újabb pályázatokat? Ha igen, milyen
fejlesztést célzott meg ezekkel, illetve
érkezett-e hír nyertes pályázatokról?
- Már többször írtunk a Belváros rehabilitációját biztosító pályázatról. Várhatóan év
végén megköthetjük a támogatói szerzõdést,
és tavasszal elkezdõdhetnek a munkálatok.
Elfogadták a szennyvíztelep fejlesztésével
kapcsolatos részletes megvalósíthatósági
tanulmányunkat, indítani lehet az engedélyeztetési terveket. A benyújtandó pályázatok között szerepel a bölcsõde infrastruktúrájának fejlesztését és a kapacitásának
bõvítését megcélzó pályázat, amelyet a
Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretében a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács írt ki 2009. december 1-jei határidõvel. Az elnyerhetõ mintegy 60 milliós támogatásból, közel 88 milliós összköltséggel nemcsak az épület újulna
meg, de a bõvítéssel újabb 10 kisgyermek
elhelyezésére is lehetõség nyílna. Január a
beadási határideje az integrált közlekedési
csomópont létrehozására vonatkozó pályázatnak. Ebben a város mellett a MÁV és a
VOLÁN is részt vesz. Az eddigi elképzelések szerint a vasútállomáson lévõ rak-

tárépület lett volna a központi épülete
ennek a fejlesztésnek, de mostanra kialakult
az a terv, hogy a meglévõ váróhelyiség átalakításával észszerûbben és gazdaságosabban lehetne majd mûködtetni a közösségi
közlekedés rendszerét.
- Polgármester Úr! Milyen fontosabb,
közérdeklõdésre számot tartó tárgyalásokon
vett részt az elmúlt hónapban?
- A hulladékgazdálkodási konferenciának
Tapolca adott otthont a közelmúltban. Ezen
annak a 157 településnek a képviselõi, polgármesterei vettek részt - köztük én is -,
amelyek érintettek a királyszentistváni hulladéklerakó építésében. A tájékoztató szerint a beruházások már elkezdõdtek, várhatóan 2010 nyarára már el is készül a lerakó, és a próbaüzem után nagy valószínûséggel 2011. január 1-jétõl már Tapolca
és a környékbeli települések is odaviszik
majd a kommunális hulladékot. Egy másik,
a tapasztalatcsere szempontjából is fontos
tanácskozás, amelyen részt vettem, Zalakaroson volt. A Hitel Garancia Zrt. szervezésében az ország különbözõ pontjáról
érkezett 200 polgármester a jövõ évi állami
költségvetésrõl kapott tájékoztatót, ugyanakkor beszélgettünk arról is, hogy a közös
gondok, problémák mellett melyek azok,
amelyek csak az ország egy-egy területére
vonatkoznak. Siófokon a Tapolcai Városszépítõ Egyesület által elnyert, norvég
alapú pályázat záró rendezvényére került
sor. Ezen részt vett a norvég nagykövetaszszony is. Itt is meg kell jegyeznem - mint ez
a példa is mutatja -, hogy a pályázati elszámolások kevesebb bürokráciával is megoldhatók pontosan és precízen. Végezetül:
örömmel tettem eleget az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület Tapolcai
Szervezete meghívásának, hogy tájékoztatót adjak az elmúlt években a városban
történt fejlesztésekrõl, illetve szóljak a
jövõre vonatkozó tervekrõl. A tájékoztatót
követõ kérdések is azt erõsítették meg bennem, hogy Tapolca polgárait érdekli a városuk sorsa, jelene, jövõje.
- Már csak néhány nap és meggyújtjuk az
adventi koszorún az elsõ gyertyát. Tapolca
miként készül az ünnepekre?
- Az elõzõ évek szép és nemes hagyományát követve újak teremtésével is készül
Tapolca. A programokra sok szeretettel
várunk mindenkit. Ismét legyen együtt a
város, reménnyel telve közösen várjuk a
szeretet ünnepét a Mindenki karácsonyfája
alatt és szórakozzunk önfeledten a városi
Szilveszter éjszakán. N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák december hónapban az alábbi
idõpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
december 7. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
december 14. 13:00-15:00
Marton József alpolgármester:
december 21. 14:30-16:00
Császár László polgármester

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

KRÓNIKA

A bürokrácia nagyon megnehezíti
a pályázati elszámolást

KIVONAT

Csak a megbánást
követheti megbocsátás
A KDNP helyi szervezete nyilvános, filmvetítéssel egybekötött megemlékezést szervezett az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak tiszteletére a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban november
4-én. A rendezvény rangját a korabeli
budapesti események ma is élõ hõse,
Wittner Mária személyes jelenléte emelte.

képviselõ, ‘56-os forradalmár, halálraítélt
életét feldolgozó, közel nyolcvan perces
dokumentumfilmben világossá válnak azok
a mozgatórugók, amelyek a fõszereplõ politikai, emberi hitvallását, küldetését ma is
meghatározzák. Wittner Mária a vetítést
követõen személyesen is megosztotta hallgatóságával véleményét. Elmondta: a gyil-

A november 20-án Tapolcán tartózkodó
dr. Katona Béla, az Országgyûlés elnöke
Lasztovicza Jenõ megyei elnökkel, Császár
László polgármesterrel, Mesterházy Attilával közös sajtótájékoztatót tartott a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Ezen a tájékoztatón az elnök tapasztalatairól szólva elmondta, hogy azok pozitívak. - Tapolca sínen van - mondta -, a város
vezetõi jól sáfárkodnak a pályázatok nyújtotta lehetõségekkel. Sõt, a Kazinczy-iskola
felújításával azt is megmutatta a település,
hogy önerõbõl, jelentõs áldozatot hozva is
képes fejleszteni.
A kistérség polgármestereivel történt
találkozás azt erõsítette meg az elnökben,
hogy a települések vezetõi felelõsen gondolkodnak és kreatívan cselekednek. Az idegenforgalmi támogatás 50%-os csökkentése,
annak hatása és a munkanélküliség is téma
volt ezen a találkozón.
Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke a szõlõ és bor értékesítésének nehézségeirõl, a már több mint egy évtizede húzódó 8-as út fejlesztésérõl, a késlekedés nemzetgazdaságra gyakorolt negatív

hatásáról, a kereskedelem, a szolgáltatás, a
nyugat felõl érkezõ és oda induló turista- és
áruforgalom csökkenésérõl is kérdezte az Országgyûlés elnökét. Õ - Mesterházy Attilával
közösen válaszolva - azt mondta, hogy 2013
elõtt a 8-as út fejlesztése nem történhet meg,
csak a középtávú útfejlesztés során kerül rá sor.
Császár László polgármester - megerõsítve mindazt, amit a megyei elnök a 8-as úttal
kapcsolatban elmondott - hangsúlyozta, hogy
a bürokrácia szinte lehetetlenné teszi a pályázati elszámolást hazánkban. Példaként említette, hogy a város közel 40 millió forintot
azért nem tud lehívni a kerékpárút építése
után, mert egy 15 m2-es, állami tulajdonú terület tulajdonviszonyát már hosszú idõ óta
nem tudják elrendezni.
Szó esett még a sajtótájékoztatón a Belváros több mint egymilliárd forintos rehabilitációjáról és két volt honvédségi ingatlan
- HEMO, Nõtlen Tisztiszálló - városnak történõ átadásának ügymenetérõl is a hatályos
jogi keretek között.
A sajtótájékoztatót követõen az Országgyûlés elnöke egy helyi MSZP-s rendezvényen vett részt.
NHE

Munkaerõpiaci helyzetkép
A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatója a tapolcai
munkaerõpiac október havi adatairól:
A nyilvántartott álláskeresõk száma
1918 fõ. Elõzõ hónaphoz képest 42 fõvel
(2,2%), az elõzõ év azonos idõszakához
képest 652 fõvel (51,5%) nõtt.
A pályakezdõ álláskeresõk száma 158

fõ. Elõzõ hónaphoz képest 2 fõvel (1,3%)
csökkent, az elõzõ év azonos idõszakához
képest 43 fõvel (37,4%) nõtt.
A nyilvántartott álláskeresõk aránya (a
gazdaságilag aktív népesség százalékában) 11,7%. Elõzõ hónaphoz 0,3%kal, az elõzõ év azonos idõszakához
képest 4,2%-kal nõtt.

A jövõ évi költségvetésrõl

Fotó: Töreky

Wittner Máriát Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ is köszöntötte
A megemlékezés több mint száz részt- kosoknak nem jár megbocsátás, hisz bûnvevõjét dr. Hardy Mózes, a KDNP tapolcai bocsánat csak a bûn megbánóinak, beiselnöke és Erdélyi Balázs, a KDNP helyi merõinek járhat, õk pedig a mai napig nem
szervezetének tagja köszöntötte, majd Erdélyi tették ezt meg hazánkban. Küldetésének
György színmûvész - egyszemélyes pró- tekinti, hogy a halálba mentek és aljas
zai elõadásában - döbbenetes drámai erõvel gyilkosaik nevei, tettei ne merüljenek a
idézte meg egy, az ‘56-os forradalom és feledés homályába.
A KDNP és vendégei a mûvelõdési
szabadságharc eseményeibe véletlenszerûen sodródó, megalázott, ütlegelt, végül ki- központ aulájában nemzeti Himnuszunk
végzett magyar ember életének utolsó per- eléneklésével, gyertyagyújtással emlékezceit. Az elõadást a Hóhér, vigyázz! címû tek az ‘56-os forradalom és szabadságharcfilm vetítése követte, amelyet még 2007-ben ban és az azt követõ megtorlásokban
kezdett forgatni Siklósi Beatrix és Matúz életüket vesztett hõsökre.
Töreky László
Gábor. A Wittner Mária országgyûlési

Változik a parkolás rendje
A Képviselõ-testület november 26-ai
ülésének egyik napirendi pontja a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjérõl szóló, 2004-ben
meghozott rendelet módosítására tett
javaslat.
A módosítás indokai között az elmúlt két és
fél évben történt területrendezések is szere-

pelnek. A Székelykapu áthelyezése, a Rendelõintézet elköltözése és a Cselle-Ház Kft.
értékesítése miatt is szükségessé válik a meglévõ díjövezetek körülhatárolásának pontosítása. Arról is döntenek a képviselõk, hogy a
2007. március 1-je óta nem változott parkolási díjak miként emelkedjenek, illetve menynyiben változzon az üzemeltetési idõ. NHE

A november 19-ei megyegyûlés szünetében tartott sajtótájékoztatón Lasztovicza
Jenõ elnök a jövõ évi költségvetés
alakulásáról is szólt.
Elmondta, hogy a megnövekedett központi elvonások miatt az ideihez képest
jövõre a várható mûködési költséghiány
1 milliárd 450 millió forint körül alakul.
Ez tarthatatlan állapot, ezért tovább kellett
racionalizálni a mûködést, de oly módon,
hogy a kötelezõ feladatok ne sérüljenek.
Várhatóan nagymértékben, többszáz millióval csökkennek és megszûnnek a pályázati
lehetõségek, amit az önkormányzat kiírt
például sportra, rendezvényekre a településeknek. Az önként vállalt feladatok közül
le kell mondani több feladatról: ilyen

például a megyei közmûvelõdési intézet.
Feladatát a megye továbbra is ellátja, de
más struktúrában, kisebb létszámmal és
valószínûleg a megyei könyvtárban. A
megyei sporthivatal teendõit is átvállalják,
új helyszínen: a megyei önkormányzat
hivatalában.
A megyei önkormányzatnál is terveznek
létszámmal kapcsolatos megszorításokat, a
mûködéssel kapcsolatban is lesz 5-6 százalékos csökkentés. Intézményeikkel, a polgármesterekkel a jövõben tárgyalnak, kollégiumaikat összevonják, ahol nem kellõ a
kihasználtság.
A megye eddig hitelt nem vett fel, és a
kötvénypénzt sem használta el.
Forrás: megyei sajtóreferens

A vasút jelene és jövõje
- Közlekedéspolitikai koncepció nélkül
nem lehet sokat várni a vasút jövõjétõl hangsúlyozta a vasúttörténeti emlékülésen Szabó József, a Közlekedéstudományi
Egyesület elnöke.
- Azzal, hogy 2002-ben felszámolták a
Közlekedési Minisztériumot, a vasút negatív
útját is kijelölték. Ma nem ünnepelünk,
hanem emlékezünk azokra, akik elindították
100 évvel ezelõtt ezen a vonalon a vasutat,
amelyet nemzetõrzõ értéknek kéne tekinteni
ma is és nem elsorvasztani, tönkretenni mondta Szabó József.
Császár László polgármester - aki a hivatalos elfoglaltság miatt távollévõ Lasztovicza
Jenõnek, a Veszprém Megyei Közgyûlés
elnökének nevében is köszöntötte a konferencia résztvevõit - itt is megerõsítette, hogy
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az országgyûlési képviselõ és a város is minden alkalmat megragad arra, hogy kiálljon a
vasút mellett, és a negatív jelenségek ellen, a
legfelsõbb kormányzati körökig is elmenve
tiltakozzanak. Sõt, Tapolca a nemrég megalkotott közlekedési koncepciójában a vasútnak meghatározó szerepet is szán.
A köszöntõ szavak után Császár László
arról a közel félmilliárd forintos pályázati
lehetõségrõl is tájékoztatást adott, amellyel a
MÁV-val, a VOLÁN-nal együtt egy integrált
közlekedési és intermodális csomópont kialakítása történhetne meg a vasútállomáson.
Hortobágyi Frigyes vasúttörténeti kutató
az Észak-Balatoni Vasútvonal építéstörténetérõl tartott elõadást. Hogyan tovább
MÁV? címmel pedig dr. Zsákai Tibor szólt
a jövõ vasútjáról.
NHE
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10 éves a Szent Márton-napi borünnep Projektindító a Batsányi János Gimnáziumban
- Tíz évvel ezelõtt ezen a helyen csak huszonöten köszöntöttük Szent Márton-napján a szõlõsgazdákat és az újbort - emlékezett vissza köszöntõjében november 13-án Tóth János Zoltán, a Vinum
Vulcanum Borlovagrend Nagymestere a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
- Ma már százkilencen fogadták el az
ötletet adó házigazda, Mezõssy Zoltán és
Tapolca Városa meghívását a hagyománnyá
vált rendezvényre - mondta a nagymester.

Fotó: N. Horváth

Csere Sándor megszentelte az újbort

Császár László polgármester köszöntõjében arra kérte a jelenlévõket, hogy az elsõ pohár bort a közel egy éve elhunyt Ács János
polgármester emlékére ürítsék, hiszen õ volt
az, aki felkarolta ezt a nagyszerû kezdeményezést. - A kitûnõ évjárat kitûnõ újborokat is
hozott, így jogos várakozással tekintünk a szintén hagyományos, tavaszi Sándor-napi bormustra elé, ahol a termelõk a 2009-es évjáratú
borokat már teljes pompájukban, ízükben és
zamatukban vonultathatják majd fel.
A köszöntõt követõen Csere Sándor
kanonok megszentelte az újbort, majd a
Vinum Vulcanum Borlovagrend avatási szertartására került sor. Ebben az évben Szencz
Lajosnét, a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása elnökét, Mogyorósi
Tiborné szõlõoltványt elõállító vállalkozót és
Vörös Bélát, a Balaton Elektronika Kft.
ügyvezetõ igazgatóját avatták borlovaggá.
Az avatási szertartás keretén belül a jelölteknek fel kellett ismerniük a borlovagrend
zászlós borát, a Kéknyelût, és esküt kellett
tenniük arra, hogy mindenhol és minden
körülmények között népszerûsítik a borvidéken termett borokat.
Ha Márton-nap, akkor lúdvacsora. A finomabbnál finomabb étkeket a jó zamatú,
kiváló borokhoz Mezõssy Zoltán házigazda
kínálta fel a vendégeknek.
Az est meglepetés-sztárvendége Szûts
Judith táncdalénekes volt, aki mûsorával
„megalapozta” a jelenlévõk táncos kedvét,
amelyet csak fokozott a kitûnõ zenekar is.
N. Horváth Erzsébet

A Veszprém Megyei Önkormányzat által
elnyert, 5 intézményt érintõ pályázat TÁMOP-3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés innovatív intézményekben - nyitórendezvényére került
sor 2009. november 16-án a tapolcai
Batsányi János Gimnáziumban.
Varga Tiborné igazgató köszöntõjében
kitért a pályázatban rejlõ lehetõségekre,
hangsúlyt fektetve a pedagógus innováció
szerepére a közoktatás megújulásában.
Zengõi Attila, közoktatási szakértõ, intézményi folyamat-tanácsadó globálisan ismertette a TÁMOP 3.1.4. pályázat jelentõségét,
részletezve az intézményben konkrétan megfogalmazott célokat, az oktatási folyamatok
tartalmi megújulási lehetõségeit.
Lingl Zoltán, közoktatási szakértõ felvázolta az IKT eszközök alkalmazásának perspektíváit a napi tanítási munkába való
beillesztését, a tanítás-tanulás folyamatába
való beágyazását, a gyakoroltatás és a tanulói
tudás elmélyítését, felvillantva a különbözõ
humán-reál tárgyak digitális tananyagainak
elérhetõségeit és kiaknázása lehetõségeit.
Forrás: Batsányi János Gimnázium

Fotó: Gimnázium

Varga Tiborné igazgató a pályázatban lévõ lehetõségekrõl is szólt

Egészségesen, sportosan

Fotó: N. Horváth

Érdeklõdõ tekintetek, korszerû gépek

Fotó: N. Horváth

Az új borlovagok sikerrel vették az avatási szertartás akadályait. A felismerésre váró borokat Mezõssy Zoltán kínálta a jelölteknek

Tapolcán már régóta várt eseményre
került sor november 7-én. Ezen a napon
nyitotta meg kapuit a sportolni, kikapcsolódni vágyók elõtt a Sümegi úton
létesült, impozáns Sportház.
A legmodernebb sportszerekkel felszerelt,
bowlingpályás sportcentrum elsõ vendégeit
Molnár István tulajdonos köszöntötte, majd
Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Köz-

Bárdos Napok, igényes kiállítással
November kilencedike és tizenharmadika
között rendezték meg a nagy hagyománynyal bíró Bárdos Napok képzõmûvészeti
kiállítást és az iskolai versenyeket a
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegységében. Az esemény idén
Zentai Gábor nyugalmazott mûvelõdési
ház igazgató vasúttörténeti tárlatával is
gazdagodott.
A Bárdos Napok versenyein az intézmény
diákjai mellett a sümegi Ramasetter Vince
Általános Iskola és a környezõ települések tanulói is összemérhették tudásukat, korcsoportonként, matematika, olvasási, képzõmûvészeti, népdal, irodalmi-anyanyelvi, angol-,
német nyelvi, kézilabda és játékos sport
kategóriákban.
Az ünnepélyes megnyitón - a Bárdos Lajos
Gyermekkar igényes, szép produkcióját
követõen - Gál Attila, a Bárdos-iskola intéz-
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Fotó: Töreky

Zentai Gábor a kiállítása megnyitóján

ményvezetõje köszöntötte a megjelent vendégeket, az iskola nevelõit és tanulóit.
Sólyom Károly alpolgármester az iskola
történetérõl, zenei hagyományairól, értékeirõl, névadójáról fogalmazott meg gondolatokat, majd Kiss Horváth Domonkosné, a
képzõmûvészeti kiállítás zsûrijének elnöke
értékelte a beérkezett pályamunkákat.
A Bárdos Napok idei programjait kiegészítõ, 100 éves az észak-balatoni vasútvonal
címû kiállítást a gyûjtemény gazdája, Zentai
Gábor ajánlotta a jelenlévõ felnõttek és tanulók figyelmébe. A több évtizedes gyûjtõmunka eredménye, a rengeteg korabeli újságcikk, fekete-fehér fotó, a ma már muzeális
tárgyi eszközök sokasága emelte ki a múlt
ködébõl a szebb idõket is megélt hazai vasúti
közlekedés emlékképeit. A Bárdos Napok
versenyei ünnepélyes eredményhirdetéssel
zárultak.
Töreky László
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gyûlés elnöke szólt arról, hogy az egészséges
életmód ma már szinte elképzelhetetlen az
ilyen háttér nélkül. Örömmel üdvözölte a
Sportház megnyitását Császár László polgármester is. Boczkó Gábor párbajtõr olimpikon hangsúlyozta, hogy az erõnléti edzések
elengedhetetlen kellékei az itt is megtalálható
sporteszközök, amelyeket bizonyára a vívóválogatott is örömmel fog használni az elkövetkezendõ idõszakban a tapolcai edzésein.
Az ünnepélyes megnyitót követõen a
szép számú érdeklõdõ szakavatott sportemberek segítségével ismerkedhetett a kondicionáló gépekkel, sporteszközökkel. A fallabdapályán az elsõ szervát Császár László
adta Boczkó Gábornak. A bowlingpályán az
elsõ gurítás Lasztovicza Jenõé és Császár
Lászlóé volt.
NHE

Együttmûködõ
iskolák
A Ramasetter-napok keretében került sor
a Ramasetter Vince Általános Iskola és a
Tapolcai Általános Iskola közötti testvériskolai szerzõdés aláírására október 31-én
Sümegen.
Az intézmény épületének 100 éves évfordulója alkalmából rendezett programsorozat
egyik kiemelkedõ eseménye volt a már eddig
is jól mûködõ kapcsolat szentesítése. A
szerzõdést Varga Istvánné Bakos Margit, a
sümegi és Bajner Imre, a tapolcai iskola
igazgatója írta alá.
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Tájékoztatás az
influenzáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyûlésének Egészségügyi Bizottsága november 17-ei ülésén, a Megyeházán dr. Balatoni Mihály, a Középdunántúli Regionális Tisztiorvosi Szolgálat képviseletében adott tájékoztatást a H1N1 influenzavírus által okozott pandémiás járványügyi helyzetrõl.
Szó esett a megelõzés leghatékonyabb
módjáról, a védõoltásról, amelyet a járvány elkerülése érdekében a lakosság
legalább 60 százalékának meg kellene
kapnia. A szakbizottság részérõl elhangzott, hogy célszerû lenne kiterjeszteni a
védõoltáshoz térítésmentesen hozzájutó
magyar állampolgárok körét. Tekintettel
arra, hogy járványügyi megelõzésre szolgál, nem szabadna térítéshez kötni az
oltóanyaghoz való hozzájutást. A családok számára megterhelõ a védõoltás ára
és beadásának költsége.
Ezért javasolták azt is, hogy az
orvosok térítésmentesen adják be a
vakcinát, és érdemes lenne csökkenteni
az oltás beadásával együtt járó adminisztrációs kötelezettségeket is.
Forrás: megyei sajtóreferens

Évfordulók
1554. november
455 éve
A török ostrom alá veszi Csobáncot.
2004. november
5 éve
A Tavasbarlang kezelési joga a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóságához kerül.
1884. november 1.
125 éve
Az újonnan épített tapolcai római katolikus iskola
megnyitása.
1872. november 6.
137 éve
A kolerajárvány megelõzése érdekében a városi
képviselõtestület egy bizottmányt hozott létre,
amelynek az a feladata, hogy az utcák és a
lakóházak tisztántartására felügyeljen.
1896. november 8.
113 éve
„A fõ utcza fásítását a város építészeti és
szépítészeti bizottsága most kezdi foganatosítani.
Reméljük, hogy a város szépítését czélzó
munkálatát követni fogja a fõ utcza csatornázási
munkálata. Nem különben a mellék utczákon a
gidres-gödrös utak tatarozása is. Ez reményre
feljogosít bennünket az a körülmény, hogy e
bizottság élén oly férfiak állnak akik a köz jó
érdekében tudnak is, akarnak is cselekedni.”
1919. november 9.
90 éve
Utcára került a Tapolcai Újság címû keresztény
politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap,
amely 20 éven át folyamatosan megjelent.
1989. november 10.
20 éve
A tapolcai 1. sz. Általános Iskola felvette Bárdos
Lajos nevét. Leleplezték az iskola névadójának
emléktábláját, amelynek alkotója Marton László
szobrászmûvész.
1914. november 19.
95 éve
Befejezték a tapolcai kórház építését. Elsõ ápoltjai
a fronton megsebesült katonák voltak.
1984. november 22.
25 éve
Új termekkel bõvült a tapolcai kórház barlangterápiás részlege.
1956. november 24.
53 éve
Csermák József a melbourni olimpián 60,70
méteres dobásával az ötödik.
1969. november 30.
40 éve
Megnyílt a Tapolca Áruház.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Elhallgatott történelmünk
November 16-án Téglásy Ferenc filmrendezõ e filmsorozatának negyedik részét
mutatták be a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban „Alázatos szolgálat” címen a
közelmúltban (október 31-én) boldoggá
avatott dr. Meszlényi Zoltán Lajos vértanú püspökrõl.
Ha van elhallgatott történet a kommunizmus üldözöttjeirõl, áldozatairól, Meszlényi
Zoltán püspök élettörténete, vértanú-halála
az. A korán árvaságra jutott, nem átlagos
tehetségû gyermek, ifjú, majd pap kivételes
mûveltségre tett szert. (Római tanulmányait
a Collegium Germanicum-Hungaricumban ill. a Pápai Gergely Egyetemen folytatta.) Beosztása az egyházi hierarchiában természetesen ívelt magas beosztásokig, amelyet „Bizalommal és hûséggel” teljesített
(választott jelmondata). Mintha csak neki
szóltak volna a martirium-jóslatok: hamar
levonta a következtetést, amikor a magyar
egyház léte, mûködése és hitvalló papjai,
világi munkatársai veszélybe kerültek, ill.
egyre arrogánsabban veszélyeztetve lettek.
„A mártirium gondolata nem döbbentett
meg” - mondotta a II. világháború utáni
elsõ esztergomi papszentelésen. Magas

egyházi beosztását nehéz feladatként felelõsséggel, alázattal fogadta - erõs ellenerõk
veszélye idején.
A börtönben lévõ Mindszenty József helyett mint káptalani helynök szálka volt az
ellenséges hatóságok szemében, mert nem
volt hajlandó megalkudni, „együttmûködni”.
Ezért hurcolták el 1950. június 29-én.
(Még két hetet sem töltött hivatalában.)
Minden vád nélkül hurcolták el; egyszerûen
útjukban volt. Mi volt az a tömény kínzásszenvedés-sorozat, amelynek következtében néhány hónap múlva kiszenvedett?!
Minden hivatalos papír nélkül elföldelték.
Halálát néma csend követte. A gyilkosok
sunyítottak, a megfélemlített egyház - 3 évig
nem is tudott róla - kérdezni nem mert.
Nem meglepõ tehát, hogy a köztudatban,
különösen a laikus hívek között senkinek
sem volt tudomása a drámáról.
Csak 15 évvel halála után kereshették fel
sírját, s temethették el az esztergomi bazilika kriptájába.
Õ az elsõ, akit hazánkban az egyházüldözés áldozatai közül boldoggá avattak, s ezzel nyilvános tisztelete megkezdõdhetett.
G. Dr. Takáts Gizella

Meghívó
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület december 14-én (hétfõ) 16 órakor a tapolcai Wass
Albert Könyvtár és Múzeum olvasótermében megrendezésre kerülõ könyvbemutatójára.
Tisztelettel és szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt. Bemutatásra kerül:
Kertész Károly: TAPOLCAI ÉLETRAJZI LEXIKON 4. KÖTET
Õryné-Horváthné: BATSÁNYI JÁNOSRÓL TAPOLCAI TIZENÉVESEKNEK Második, bõvített kiadás
A könyvek és egyéb kiadványaink a helyszínen kedvezményesen megvásárolhatók. Az
elmaradt és esedékes tagdíjak befizetésére is lesz lehetõség.
Tapolcai Városszépítõ Egyesület Elnöksége

Rendõrségi felhívás!
A Tapolcai Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztálya lopásvétség megalapozott gyanúja
miatt eljárást folytat ismeretlen tettes ellen,
aki 2009. november hó 04-én 17,50 és 18,00
óra közötti idõben a Tapolca, Ady Endre
utca 8. - Stark Patika - melletti átjáróban a
sértett kézitáskáját annak kezébõl kitépve azt
eltulajdonította. A bûncselekménnyel okozott
kár 25.000. Ft. A rendelkezésre álló személyleírás alapján az elkövetõ: kb. 180 cm magas,
zömök, erõsebb testalkatú, feltûnõen egyenes
testtartású férfi személy, aki az elkövetés során egy jellegzetes sötétkék alapszínû - pufi kabátot viselt, melynek gallérvonalában „V”
alakban három (középen fehér) színû csík
húzódik.
Ugyancsak lopásvétség megalapozott gya-

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Dolog elleni erõszakkal kisebb értékre elkövetett lopás bûntettének megalapozott gyanúja
miatt indult ismeretlen tettes ellen, aki 2009.
október hó 20. nap 17:30 óra és 2009. október
hó 21. nap 06:30 óra közötti idõben a Keszthelyi úton található autókereskedés területére,
az azt határoló drótkerítés egy részének letaposásával behatolt, és onnan több sérült, illetve javított gépjármûbõl üzemanyagot, illetve
autóalkatrészeket tulajdonított el. Lopási kár:
96.150. Ft, rongálási kár: 35.000 Ft.
- Egyedi azonosító jel meghamisítása bûntettének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás helyi lakos ellen, aki a Gyulakeszi úton
úgy közlekedett az általa vezetett DGF-LJ78
frsz-ú német felségjelzésû Opel Astra F típusú
személygépkocsival, hogy annak német forgalmi engedélye érvénytelen volt. A rendõri
ellenõrzés során megállapítást nyert, hogy a
forgalmi engedélyben szereplõ alvázszám
nem a forgalmi engedélyben szereplõ forgalmi
rendszámhoz tartozik.

núja miatt indult eljárás a Tapolcai Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályán ismeretlen
tettes ellen, aki 2009. november hó 12-én
18,50 és 19,00 óra közötti idõben Tapolca,
Ady Endre utca 18/1 szám elõtti útszakaszon
a sértett válláról annak válltáskáját letépve
azt eltulajdonította, majd a helyszínrõl távozott. Az elkövetõ személyleírása az elõzõ
esetben megjelölt személyével hasonló, az
elkövetéskor egy világos-drapp színû, fél
combig érõ egyenes vonalú kabátot, valamint
sötét színû nadrágot viselt.
A Tapolcai Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztálya várja mindazon személyek jelentkezését a 107-es illetve a 06-87/412-322 telefonszámon, akik a fenti két eset elkövetõjével kapcsolatban információval, adatokkal
rendelkeznek!
Tapolcai Rendõrkapitányság

Házasságot
kötöttek:
Barkóczi József és Horváth Julianna Judit
Budai Zoltán és Peragovics Ildikó
Horváth József Jácint és Kónya Julianna
Kovács Csaba és Szabó Aranka
Szele Péter Ferenc és Szabó Szilvia
Gratulálunk!

Horváth József
(1941-2009)
Az utolsó csengõszó végleg elszólította
Horváth József kollégánkat a szigligeti
temetõben.
Egy sokszínû, a világ dolgai iránt nyitott, érdeklõdõ, véleményformáló tanáregyéniséggel lettünk kevesebben. A Batsányi
János Gimnázium magyar-történelem szakos pedagógusaként 39 éven át diákok
ezreinek alakította gondolkodásmódját, tágította érdeklõdési körét tanórán és tanórán kívül. Pedagógus pályája során több
mint 1000 túranapot teljesített tanítványaival és kollégáival. Több mint 10 ezer fotója õrzi természetszeretetének emlékét, a
városi és iskolai közösségi élet számos
eseményét. Sokan õrizzük feledhetetlen
élményként forró hangulatú, szenvedélyes
hangvételû filmesztétikai, publicisztikai
elemzéseit. Tiszteletre méltó volt sokrétû
mûveltsége, olvasottsága.
Nehéz sorsú, tragédiákkal övezett gyermekkoráért kárpótolta a sors a felesége és
gyermekei körében eltöltött boldog évtizedekkel.
Õszinte, véleményét nyíltan felvállaló
egyénisége hiányzik körünkbõl.
Az örök nyugalmat a szigligeti várrom
árnyékában lelte meg.
Varga Tiborné

Köszönet
A tapolcai Zeneoktatást Támogató
Alapítvány kuratóriuma ezúton mond
köszönetet mindazoknak, akik adójuk
1%-ával alapítványunkat támogatták.
Az így befolyt 394.614 Ft-ot zenei rendezvények szervezésére, hangszerek
vásárlására és javíttatására, anyagilag
rászoruló növendékek térítési díjának
támogatására használtuk fel.
Továbbra is várjuk támogatásukat,
adószámunk: 19261416-1-19
Péni Béla kuratóriumi elnök

Gyakorolták a mentést
A tapolcai, a badacsonytomaji, a keszthelyi és az ajkai tûzoltók, valamint a
mentõk részvételével a közelmúltban
mentési gyakorlatot tartottak a Hotel
Pelionnál.
- A feltételezett tûz lokalizálása és az
égõ, többemeletes épületben rekedt emberek kimentése csak korszerû eszközökkel és jól összehangolt, sokat gyakorolt feladatsorral oldható meg - derült ki
ebbõl a sikeres próba-mentési akcióból is.

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Borbély Richárd és Németh Katalin gyermekük: Bálint
Illés Péter és Czirók Zsanett
gyermekük: Rajmund Benjamin
Steiner Zsolt és Tóth Kinga
gyermekük: Nóra
Szalai Balázs és Jobbágy Erzsébet
gyermekük: Dóra

Új Tapolcai Újság

Gratulálunk!
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Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és arányos.
- Várostörténeti sorozat II. rész „Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és
arányos. Minden bölcsen a helyén van. A
házak, a templomtornyok” - írta Márai
Sándor egy helyütt. Várostörténeti sorozatunkban annak járunk utána, hogy ez
Tapolcán is így van-e. Kalauzunk Papp
Zoltán Tamás, a város fõépítésze. Sorozatunk mostani részében a Fõ utcán és a
Malomtó partján teszünk egy idõutazást.
- Arról, hogy milyen óriási ütemben polgárosodott a város a XIX. század utolsó harmadában és a XX. század elején a Fõ utca
kialakítása, az ott épült házak tanúskodnak.
Ez az utca és a Belvárosban lévõ tér az a területe a városnak, ahol a társadalmi élet zajlott
évszázaddal ezelõtt és zajlik ma is. Részben
azért, mert ez adott helyet a kirakodóvásároknak, de itt volt a korzó is. A városi szorosságnak és kiterjedésnek, a szekunder tereknek,
valamint annak a jó magyar szokásnak köszönhetõen, hogy egyik a másikat igyekszik
utánozni, egységes világ teremtõdött a Belvárosban. Egyidõben több ház is épült itt.
Ezek a házak egyrészt „kiszaladtak” a Tópartra, másrészt a Fõ térre, hordozva egy kis neobarokkos világot. Nyilván az eklektikusság is
itt van, hiszen sok olyan motívumot látunk itt
még ma is, ami a barokkból gyökerezik, de
egy kis reneszánsz „felhangot” is megütnek.
- Mi a helyzet a város szívével, a Malomtó
környékével?
- A Malomtó környéke egészen más. Az
egy igazán mediterrán világ, a meleg színeivel utánozhatatlan varázsú. Tulajdonképpen

ez a két tér fejezi ki az igazi Tapolcát. De nem
mondok teljesen igazat, mert a Városháza
alatti sûrû rész (Szent László utca stb.) a régi
Tapolcát idézi. Az építkezés szorosságával,
az optikai zárt sorú beépítéssel - kevés helyen
sok ember elfér - tulajdonképpen a városi jelleget erõsítette, megadva annak a hangulatát
és bizonyosságát, hogy Tapolca miért is
mezõváros, város és miért nem falu volt már
az elmúlt évszázadokban is.
- Milyen szempontok szerint alakították ki
az elõdök a város Fõ terét?
- A tölcsér alakú tér - azzal, hogy a két
végén zár (Kossuth utca-Deák Ferenc utca) a

biztonság érzetét kelti az emberekben, és így
lesz még izgalmasabb a megoldás. Ugyanakkor, ha a két említett szûkebb utca felõl
érkezünk, a tágasság, a szabadság érzetével
találkozunk. Ez is nagyon meg tudja fogni az
embereket. A tér varázsa tette igazi rendezvénytérré a Belvárosnak ezt a részét. Olyan,
mint egy ház nappalija: tágas, de ugyanakkor
biztonságot adó falai is vannak.
- Ön szerint milyen szerepet kell betöltenie
egy város életében a zöldfelületnek?
- Ha már az elõbb a ház nappalijához hasonlítottam a Belváros terét, akkor maradjunk is ennél a hasonlatnál. A város is olyan,

N. Horváth Erzsébet
A Fõ tér és a Batsányi utca találkozása a XIX. század végén

Batsányisok az országos döntõben
A Batsányi János Gimnázium és Kollégium tanulói a 2002/2003. tanév óta rendszeresen vesznek részt a Kossuth Lajos és
a honvédelem, a Deák és kora, a Rákóczi
és kora, a Hunyadiak és kora országos
történelmi vetélkedõkön.
A fent említett versenyeken mindig szép
eredményeket szereztek: a 2007/2008. tanévben a Hunyadik kora hadtörténeti országos vetélkedõn IV., a gróf Batthyány Lajos
hadtörténelmi versenyen országos II., a
2008/2009. tanévben a „Mit ránk hagytak a
századok…” történelmi-mûvelõdéstörténeti
vetélkedõn országos II. helyezett lett iskolánk csapata.
Az elõzõ tanévben hirdette meg a
Rákóczi Szövetség ismételten a Gloria victis versenyt a magyarországi és határon túli
középiskolák részére. Az idei verseny

mint egy új ház, amely itt áll üresen. Akkor
érkezik a ház asszonya, aki letesz egy szõnyeget a padlóra, függönyt rak az ablakra,
virágokat, növényeket helyez el a ház különbözõ pontjaira, és ezzel máris otthonossá
varázsolja a lakóteret. Így van ez a várossal
is, amely nem egy élettelen valami, hanem
szerves, organikus egység. Ezért is szinte
„alapkövetelmény”, hogy az épített kövek
közé beépüljön az élõvilág, a természet, és
ezzel fantasztikus élmény teremtõdjön. Gyönyörû a felöltöztetett Tapolca. Már több mint
100 évvel ezelõtt is helyet kértek és kaptak a
Fõ utcán a fák. Nagyszerû, hogy a déli elkerülõ út építése megkímélte a mai Petõfiligetet, amelyet 110 évvel ezelõtt Erzsébet
királyné tiszteletére Erzsébet-ligetnek neveztek a tapolcaiak. De legcsodálatosabb az épített és természeti környezet egysége a Tóparton. A víz, a fák, a díszcserjék, a sétányok
harmóniája nemcsak az itt élõket, de az ide
látogató turistákat is fogva tartja. A természet
varázsát hozza a városba a ki- és a beláthatóság lehetõsége is. A Fõ tér egyes nyiladékain kitekintve rálátunk a zöld, barátságos
Szent György-hegyre, amely szinte „betekint” a városba. Amikor viszont a hegyrõl néz
be az ember, akkor a Tapolca-patak partján
lévõ zöld felületek viszik be - és vitték be
több száz évvel ezelõtt is - a tekintetet a
városba, a Malomtó partjára, a központba.

témaköre: „Hitviták kora (1517-1699)”
volt. Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából fõleg vallástörténeti és
történelmi témájú könyvekbõl állították
össze a szakirodalmat és az elsõ feladatsort,
melyet még az elõzõ tanév végén kellett
leadni. Az elsõ fordulóban fõként tesztek
megoldása, képértelmezés és egy helyi
téma kifejtése volt a feladat. Az esszédolgozat „Tapolca és oktatásának helyzete a
hitviták korában” címmel született meg.
Az országos döntõn, október 22-én 56
csapat vett részt. A budapesti Mûegyetemen rendezett versenyen iskolánkat hárman
képviseltük és 24. helyezést értünk el. A
versenyre készülve nagyon sok kutatómunkát végeztünk, s mindezt lelkes felkészítõ tanárunk, Riba Erzsébet segítségével.

/Folytatás a következõ lapszámban./

Közlemény
A Banki Károsultak Információs Irodája Veszprém megyében elindította tevékenységét.
Nehéz helyzetbe került vállalkozások, családok részére: bedõlt hitelek, közüzemi tartozások, végrehajtások, APEH- és illetéktartozások ügyintézése, károk enyhítése;
pénzügyi és jogi segítség- nyújtással ( érdekképviselet, konfliktuskezelés, stb.).
Cégeknek: APEH- és TB-tartozások, felszámolási eljárások ügyintézése.
Ne várja meg, míg a végrehajtó csenget, idõben jelezze a problémát!
Ez az ajánlat a Banki Károsultak Információs Irodájának tájékoztatója.
További információk: Tel.: 70/253-2910, E-mail: valsagkezeles@citromail.hu

Levelesládánkból
Köszönjük...
Sokan csodálkoznak, hogy a Páneurópa Unió Tapolcai Szervezet évtizedek óta közel azonos
létszámmal tartja havonta összejöveteleit, míg sok már civil egyesület az idõk folyamán
elnéptelenedik.
Tagjaink hûsége Elnöknõnknek köszönhetõ, aki nagyszerû szervezéssel eléri, hogy minden
havi találkozásra olyan elõadókat tud megnyerni, akik maradandó élményt nyújtanak. A
közelmúltban dr. Sáry Gyula Schubert után a zene újabb nagyságával hozott össze bennünket.
Zongorajátékát már hozzáértõbbek többször méltatták. Inkább azt emelném ki, ahogy Chopint,
azok számára is közelhozta, akik nem felsõfokú zeneértõk. A kiválogatott részletek között szóval és zenével a szerzõt mint embert, hazájától távolan élõ lengyel hazafit, betegséggel, nem
mindenben szerencsés érzelmi életével küzdõt, a szláv lelket ide közénk, a zongora mellé varázsolta. Az elõadó belsõ kötõdését a szerzõhöz, a mûhöz nem csak szavakban, mozdulatokban,
hanem a zongora hangjaiban is ki lehet nyilvánítani.
A következõ havi elõadónknak, N. Horváth Erzsébetnek, az Új Tapolcai Újság szerkesztõjének, részben könnyebb dolga volt. Õ térben és idõben közelebbrõl, a tapolcai közelmúltból
mutatta be alakjait. Tanárait, kollégáit olyan szeretettel jelenítette meg, hogy ez a megemlékezés felért egy-egy kitüntetéssel. Az elõadó több könyvvel gazdagította Tapolca történetét.
Szûkebb hazája, Tapolca szeretete szavaiban, mûveiben mindig érezhetõ. Csermák Józsefrõl írt
könyvének a tagok részére való ajándékozása az elhangzott szavak múlásának idejét hosszabbítja meg.
A mindenszenteki koszorút Radnóti és Arany János két költeményének elõadói fonták az
általunk még személyesen ismertek emléke köré. Köszönjük!
Bús János

Köszönet az 1%-ért
Fotó: Gimnázium

Kovács Ákos, Nagy Norbert, Sándor András, az országos döntõs cikkírók
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A Tapolcai Musical Színpad megköszöni mindazoknak, akik a 2009-es évben jövedelemadójuk 1%-át a Zenés Színház Alapítványra utalták. A 71.400 Ft-os összeget mobil
hangtechnika vásárlására fordítottuk.
Halápiné Kálmán Katalin
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KULTÚRA

Múzeumok Õszi Éjszakája
Az idei évben intézményünk csatlakozott a
Múzeumok Õszi Éjszakája országos programjához.
A rendezvény november 14-én este 8
órakor, Nagy Eörsné igazgató köszöntõjével vette kezdetét a múzeum udvarán. Az
idõjárás szerencsére kedvezett, így a szép
környezeten kívül a kellemes, szinte langyos levegõ és a tiszta, csillagos égbolt is
hozzájárult ahhoz, hogy jól érezzük magunkat.
Ezután a Járdányi Pál Zeneiskola pedagógusainak kamaraelõadása következett, akik reneszánsz dallamokat játszottak, megalapozva ezzel az este hangulatát.
Idõközben forralt borral, forró teával és
pogácsával kínáltuk vendégeinket.
Ezt követõen a Gyulaffy László Hagyományõrzõ Bandérium végvári idõket idézõ viselet- és fegyverzettörténeti bemutatójára került sor. A hagyományõrzõ „szép
magyar vitézek, deli leventék” bemutatták
a korabeli viselet egyes darabjait, a rang

nek alkalmával Hangodi László történészmuzeológus kollégánk a település és a vár
XVI-XVII. századi krónikájáról tartott
elõadást.
Ennek végeztével még mindig nem ért
véget a program, hiszen a vendégek számára - akikhez idõközben újabbak csatlakoztak - lehetõség kínálkozott az iskolatörténeti tárlatrész, a Batsányi Emlékszoba és az újonnan kialakított és berendezett lapidárium megtekintésére. Ezt az
alkalmat sokan kihasználták, így már éjjel
11 óra is elmúlt, amikor a kapu elõtt rakott
máglyánk elhamvadt és az utolsó vendégeink is távoztak.
Reméljük, hogy a november 14-i tapolcai „múzeumi éjszaka” jól sikerült rendezvényként kerül be a város krónikáskönyvébe. Bízunk abban, hogy a jelenlévõk jól érezték magukat, és hozzánk
hasonlóan úgy gondolják, tartalmas, egyszersmind jó hangulatú programokban
vettek részt.

Hagyomány- és értékõrzõ vigadalom
A Veszprém megyei néptáncegyüttesek V.
Vándorvigadalom elnevezésû találkozójának résztvevõit a házigazda Kinizsi
Együttes vezetõje, Vajda Csilla üdvözölte,
fölelevenítve az elmúlt 15 év nemzetközi
és hazai sikereit.

szöntötték a Katalinokat és az Andrásokat.
A házigazda-együttes nagy sikert aratott
táncát követõen a vendégek léptek színpadra.
Vastapsot kapott a Szabó Csaba vezette AjkaPadragkút Táncegyüttes Ördöngös Füzesi
Táncok címû produkciója, de méltán jutal-

Fotó: N. Horváth

A színpadon az ajkai és padragkúti fiatalok

Fotó: Könyvtár

Megelevenedett a múlt
megállapítására szolgáló megkülönböztetõ jelzéseket. Az est fénypontja - és egyben meglepetése - következett: puska- és
ágyúlövés, amely egyaránt osztatlan tetszést aratott.
Már elmúlt 9 óra, amikor a Templomdombra indultunk, Tapolca török kori végvára romjainak fáklyás bejárására, amely-

Szeretnénk, ha a mostani kezdeményezés hagyományteremtõvé válna és a jövõ
nyáron - Szent Iván éjjelén, a Múzeumok
Éjszakája következõ programja alkalmával - hasonlóan gazdag, meglepetéseket is
kínáló rendezvénnyel köszönthetnénk
látogatóinkat.
Forrás:
Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Császár László polgármester köszöntõjében arról szólt, hogy Tapolcán nagy
hagyománya van a néptáncnak, az itt
mûködõ együttesek kulturális értékeink jeles
hordozói. A jelenleg 32 tagot és több mint 80
növendéket számláló Kinizsi Táncegyüttes
szinte minden városi rendezvényen, ünnepen
fellép, öregbítve ezzel Tapolca hírnevét. A
számtalan elismerés, kitüntetés jelzi, hogy a
Tarjányi Sándor és Vajda Csilla vezette
együttes magas szakmai színvonalon mûködik, õrzi hagyományainkat és az utánpótlást a néptánc szeretetére neveli. Majd a polgármester a fellépõ együttesek vezetõinek
egy Tapolcát bemutató könyvet és a Város
borát nyújtotta át „útravaló emlékeztetõül”.
Kovács Norbert, a Veszprém Megyei
Néptánc Egyesület titkára annak az örömének adott hangot, hogy az elmúlt évtizedekben a néptánc-mozgalom tudatos
mozgalommá, közösségformáló erõvé nõtte
ki magát.
A gálaest üde színfoltja volt, hogy kö-

Üres helyek trófeái: vadásztörténetek - kicsit másképp
„Az kétségtelen, komolyan vadásznak tartom magam. Ehhez annál inkább kell ragaszkodnom, mert amikor a fiamat, kisiskolás korában megkérdezték, mi az apád
foglalkozása, azt mondta a legtermészetesebb módon, vadász, de mellette orvos is”
- így jellemzi saját hivatástudatát némi humorral a neves vadászíró, dr. Sáry Gyula
életrajzában.
Újabb kötete az utóbbi néhány év írásait
gyûjti csokorba. Történeteinek egy része szorosabban vett vadásznovella, tele a cserkészés izgalmait, a vad viselkedését, az erdõ
hangjait ecsetelõ, a természet szavát kifürkészõ részletgazdag leírással, ami Sáry Gyula
mûveit leginkább a Maderspach Viktor-i
hagyományhoz kapcsolja (õt egyébként meg
is nevezi mint mesterét). Ám nemcsak a
stílus, hanem az a törekvés is a nagy elõdhöz köti, hogy a vadászirodalom ne csak
gyönyörködtessen, hanem egyben tanítson,
gondolkodásra, értékre neveljen. Amolyan

öregvadászos morgással, egy-egy történetbe
gyakran beleszövi a vasaltinges óvatlan
Sonntagsjäger - kocavadász - kissé komikus,
bár az erdõ pusztítása szempontjából tragikus
alakját, és a negatív festés eszközével érzékelteti, mit jelent a mélységes természetismerettel párosuló, õsi vadászösztön. Így szólítja meg vérbeli vadász cimboráit: „Aztán
tudjátok-e, miért szegényes a modern vadász
lelke? Megmondom! Feltûnt-e nektek ti
lopakodó, settenkedõ, óvatoskodó erdõjárók,
hogy ahány módja az erdei helyváltoztatásnak vadászat közben szükséges, annak mindnek azonnal beugrik agyatokba a hangulata
(…) Az üzleti szférában szocializált Sonntagsjäger… zörögve trappol, mint egy elefánt
törtet, száraz gallyat tördelve nyomul elõre,
hamar kifulladva poroszkál, lõdörög, mintha
flaszteron menne, hangosan, tömkelegbe,
gallyba botolva, ropogva masíroz… Hát az
összes vadászisten óvjon az ilyen figurától.”
Ha már a vadászistenekrõl van szó, nem hall-

gatható el, hogy Sáry Gyula, mint valami
kõkori, pogány vadász, nemcsak a vadászrítusokhoz tartja magát (amilyen az elejtett
vadat megtisztelõ töret vagy az utolsó falat),
de megidézi az erdõ szellemét is. A tudatos
kompozíciót tükrözõ kötet ugyanis a hagyományos vadásztörténetektõl és a szocialista
brigádvadászatok visszásságait is megfogalmazó, az író puskákhoz, emberekhez fûzõdõ
viszonyát is megörökítõ személyes jellegû
visszaemlékezéseitõl az etikai célzatú állatmeséken át a Pánnal folytatott filozofikus
eszmecseréig ível. Az erdõ csendjébõl elénk
lépõ nagy természetisten valójában az emberben benne élõ örök természet - a lélek mélyén
megbúvó alteregónk, akinek megismerése
egyben önismeretet is jelent. Fanyar humor
és alapos természetismeret, európai mûveltség és elmélyült bölcsesség egyszerre jellemzi az idõs tapolcai orvos-vadászíró novelláit,
melyeket széles körben érdemes ajánlani a
vadászat és az erdõ szerelmeseinek.
HP
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mazta tapssal a hálás közönség a Bakony
Táncegyüttest és a Kurázsi Táncegyüttest
Veszprémbõl, a Botorka-együttest Balatonalmádiból és a Csopak Táncegyüttest.
Kedves figyelmesség és ajándék volt a
házigazdák részérõl, hogy a gáláról egyik
együttes sem ment haza üres kézzel: mindegyik tánccsoport hazavihetett magával
egy-egy kis malacot formázó perselyt,
benne a közönség tetszési indexét is jelzõ
„garasocskákkal”.
Az est fehérasztal melletti vigadalommal, baráti beszélgetéssel ért véget.
N. Horváth Erzsébet

Ablak
a természeti világra
Kapócs Tibor festõ tájképeibõl nyílt kiállítás november ötödikén a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ aulájában.
- A tájképfestõ tulajdonképpen nem is
adhatja vissza a természet benyomásait
másképpen, mint saját lelkén keresztül,
amit képein a saját lelkének színeivel
színez ki. Kapócs Tibor tájfestészetének
vonzereje éppen ebben a színgazdagságban, a színárnyalatok változatos alkalmazásában keresendõ - így méltatta
Grünceisz László tapolcai pedagógus a
kiállító munkáit a megnyitón. Kapócs
Tibor 1958-ban Perkátán született, általános iskolás kora óta rajzol, fest. Évtizedeken keresztül csak a szûk család és a
baráti kör tudta róla, hogy számára a
festészet nélkülözhetetlen elfoglaltság,
amelyben megnyugvást, kikapcsolódást
talál. A festõ büszke Lehoczky-díjára,
amelyet az országban egyedüliként birtokol. A „rangos díjat” ugyanis legkedvesebb barátai adományozták a festõnek.
Tapolcai kiállításán a Járdányi Pál Zeneiskola fiatal tehetségei közremûködtek.
Töreky László
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XIII. Egészség- és Aerobiknap
Az elõzõ évek hagyományait követõen,
immáron 13. alkalommal került megrendezésre az Egészség- és Aerobiknap a
Városi Rendezvénycsarnokban.
A látogatók a délelõtt folyamán ingyenes
szûréseken: prosztata, - csontsûrûség, - vérnyomás, - vércukor, - koleszterin mérésen,
valamint légzésfunkció, - látás, - hallás és
allergia szûréseken vehettek részt és vállalkozhattak véradásra.
A rendezvényen változatos egészségmegõrzõ témákban hallgathattak elõadásokat az érdeklõdõk.
Délután a mozgásé volt a fõszerep. Különbözõ aerobik- és spinning órák várták a

sportolni vágyókat. A napot Czanik Balázs
népszerû aerobic-oktató capoeira órája zárta, alaposan „megdolgoztatva” a jelenlévõket.
A gyerekekre is gondoltak a szervezõk;
babamasszázs, ringató, gyerek angol bemutató óra, arcfestés és légvár is várta a kicsiket.
A rendezvény ideje alatt fáradhatatlanul
dolgozott a természetgyógyász, a csontkovács, valamint a masszõrök csapata, míg
a színpadon a Crazy Dance SE, az Acro
Dance SE és a Yaramineh Hastánccsoport
szórakoztatta a közönséget.
A résztvevõk számos kiállító termékeit is
megismerhették, megkóstolhatták, vagy
próbálhatták ki.
Németh Katalin

Szólj, síp, szólj ! . . .
Az embernek van elszámolni valója - önmagával, embertársaival, elöljáróival, rábízottakkal szemben, ha nincs is mindig szavakba, írásba foglalva. Este - végiggondolva a napot
- számvetést csinálhat, s naprakész lehet másnapra. A klasszikus napi lelkiismeretvizsgálat
jó recept erre. De hisz nevelnek erre a jó szülõk, tanítók, a közösség által alkotott szabályok, a helyesen hozott törvények. A jó magában hordja magyarázatát, igazolását.
Mentséget csak akkor kell rá keresni, ha bûnül róják fel.
Mentegetõzés a negatív tettekre akad: jót akartam… féltem… feldühítettek… rászorultam… megkívántam… más is vitte… alkalom volt… részeg voltam…
Magyarázat mindenre lehet, de az nem mindig mentség. A végsõ elszámolás órájában
pedig nincs hová hátrálnunk, mentséget keresve, magyarázatokba kapaszkodva.
Dr. G. T. G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Az egészséges fogakért
Fogápolást, szájhigiéniát és az egészséges táplálkozást népszerûsítõ vetélkedõt szervezett a térség negyedikes tanulói
számára a helyi ÁNTSZ a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.
A vetélkedõt Szabó József tisztifõorvos, a
tapolcai ÁNTSZ vezetõje nyitotta meg. A
zsûri tagjai, Szilágyi Márta és Bogdán Viktória
védõnõk és a zsûri elnöke, dr. Csóka Cecília
gyermek fogorvos értékelte a csoportmunká-

kat. A legtöbb pontszámot a Kazinczy tagintézmény diákjai, Eckert Zsófia, Eckert Dóra
és Papp Csaba Richárd érték el, így õk lettek
a verseny gyõztesei. Második helyen a Bárdos-iskola tanulói: Pupos Lili, Ságvári Zsófia
és Rádóczi Petra végeztek. A harmadik legjobb teljesítményt, Rádi Stella, Pál Krisztián
és Háromi Bence nyújtotta, õk a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola hírnevét öregbítették. Töreky László

Felettünk a csillagok

30. rész
Egy másik univerzum vonzásában?

A NASA Goddard Space Flight Center
kutatóközpontjában végzett, több ezer
galaxist átfogó vizsgálatok eredményei új
bizonyítékokat szolgáltattak a sötét áramlásnak elnevezett jelenség létezésére.
E szerint az elmélet szerint több száz
galaxiscsoport másképpen mozog, mint
ahogy az õsrobbanás következtében kellene, tehát nem a világegyetem közepe
felõl mozognak kifelé, hanem egy az univerzum ismert határán túli pont felé tartanak 1000 km/s sebességgel. A jelenség
kb. 1400 galaxiscsoportot érint. Ezek
közül a hozzánk legközelebbi is 3 milliárd
fényévre található. A legújabb mérések
szerint a sötét áramlás kétszer annyi
galaxist érint, mint ahogy a kutatók eddig

azt feltételezték.
Laura Mersini-Houghton, a University
of North Carolina egyetem kutatója szerint egy szomszédos univerzum gravitációja húzza magához a mi univerzumunkból a galaxisokat. Erre alapozva a
kutatónõ már 3 évvel ezelõtt felállított egy
elméletet arról, az univerzmunkban lennie
kell két hideglyuknak. A hideglyuk egy
olyan, milliárd fényév átmérõjû terület,
ahol egyáltalán nincsenek, vagy a szokásosnál csak jóval ritkábbak a csillagok. Az
egyik ilyet a NASA már 2007-ben megtalálta. Átmérõje közel egymilliárd fényév,
és tõlünk 6-10 milliárd fényév távolságra
található az Eridanus csillagkép irányában.
Huszák László

Az elsõ fontos döntés
„Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember
vagy” - szól a közmondás. Három éve a
fenti mondat is szerepet játszott abban,
hogy nyolcadikosként a tapolcai Batsányi
János Gimnázium mellett döntöttem.
Azért választottam középiskolámat, mert
lehetõség nyílik a diákok számára az angol
és német nyelv tökéletes elsajátítására
emelt óraszámú nyelvi képzés keretében.
Döntésem helyességét az angol nyelvbõl
tett középfokú „C” típusú nyelvvizsgám igazolja, melyet másodikos gimnazistaként szereztem meg. A tizenegy fõt számláló haladó
angol nyelvi csoportból, melynek tagja vagyok, kivétel nélkül mindenkinek sikerült teljesíteni a követelményeket, és a 10. évet már

középfokú komplex nyelvvizsgánkkal zártuk.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy
tanárnõnk felkészítése mellett semminemû
külsõ segítséget (különóra, nyelviskola) nem
igényeltünk és mindenkinek elsõre sikerült a
vizsga letétele. Angolos osztály lévén a másik
két csoportban (kezdõ, középhaladó) is
születtek nyelvvizsga eredmények, ezzel is
gazdagítván közösségünket. Sok tanulással
telt a felkészülés idõszaka, de kétség nem fér
hozzá - megérte! Harmadikos gimnazistaként
immár a német nyelvvizsgára fókuszálva az
angol nyelvnek sem fordítunk hátat. Új célkitûzésünk tárgya az elõrehozott érettségi.
Minden nyolcadikosnak hasonló jó döntést
kívánok!
Horváth Boglárka

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ decemberi programjai
1. 13 óra: AIDS vetélkedõ; 2. 10 óra: Fogyatékosok világnapja mûsor; 4. 12 óra: Véradás;
5. 18 óra: Tap. Ált. Isk. Batsányi János Tagintézmény Katalin bál; 6. 10.30: Tapolca RVSEPannonpower SE NB-I/B osztályú sakk csapatbajnokság; 7. 10 és 13 óra: Fogi Színháza:
Ezüstmackó - bérletes gyermekszínházi elõadás; 7. 17 óra: Önkormányzati Mikulás ünnepség; 7. 19 óra: Filharmónia bérlet: Jandó Jenõ zongoraestje; 12. 9 óra: Baba- és gyerekholmi börze; 14. 17 óra: Darvastó és a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény
karácsonyi mûsora; 15. 17 óra: Acro Dance SE karácsonyi mûsora; 17. 15 óra: Cigány
nemzetiségi karácsony; 18. 15 óra: Nyugdíjas Egyesület karácsonyi mûsora; 19. 9 óra:
„Tapolca Kupa Grand Prix” egyéni rapid nyílt csapatbajnokság; 21. 17 óra: Járdányi Pál
Zeneiskola karácsonyi hangversenye; 22. 17.30: Mindenki karácsonya városi ünnepség a Fõ
téren. Közremûködnek: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tanulói.
Ünnepi beszédet mond: Császár László polgármester
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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Vas Pál mûtõs
(Pusztavacs, 1899. október 27. - Tapolca, 1983. szeptember 23.)
Szülei hét gyermeket neveltek fel nagyon nehéz sorban. Gyermekkora egy részét Ausztriában töltötte. Az I. világháborúban
mint az osztrák hadseregcsoport katonája vett részt. Leszerelése
után visszatelepült Magyarországra. A pécsi Sebészeti és
Belgyógyászati Klinikán talált állást, ahol mûtõs asszisztens
végzettséget szerzett. 1921-ben jött Tapolcára és itt mindjárt a kórház alkalmazottja
lett. 1932-ben itt alapított családot. Felesége a kórház varrodájában dolgozott.
Szolgálati lakást is a kórház épületében kaptak. Ismereteit folyamatosan gyarapította,
általános és szakmai mûveltségét igyekezett szinten tartani. Fõleg a sebészeten dolgozott, de szükség szerint a belgyógyászaton és a szülészeten is helyt állt. Lassacskán az
intézmény egyik kulcsfigurájaként tartották számon. Nemcsak egyszerû betegápoló
volt. A mûtéteknél altatott, a sebészeten gipszelt és sterilizált. Szükség esetén sürgõs,
életmentõ beavatkozásokat is végzett. Legendásan lelkiismeretes munkáját, közvetlen,
kedélyes természetét nyugdíjba vonulása, sõt még halála után is emlegették betegei és
volt munkatársai. Munkásságának hírét megõrzi a kórház sebészeti osztályán a 2002.
július 5-én felavatott emléktábla.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Tapolcai borítós
Hozzávalók 4 személyre: 1 db kisebb fej
cika káposzta (savanyú káposztalevélnek),
600 g sertés szûz, 1 fej vöröshagyma, 100 g
zsír, 150 g füstölt szalonna, bors, majoránna,
25 g liszt, 1 gerezd fokhagyma, 1 ek. paradicsompüré, 100 ml Szent György-hegyi
Olaszrizling, 1 kispohár tejföl, 3 tojás, 40 g
vaj. A tésztához: 25 dkg liszt, 2 tojás, 30 g
vaj, só. 40 g zsír a tálkenéshez. Tálaláshoz:
100 ml tejföl, zöldségzöld
Elkészítés: A szalonnát apró kockákra
vágjuk, kisütjük, félre tesszük, zsírját leszûrjük, és hozzáadjuk a zsírt, beletesszük az
apróra vágott megtisztított vöröshagymát,
megpirítjuk és beletesszük a csíkokra vágott
megmosott és lecsepegtetett húst. Fûszerezzük, sózzuk, hozzátesszük a paradicsompürét. Amikor a levét elfõtte, megszórjuk
liszttel, picit lepirítjuk, majd kevés vízzel
felengedjük. Mérsékelt tûzön puhára pároljuk. Amikor elkészült, hozzáadjuk a pörcöt,
és kihûtjük.
A lisztbõl, vajjal, 2 tojással, pici sóval
tésztát gyúrunk, jól kisodorjuk. 5-6 mm-es
csíkokra felvágjuk, sós vízben kifõzzük,
leöblítjük, lecsepegtetjük.

A vajat a tojások sárgájával kikeverjük,
megsózzuk, belekeverjük a tejfölt, majd
összekeverjük a kifõtt tésztával és a hússal.
A tojások fehérjét kemény habbá verjük, és
óvatosan a tésztás-húshoz keverjük.
Egy cserépedényt jól kizsírozunk, káposztalevéllel kibéleljük, ráöntjük az elkészített
tésztás keveréket, borral meglocsoljuk.
Betakarjuk a savanyú káposzta levelekkel.
180 °C sütõben 25-30 percig sütjük. Ha
kész, tálra borítjuk, felszeleteljük, mint a
tortát. Tejföllel leöntve, zöldségzölddel
díszítve tálaljuk. Készíthetjük adagonként is
tûzálló tálkában.
Tipp: Dúsíthatjuk reszelt sajttal és mozaikozhatjuk piros-zöld-sárga paprika kockákkal, szép vágófelületet kapunk! (Szerintem
finomabb és szebb borítóst kapunk. Azonban az eredeti is nagyon kitûnõ!)
2009. évi nagy receptverseny a Receptbazár szervezésében 6 kategóriában. Részvétel és versenykiírás a www.receptbazar.hu
weboldalon. A recepteket pedig a
receptverseny@receptbazar.hu e-mail címen
várjuk.
Halász János gasztronómus

Nem játék!
Elektromos berendezések használatával,
javításával kapcsolatos tanácsok:
- Ha az elektromos vezeték, dugaszoló
aljzat (konnektor), villásdugó, vagy készülék
mûanyag részének színe elváltozik (megbarnul), esetleg szenesedik, akkor az tûz- és
balesetveszélyes, használni nem szabad!

- Az elektromos hibákat mindig szakemberrel javíttassák, mert a házilagos, hozzá
nem értõ „bütykölés” veszélyt rejt magában.
- A beüzemelt elektromos berendezést
soha ne hagyják magára (pl. kávéfõzõ,
hajsütõ, hõsugárzó, hajszárító, televízió,
párelszívó stb.).

Kirõl mit neveztek el?
1. flóbert = kis kaliberû vadászpuska /N.
Flobert francia feltaláló/
2. kamélia /kamilla/ = teaféle, örökzöld
cserje /G. J. Kamel jezsuita szerzetes/
3. kardántengely = sebesség+differenciálmû /G. Cardano olasz feltaláló/
4. kardigán = derékig érõ, gombolt kötött
kabát /lord Cardigan angol tábornok/
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5. kuka = szemétgyûjtõ /Elsõ gyártói a
német testvérpár Kuller és Knapich
Augsburg/
6. lukulluszi lakoma = fényûzõ, pompás
lakoma /Lucullus római hadvezér/
7. makadám = zúzott kõbõl készült
útburkolat /J. L. MacAdam skót mérnök/
Dr. Töreky László

SPORT

A tapolcai NB II-es kézilabda
Férfi csapatunk sikertelenségi sorozata
tovább tartott az elmúlt fordulókban is.
Nagykanizsán az Izzó SE ellen gyámoltalan támadójátékkal odaajándékozták a
2 pontot a vendéglátók alakulatának (26:21)
Hazai meccsen a Gyõrújbarát gárdájától
kétgólos vereség, 29:31. A 47. percben
27:23-as állásnál a tapolcai fiúk mintegy tíz
percig teljesen kihagytak, s így nem tudták
megakadályozni az újabb hazai kudarcot. A
legutóbbi, november 22-i találkozón újabb
vereség a csapatnak, ezúttal a Veszprémi
Egyetemtõl. Hiába küzdöttek jól a tapolcaiak, helyzetkihasználásuknak köszönhetõen
nem tudtak bravúrt elérni a minden tekintetben támogatott hazai csapat ellen (23:20).
Az utolsó õszi forduló elõtt a tíz-csapatos
bajnokságban a 9. helyen áll a TVSE 2
ponttal. Egy gyõzelmet arattak, nyolc
vereséget szenvedtek, a dobott gólok száma
219, a kapottak száma 248.
A lányok legutóbbi tudósításunk óta négy
mérkõzést játszottak. Két gyõzelem , egy
döntetlen és egy vereség a mérlegük.
Nézzük sorban! A Gyõrújbarát elleni
hazai mérkõzésen nagyon megilletõdve
kezdett a megfiatalított társaság a rutinos,
lényegesen idõsebb gyõri, gyõrújbaráti hölgyek ellen.
Ez az egész elsõ félidõre rá is nyomta a
bélyegét. Nem állt össze a védekezés, ezért
kapusteljesítmény sem volt, a támadások
befejezése türelmetlen, pontatlan is volt.
Ziccerhelyzetben hibák, jó kapusindítást és
társindítást nem tudtuk megszerezni, s
ezekbõl rendszerint az ellenfél fejezett be
pontosan. Így az elsõ félidõre négygólos
vendégelõnnyel mentek pihenni a lányok
(7:11). A második játékrész elsõ gólját is a
vendégek lõtték, aztán a következõ öt percben a Tapolca produkált egy 4:0-ás szakaszt, amire egy gólos vendégválasz után
egy szép 5:0-ás széria, s ekkor már, a 15.

percre hazai 15:13-as vezetést mutatott az
eredményjelzõ. Az ellenfél 5 perce
következett, melyben két gólt lõttek és 3
hetest kihagytak (Gál Natasa kapus bravúrjainak köszönhetõen). A végjátékban a 28.
percig még megvolt a kétgólos elõny, de a
tapolcai lányok ahelyett, hogy türelmesen,
szinte passzívig játszottak volna, gyorsan
akarták befejezni az akciókat. Ezt a rutinos
rókákból álló gyõriek büntették, s az utolsó
két gólt õk lõtték, ezzel lett 19:19-es döntetlen a mérkõzés végeredménye. Mindettõl
függetlenül dicséretes a lányok teljesítménye, mert küzdöttek, hajtottak, -5-rõl fel
tudtak állni, vezetni is tudtak a meccs
végéig, de a türelmet még tanulniuk kell.
Vitos, Simon, Guba és Gál teljesítménye
dicsérhetõ.
A móri vendégszereplés következett. A
fiatal tapolcai csapat nagyon nehéz,
küzdelmes mérkõzésen szerezte meg a
fontos két pontot idegenben. A két csapat
szinte fej fej mellett haladt a mérkõzés nagy
részében. Az 54. percben 19:19-es volt a
mérkõzés állása. Ekkor indította be a tapolcai csapat a csodálatos hajráját. Hat perc
alatt 6:0-ás szakaszt produkáltak a lányok,
mellyel a vendéglátók már semmit nem
tudtak kezdeni. Idõn túli büntetõvel alakult
ki a mérkõzés végeredménye: 20:25. Ismét
nagyszerût küzdött a Tapolca, s most nem
követte el azt a hibát, mint az elmúlt hétvégi hazai döntetlennél.
Dicséret illeti az egész csapatot, kimagaslót nyújtott Simon és Gál.
Hatalmas küzdelmet hozott a szomszédvári rangadó az NB II-es nõi kézilabdabajnokság 9. fordulójában.A mérkõzõ felek
a tabellán is az egymást követõ alsóházi
helyeket foglalják el (9-10.), s egyik csapatnak sem volt mindegy a mérkõzés
kimenetele.
Ebbõl is adódtak a technikai hibák mind-

Rövid sporthírek, eredmények
LABDARÚGÁS:

SAKK:

Befejezõdtek a labdarúgó-bajnokságok a
megyei osztályokban. A TIAC-Honvéd
VSE megyei I. osztályban szereplõ csapata a 6. helyen végzett. A tizenöt fordulóban 25 pontot gyûjtöttek, amely 8
gyõzelembõl, 1 döntetlenbõl és 6 vereségbõl jött össze. 32 gólt lõttek, 28-at kaptak.
A legutóbbi három forduló eredményei:
Tapolca-Úrkút 2:5 (2:2). A második
félidõben kritikus pillanatokban jobb döntéseket hoztak a rutinos úrkúti játékosok,
így a vendégek megérdemelten nyertek.
Gólszerzõ: Tüske (2) Ajka KristályTapolca 1:0 (0:0) Nagy iramú összecsapáson, hatalmas küzdelemben gyõzött a
hazai gárda. Tapolca-Csetény 2:3 (1:2) A
játékot lagymatagon és sok hibával kezdõ,
majd görcsössé váló Tapolca ellen a rendkívül lelkes, és veszélyes kontrákat vezetõ Csetény megérdemelten vitte el a
három pontot. Gólszerzõk: Osztermann,
Simon.
A megyei IV. osztályban a Tapolca VSE a
2. helyen végzett az õszi fordulókban. A
legutóbbi fordulók eredményei: Tapolca
VSE-Zánka 5:1, Sümegprága-Tapolca
VSE 2:2, Tapolca VSE-Ukk TE 5:0
Nõk: Ajkán jubileumi teremtornán a Tapolca VSE-Honvéd lányai tornagyõzelmet
arattak. A döntõben 3:1-re verték az Ajka
csapatát. A torna legjobbjának a tapolcai
Ruska Évát választották a szervezõk.

A 12. alkalommal rendezett Kölcseykupára, mely Veszprém megye egyéni villám és rapid sakkverseny-bajnoksága is
egyúttal, csaknem 100 sakkozó nevezett.
A rangos versenyen a következõ tapolcai
eredmények születtek: Veszprém megye
2009. évi egyéni sakkbajnok-sága gyermek korcsoport: 1. Molnár Tibor, 2. Buzás
Bertalan, 3. Nagy Gergõ. Ifjúságiaknál:
1. Árvai Eszter, 2. Sötét Barbara, 3. Koltai
Anna. Felnõttek: 3. Kosztolánczi Gyula.
A rapid bajnokság eredményei: gyermek
korosztályban a gyõzelmet Buzás Bertalan
szerezte meg, az ifjúságiaknál 1. Árvai
Eszter, 2. Koltai Anna, 3. Kekk Laura. A
felnõttek mezõnyében az aranyérem Bodó
Bencéé, a bronz Domonkos Tamásé lett.
Nagyszerûen rajtoltak NB I/B-s és NB IIes sakkozóink a sakkcsapat-bajnokságban.
Az NB I/B osztályban szereplõ Tapolca
Rockwool VSE nem várt, nagyarányú
gyõzelmet, 9,5: 2,5 arányút aratott a tartalékosan felálló Zalaegerszegi TE felett.
Szintén nagyarányú, 9:3-as gyõzelemmel
rajtoltak az NB II-es Tapolca VSE-Szeremley SI sakkozói a Zalaegerszegi TE II. ellen.

TÁNC:
A Balatonfüreden rendezett acro dance
és akrobatikus rock and roll táncversenyen Cseh Diána országos bajnoki címet
ért el. Gratulálunk!

két oldalon, fõként az elsõ félidõben és a
második játékrész elsõ szakaszában. A
második félidõ második harmadától összeállt a tapolcaiak védekezése, amely labdaszerzésekben, támadó szabálytalanságok
kiharcolásában és Gál kapus jó idõben történt bravúrjaiban nyilvánult meg. A nagyobb lendület, a nagyobb akarás a Tapolcát jellemezte, és a küzdeni tudásuk hozta
meg a gyõzelmet jelentõ nagyon fontos két
bajnoki pontot. Jók: Vitos, Simon, Guba,
Bedics, Rudolf, Gál.
A hétvégi, november 22-i mérkõzésen
hatalmas vereségbe szaladtak bele a fiatalok (17:34). Hazai pályán a Celldömölk
volt a vendég. Fiataljaink nem tudták felvenni sem védekezésben, sem támadásban a
versenyt a fizikálisan erõsebb, érettebb,
összeszokott ellenféllel. Ez volt az a
mérkõzés, ahol a Tapolcának semmi nem
sikerült, semmi nem jött be, az ellenfélnek
pedig minden. Hiába küzdöttek, akartak, ez
nem az õ napjuk volt.
Ejtsünk néhány szót az ifjúsági lányokról
is, hiszen õk jelenleg a tabella 2. fokán állnak, 2 ponttal lemaradva a Sárvártól. 14
pontot gyûjtöttek, 7 gyõzelem, két vereség
a mérleg, lõtt gólok száma 258, a kapottaké
188.

Túrára fel!
A Tapolca VSE természetjárói októberben sem tétlenkedtek. Für Ágnes,
a természetjárók szakosztályvezetõje számolt be túráikról.
Október 3-án a Veszprém-Zirc-Cuhavölgy-Gyõr vasútvonal fennmaradásáért rendezett „Túrázz a vonatért” teljesítménytúra 20 km-es távját teljesítették.
A hónap második hétvégéjén 15 km-es
túrán végigjárták a Szalafõ-Õri-szentpéter közötti gyalogtúra-útvonalat, közben megismerkedtek az Õrség jellegzetes „szeres” településszerkezetével
és a Zala folyó forrásvidékével. A harmadik hétvégén a Badacsony hegyen
túráztak, a negyediken a KeletiBakonyban tettek 25 km-es túrát a
Hideg-völgybõl a hasadásos eredetû
Burok-völgy kanyonján keresztül Várpalotára. A hó utolsó túranapján Döbröntén a „Szarvas” teljesítménytúra 17
km-es távját teljesítették a szakosztály
tagjai.
Október hónapban a túrákon 55 fõ
vett részt - fejezte be beszámolóját a
természetjárók vezetõje.

Sportsikerek a katolikus iskolában
A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola tanulói szép sikereket
értek el a megyében rendezett atlétikai
versenyeken.
A szeptember 28-ai veszprémi találkozón
Fekete Balázs magasugrásban II., Bencze
Márió távolugrásban IV. helyezést ért el.

Október 21-én Sümeg adott otthont az
atlétikai versenynek, amelyen a 100 m-es
síkfutásban Varró Dániel lett az I. helyezett.
II. Németh Ádám, III. Bencze Márió.
Távolugrásban Németh Ádám III., Bencze
Márió IV. helyezést ért el.
Gratulálunk az eredményekhez!

Az olimpiai öt karika érdekli a fiatalokat
Október közepén 8 iskola 14 csapatának
70 diákja mérkõzött meg egyéni és csapatversenyben olimpiatörténeti ismereteibõl
és sportmûveltségébõl, november 7-én pedig az ünnepélyes díjkiosztóra került sor a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
A résztvevõk a Tapolcai Általános Iskola
tagintézményeinek, valamint a kistérség több
iskolájának versenyzõi voltak. A csapatok és
az egyéni versenyzõk már korábban megkapták a felkészüléshez a szakirodalmat, köszönhetõen a verseny szellemi atyjának, a vetélkedõ megálmodójának, dr. Nádori László
professzor úrnak, aki elõzetesen elõadást tartott, s a háttéranyag összeállításával segítette
a gyerekek minél alaposabb felkészülését. A
professzor vezette le a vetélkedõt, sõt az
értékelést is õ maga végezte el.
Az ünnepélyes díjkiosztón Baksa Júlia, a
Tapolcai Általános Iskola általános igazgatóhelyettese köszöntötte a rendezvényen megjelent támogatókat, a verseny fõvédnökeit:
dr. Jakabháziné Mezõ Máriát, a Magyar Olimpiai Akadémia fõtitkárát, Csík Ferencet, a
Veszprém Megyei Sporthivatal igazgatóját,
Göndör Józsefet, a Veszprém Megyei Önkormányzat sportreferensét, Szencz Lajosnét, a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás elnökét, Marton József alpolgármestert, dr. Imre Lászlót, Tapolca város jegyzõjét,
dr. Nádori László professzort, az olimpiatörténeti vetélkedõ szellemi atyját, a vetélkedõ
levezetõjét és értékelõjét, Tobakné Bella
Máriát, a sümegi Ramasetter Gimnázium
igazgatóját, városunk nevezetes sportcsillagait, Szalay Gyöngyit, Boczkó Gábort, Rédli
Andrást és Fodor Renátát. Üdvözölte a kistérségi települések megjelent polgármestereit,
az iskolák igazgatóit, a felkészítõ tanárokat, a
szülõket és a vetélkedõn részt vevõ diákokat.
Az ünnepélyes eredményhirdetés elõtt a
Tapolcai Általános Iskola tanulói rövid zenei
mûsorral köszöntötték a vendégeket, majd
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dr. Nádori László értékelõ beszéde következett. A professzor a közös érdeklõdésre
utalt ebben, és kihangsúlyozta, hogy ez a
vetélkedõ klasszikus példája volt annak a
mondásnak, hogy nem a gyõzelem, hanem a
részvétel a fontos.
Az eredmények: Az egyéni versenyt Papp
Dóra, a révfülöpi Általános Iskola tanulója
nyerte. Második helyen végzett Domonkos
Georgina, a Batsányi Tagintézmény diákja, s
a harmadik hely is batsányis diáké, Vajai
Virágé lett. Csapatverseny: A gyõztes csapat a
Batsányi iskola Vajai Virág, Domonkos
Georgina, Fecser Zsuzsanna, Lángi Boglárka,
Ács Valentin összeállítású csapata lett. Második helyet szerzett a révfülöpi iskola gárdája
(Dobai Dominika, Nagy Boglárka, Szepesvári
Alexandra, Papp Dóra, Antal Vanda), a
dobogó harmadik fokára a Kazinczy iskola
Hársfalvi Júlia, Imre Viktor, Matus Noémi,
Schönherr Péter, Szabó Dorina által alkotott
csapat állhatott.
Különdíjak is átadásra kerültek. A felnõtt
díjazottak: Lakatné Mógor Katalin, a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola
tanára a sporttörténeti dokumentumok gyûjtéséért, megõrzéséért. Gauland Zsófia, a zalahalápi Csontváry Általános Iskola tanárnõjekülönösen értékes olimpiai ereklyékért az
1912-es stockholmi olimpiáról. Horváth
Zsuzsanna, a monostorapáti Mûvészetek
Völgye Általános Iskola tanárnõje díjat vehetett át a tanítványainak készített jegyzeteiért.
Tanulói különdíjak: Ménes Zsófia (Szigligeti
Általános Iskola) a vízilabda sportág olimpiatörténetét dolgozta fel, középpontba állítva
Szívós Istvánt. File Zsuzsanna (Szigligeti
Általános Iskola) a vívás sportágat mutatta
be, és edzõjérõl alkotott állásfoglalást. Ács
Valentin (Batsányi Tagintézmény) a háttérismeretekrõl szóló tartalmas, áttekinthetõ jegyzetéért kapott elismerést.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Adventi várakozás 2009
Az idei esztendõben - folytatva a hagyományt - a szabadtéri Betlehem felállításával kezdetét veszi az Adventi
Várakozás rendezvénysorozat.
November 29-én 17.30 órára várnak
minden kedves érdeklõdõt a Tópartra,
ahol az elsõ adventi gyertya meggyújtása után a szabadtéri Betlehem kapujában folytatódik a mûsor. A rendezvénysorozat szervezõi az advent vasárnapokon változatos programokkal készülnek. December 6-án délelõtt a
Mikulással találkozhatnak a gyerekek,
december 13-án 14 órától forraltborfõzõversenyre hívják a cégek, baráti
társaságok jelentkezését, népi játékokkal, kézmûves játszóházakkal, táncházzal, kosárhintával színesítve a családi
programot. December 11-tõl faházakkal

építik be a Fõ tér területét, ahol karácsonyi vásárral egészül ki a rendezvénysorozat. Advent negyedik vasárnapja után a Mindenki Karácsonya
ismét a Fõ téren kerül megrendezésre.
Új programelem, a szabadtérre tervezett Szilveszter, ahol egész este programokkal, zenével tánccal várják a
szórakozni vágyó tapolcaiakat.
A Betlehem környezetében felállított
faházakban ismét kapható lesz forralt
bor, tea, lángos, langalló, gesztenye és
egyéb finomság, valamint az állandó
jelleggel mûködõ állatsimogató idén is
a gyerekek kedvencévé válhat.
Készüljünk együtt a szeretet ünnepére,
sétáljunk el a Betlehemhez, és a vendégkönyvbe írjuk bele jókívánságainkat,
üzeneteinket.
Gerencsér Barbara

Dalok a szemnek és a szívnek
Nagysikerû, teltházas koncerttel ünnepelték meg a Team4Music együttes
tagjai megalakulásuk egyéves évfordulóját november 12-én a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.
Kiléptek a Tapolcai Musical Színpad
tagjainak sorából és önállósodtak. Havasi
Gábor, Bardon Ivett és Szalai Róbert
nevével fémjelzett tapolcai Team 4 Music
együttes aránylag rövid idõ alatt érzékelhetõ népszerûségre tett szert városunkban
és a környezõ településeken egyaránt. Jól

példázta ezt legutóbbi koncertjük is,
ahova csak az jutott be, aki a koncert elõtt
legalább egy héttel elõre megvásárolta
jegyét. A számos látványelemmel, táncos
koreográfiák sokaságával kiegészített,
sodró lendületû, romantikus, vagy éppen
retro slágerorgia, amit a helyi fiatalok,
zenészvendégük Márió és a hangért,
látványért felelõs technikai személyzet
hozott össze néhány órában, telitalálatnak
bizonyult. A közönség pedig hálás volt
érte.
Töreky László

Tapolcai sikerek

Fotó: Töreky

A színpadon Havasi Gábor, Bardon Ivett és Szalai Róbert

Négykezes találkozó

Fotó: Baranyai

A nyári balatoni élmény õszi sikereket hozott a tapolcai tanulóknak
A Bakony-Balaton Horgászegyesület
által kiírt, „Horgásztam a Balatonon”
címû rajzpályázaton a Balatonfelvidéki
Szín-Vonal Mûvészetoktatási Intézményben tanuló tapolcai általános iskolások is
indultak.
A 400 alkotásból álló kiállítást dr. Bóka
István, Balatonfüred polgármestere nyitotta

meg a balatonalmádi Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár kiállítótermében. A
pályázat I. helyezettje a tapolcai Komjáti
Luca lett, aki elnyerte Balatonalmádi fõdíját is.
Tapolcai különdíjasok: Balogh Zsombor,
Gerics Anna, Sipos Rebeka, Szabó Viktória.
Felkészítõ tanáruk: Csiza Anna.
NHE

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
decemberi túraterve
5-én „Bakonyi Mikulás” 50/40/30/17 km,
teljesítménytúra-Zirc
12-én „Téli Kab-hegy” 20km, teljesítménytúra, Nagyvázsony
19-én Badacsony-BadacsonytördemicSzigliget
26-án Alsóörs-Csopak-Balatonfüred
Für Ágnes

XI. Veszprém Megyei Zeneiskolai Négykezes Találkozó színhelye volt a Járdányi Pál Zeneiskola november 18-án.
Péni Béla igazgató köszöntõ szavai
után Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke nyitotta meg a találkozót.
Hitelesen szólt a zene értékeirõl, a zongora-négykezes játékról, hisz - mint
mondta - kisdiákként õ is játszott közönség elõtt négykezest testvérével. Tudja,
mennyi gyakorlással, a partnerhez való
alkalmazkodással jár mindez, s a zenének milyen nevelõ hatása, közösségvonzó-megtartó ereje van.
Három korcsoportban mutatkoztak be
a négykezes párok Veszprém megye tíz

zeneiskolájából (Ajka, Balatonkenese,
Balatonfüred, Pápa, Révfülöp, Sümeg,
Szigliget, Tapolca, Veszprém, Zirc).
A zsûri tagjai: Kovács Kálmánné
elnök-zongoratanár, mûvészetoktatási
szakértõ, Nyírõ Gábor, a budapesti Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem zongoratanára, dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna
zongoratanár, a keszthelyi Festetics
György Zeneiskola igazgatóhelyettese.
Az eredmény: 10 arany, 9 ezüst, 9
bronz minõsítés.
A találkozás patronálói közül a Budapest Zongoraszalontól a felajánlott pénzjutalmat Balatonfüred, Pápa, Veszprém
nyerte el.
G. Dr. Takáts Gizella

A Tavasbarlang téli és
ünnepi nyitva tartása

A következõ lapzárta idõpontja: 2009. december 12.

2009. november 1. és 2010. március
14. közötti nyitva tartás: kedden és
csütörtökön 10-14 óráig, szombaton 1016 óráig, vasárnap 10-13 óráig.
Pénztárzárás, utolsó jegyváltási lehetõség: fél órával a barlangzárás elõtt! A
nyitva tartási napokon a barlang elõzetes
bejelentkezés nélkül látogatható. A téli
idõszakban egyéb napokon minimum
15 fõ elõzetes bejelentkezése alapján
tart nyitva a barlang. Bejelentkezés:
legalább 2 nappal az érkezés elõtt.
87/555-291, www.bfnp.hu

Helyesbítés
TAPOLCA, Városi Rendezvénycsarnok
Alkotmány u. 7. - Tel.: 87/510-980
Jegyelõvétel: a csarnokban
(Alkotmány u. 7., Tel.: 87/510-981)
és a Városi Moziban (87/510-176)
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Az Új Tapolcai Újság októberi számában, a
Balaton vonzásában címû írásban - a Tanúhegyek Egyesület meghívója alapján - a festményeket készítõ Vecsei János neve helyett
Vidosa János szerepelt.
Szíves elnézést kérünk az alkotótól.
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