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1956 szelleme a mérce, ma is kötelez

2009. október

Török küldöttség Tapolcán
A „Cinebõl tett lépések a világunkért”
elnevezésû uniós projekt teremtett
alkalmat arra, hogy a törökországi
Cine városa és Tapolca partnerkapcsolatot építsen ki egymással.
Az október 10-e és 14-e között Magyarországon, illetve városunkban tartóz-

kodó török delegáció, valamint Császár
László polgármester és a Képviselõ-testület tagjai október 12-én sajtótájékoztatót tartottak a Városházán.
/Tudósításunk a 3. oldalon Uniós partnerségtõl a testvérvárosi kapcsolatig
címmel./

Fotó: N. Horváth

- Nemzetünk nagy pillanatai azért váltak ünneppé, mert lényegük mélyén
a közösség állt - érvelt Bajner Imre
- 2005-ben, Tóth István sírjánál az
elkövetett gaztettek miatti bocsánatkérést hiányoltam - mondta ünnepi megemlékezésében Bajner Imre, a Tapolcai
Általános Iskola igazgatója október
22-én a Kegyeleti Emlékparkban felállított 1956-os emlékmû elõtt.
- Eltelt 4 év, és nemhogy bocsánatkérésre nem került sor, hanem morális
értelemben még mélyebbre süllyedt a
magyar közélet. Ennek legszomorúbb
példája az az országgyûlési képviselõ, aki

Sorsok
és jelképek

vette magának a bátorságot, és az 1956-os
forradalom és szabadságharc szellemiségét megkérdõjelezte. Pedig az a tizenegynéhány nap a magyar történelembõl bebizonyította, hogy a belülrõl fakadó, a
nemes eszmékbõl táplálkozó rend erõsebb, szilárdabb, mint a gyûlölet és a
bosszú fûtötte mámor - hangsúlyozta a
városi megemlékezés szónoka.
/Összeállításunk a 4. oldalon Csak egy
nemzetként tervezhetünk jövõt magunknak címmel./

Fotó: N. Horváth

Császár László és Osman Aydin, Cine polgármestere Emléklappal pecsételte meg a találkozást

Elismerések
a virágos, szép környezetért
Rangos elismerésekben részesült a
virágos, szép környezet megteremtéséért Tapolca városa.
Az idei, országos versenyben a kiváló minõsítést nyerte el a település, a
megyei verseny városi kategóriájában
pedig I. helyezést ért el. A Veszprém

megyei díjátadó ünnepségre október
1-jén került sor a Tamási Áron Mûvelõdési Központban. A megye településeinek képviselõit házigazdaként köszöntötte Császár László polgármester.
/Írásunk a 4. oldalon Tapolca, a
vendégváró város címmel./

Fotó: Töreky

Az elismerést a 2009-es eredmények hozták meg

Dr. Sáry Gyula és a mûvész a megnyitón
Szép Norbert festõmûvész kiállítása
október 15-én nyílt a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.
- A zene, a látvány és a pantomim
együtt egy magányos, töprengõ, a
megértetés vágyától szenvedõ festõt
mutatott be - szólt dr. Sáry Gyula méltatása a megnyitón.
/Írásunk a 7. oldalon Újabb találkozások - Szép Norbert címmel./

Az elsõk között
is elsõ

Fotó: N. Horváth

Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke köszöntõjében
a kulturált, otthonos környezet fontosságáról szólt

A Prima Primissima-díjat 2003-ban alapította - a Vállalkozók Országos Szövetségének támogatásával - Demján Sándor.
Azóta ezzel az elismeréssel tüntetik ki a
tudomány, a mûvészet, a kultúra és a sport
kiválóságait.
A 2007-ben alapított Junior Prima-díj
sport-kategóriájának idei nyertese a tapolcai Rédli András, a Balaton Isover Vívóklub válogatott párbajtõrözõje lett.
/Írásunk a 3. oldalon Az elsõ tapolcai
Prima Primissima címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Egy lélegzetvételnyi idõhöz jutott
a tapolcai kórház

Császár László polgármesterrel a várost
érintõ, a város polgárait érdeklõ témákról
beszélgettünk, köztük a kórház helyzetérõl, az oktatási intézmények szervezeti átalakításának tapasztalatairól, valamint a
SZISZI bõvítésének lehetõségeirõl.
- Polgármester Úr! A legutóbbi testületi
ülésre a Tapolcai Általános Iskola és a Tapolcai Óvoda vezetõje tájékoztatót készített az
átszervezés éves tapasztalatairól. Milyenek
ezek a tapasztalatok a Városházáról nézve?
- Pozitívak a tapasztalatok. Ez az év egy teljes költségvetési év volt, így az értékelés is
kellõen alátámasztott. Egyértelmû, hogy az
egyre nehezedõ gazdasági helyzetben a „túlélés” egyik útja - nem biztos, hogy a leghelyesebb -, de fiskális szempontból, racioná-lisan
nézve, a legeredményesebb volt a szer-kezeti
átalakítás megoldása annak érdekében, hogy
az intézményeinket mûködtetni tudjuk. Az
köztudott, hogy az állami normatíva még a
költségek 50%-át sem éri el, sõt vannak olyan
területek, ahol még ennél is kevesebb. A
hiányt az önkormányzatnak kell pótolnia.
Ezért is kell a városnak minden olyan racionalizálást elvégezni, amely úgy szavatolja és
nem veszélyezteti az intézmények mûködését,
hogy közben bizonyos megtakarítást is eredményez. Ez történt a szervezeti átalakítás során is. Hogy egy évvel ezelõtt helyesen döntöttünk, a jelen is igazolja. Az ország költségvetésének alakulását figyelve - az elvonások,
megszorítások miatt - az elõzetes kalkuláció
szerint a parlamenti döntések 180 millió forint
mínuszt „fognak hozni” Tapolcának a 2010-es
költségvetésében a 2009-es költségvetéshez
viszonyítva. Ennek függvényében lehet, hogy
újabb lépéseket kell tennünk a mûködtetés
érdekében.
- Már többször beszéltünk az iskolákról,
óvodákról, de még nem esett szó a városi
bölcsõdérõl. Miként alakult a helyzete az
elmúlt idõszakban?
- Hála Istennek, folyamatosan nõ a városban
a gyereklétszám, ugyanakkor a megnövekedõ
bölcsõdei igényt - tõlünk független okok miatt
- nem tudjuk kielégíteni, holott tudjuk, milyen
nagy szükség lenne sok családnál arra, hogy az
édesanya a szülés után minél elõbb munkába
tudjon állni, mert az édesapa munkanélkülisége, a megnövekedett megélhetési költségek,
a hitelek, a közüzemi számlák létfontosságúvá
teszik azt. Nincs elég bölcsõdei férõhely, a
város a bõvítést saját erõbõl megoldani nem
tudja. Nagyon szigorúak és költségesek az
elvárások a bölcsõdével kapcsolatban. Egy
csoportszoba-bõvítés költsége 80-100 millió
forint. Ha írnak ki támogatásra pályázatot, a
város természetesen pályázni fog.
- Az egészségügyi miniszter azon bejelentése, miszerint novembertõl a korábbinál
kiszámíthatóbb lesz a finanszírozás, miként
változtatott a tapolcai kórház helyzetén?
- Talán egy lélegzetvételnyi idõhöz jut,
mivel a plusz 1 havi finanszírozás a likvidproblémán enyhíthet, de a gondokat nem oldhatja meg. Hosszútávon csak akkor változhat
a helyzet, ha átalakítják a struktúrát, ha változik a finanszírozás rendszere. Errõl most
- sajnos - szó sincs. A hogyan továbbról néhány
napon belül ülök le tárgyalni a kórház mûködtetõivel. Aki idõt nyer, életet nyer - mondja a közmondás, és ez a jelenlegi helyzetben
nagyon fontos dolog, de hogy mi lesz a jövõben, az sok mindentõl függ.

- A Széchenyi István Szakképzõ Iskola élén
változás várható. Mi ennek az oka?
- Azzal keresett meg az intézmény jelenlegi
igazgatónõje, Lájerné Tóth Éva, hogy betöltötte a nyugdíjkorhatárt, és szeretné igénybe venni az öregségi nyugdíjat már november 30-ától.
Mivel a 2010. január 1-jétõl életbe lépõ jogszabályok változása sem tenné lehetõvé, hogy tovább dolgozzon, ezért kezdeményezte a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel
való megszüntetését és december 1-jétõl az
igazgatói megbízás visszavonását. A vezetõi
megbízatást a Testület az október 16-ai ülésén
visszavonta, a közalkalmazotti jogviszonyt pedig a megbízott igazgató, Szollár Gyula szüntetheti meg. Az újság hasábjain keresztül a Testület nevében is szeretném megköszönni
Lájerné Tóth Éva 14 éven át tartó kiemelkedõ
intézmény-vezetõi munkáját. A Testület egyhangú döntés eredményeként munkája elismeréseként Címzetes igazgatói címet adományozott a nyugállományba vonuló pedagógusnak,
és kéthavi jutalmat szavazott meg számára.
Szollár Gyula, aki 14 évig töltötte be az intézmény igazgatóhelyettesi tisztét, a már kiírt
pályázat eredményhirdetéséig tölti majd be az
igazgatói munkakört megbízottként.
- Nemzetközi sikere volt a Pócsi Béla madaraiból nyílt I. Egzotikus Díszmadár Kiállításnak. A világbajnok madártenyésztõ több
évtizedes vágya egy madárpark létrehozása.
A kiállítás elõbbre vitte ennek az ügyét?
- Valóban óriási sikere volt a szeptember 26.
és 28. közötti madárkiállításnak, több mint
négyezren látogatták meg, köztük 1700 gyerek. Az összefogás nagyszerû példájaként létrejött kiállítás ismét felszínre hozta a madárpark létesítésének kérdését. Pócsi Bélával és
egy szakértõi csapattal együtt azon gondolkodunk, hogy hol és miként valósuljon meg a
végleges kiállítóhely. Jövõ tavasszal 100 milliós támogatás elnyerése válik lehetségessé egy
vadaspark létesítésére vonatkozó pályázattal.
Addigra kikristályosodik úgy az önkormányzat, mint Pócsi Béla szerepe ebben a nemes
ügyben. Terveink szerint egy közös pályázatot
fogunk benyújtani. Meggyõzõdésem, hogyha
eredményes lesz a pályázat, Tapolcának és térségének a vonzereje növekedni fog, igazi idegenforgalmi látványosságot tudunk majd teremteni. Ezen dolgozunk, és reméljük, hogy sikerül megoldást találni a végleges elhelyezésre.
- Tapolcát mennyiben érinti az egyes vasúti
szárnyvonalak megszüntetése?
- Azok a vonalak, amelyek Tapolcát érintik, nem kerülnek bezárásra, sõt mindent
elkövetünk azért, hogy Tapolca közlekedése
jó pozícióba kerüljön, fejlõdjön. A városi
közlekedési koncepció elfogadásával most
készülünk az intermodális pályázat beadására. A Somló Volán, a Magyar Állam Vasutak, a tapolcai Önkormányzat és a Vagyonkezelõ Zrt. olyan megállapodást köt, amelynek az alapja az együttmûködés feltételeinek
kidolgozása. Terveink szerint a vasútállomás
melletti terület maximálisan alkalmas a
korszerû közlekedési centrum kialakítására.
Januárig kell ennek a tervét elkészíteni, a
benyújtandó pályázattal mintegy 400 millió
forint támogatás nyerhetõ el.
- A második Mérföldkõhöz érkezett a
Belváros rehabilitációjának pályázata. Ebben a fordulóban mit kellett teljesíteni?
- Elkészült a részletes belvárosi akcióterületi terv, amelyet elfogadtak. Ez tartalmazza
valamennyi helyszín részletes engedélyszintû
tervét, amelyek a kivitelezéshez szükségesek.
A közbeszerzési eljárásokat egy rendkívüli
testületi ülés keretében már lefolytattuk,
megtörtént a közbeszerzés a mélyépítésre is.
Minden dokumentum, szerzõdés a rendelkezésre áll. Ha esetleg kisebb hiányok lesznek,

azokat a megadott határidõre pótolni tudjuk.
Jövõ év elején, a szerzõdéskötés után már a
munkálatok is elkezdõdhetnek.
- Polgármester Úr! Milyen rendezvényeken, tárgyalásokon vett rész az elmúlt idõszakban?
- Örömmel mentem el a postás nyugdíjasok rendezvényére, ahol az elmúlt év eseményeirõl és a jövõ évi tervekrõl kérdeztek a
jelenlévõk. A számtalan hasznos észrevétel,
javaslat, az aktív részvétel csak megerõ-sítette bennem, hogy ennek a találkozásnak még
lesz folytatása. A Térségi Integrált Szakképzõ
Központ (TISZK) tapolcai ülésén a benne résztvevõk abban állapodtak meg, hogy támogatni kívánják annak a pályázatnak a benyújtását, amelynek sikere esetén a Széchenyi
István Szakképzõ Iskola, valamint a Szász
Márton-intézmény mintegy 500 millió forint
értékben bõvülhetne, korszerûsödhetne. A közel 900 milliós beruházás elsõ pályázatát már
megnyerte a TISZK, a mostani bõvítés Ajkán
valósult volna meg, de az ottani önkormányzat nem tudta vállalni az 50 milliós önrészt.
Mivel Tapolca felvállalta, és errõl a Testület
szándéknyilatkozatot fogadott el, ezért döntöttek úgy a TISZK-ben résztvevõ iskolák
(balatonfüredi, ajkai, tapolcai), hogy történjen meg nálunk a fejlesztés. A SZISZI elsõsorban a vendéglátás, a csõszerelõ szakma területén válik szakképzõhellyé. A két pályázat
önrészéhez a megye 30 millióval járult hozzá.
- Tavasszal újabb köztéri szoborral gazdagodik a város.
- Valóban így lesz. Egy-egy szép köztéri
szobor látványa nemcsak az itt élõknek, de az
idelátogatóknak is fontos üzenetet hordoz a
városról, a város hangulatáról. A kultúra, a mûvészetek, a sport, a civil szervezetek támogatása szerintem az önkormányzat kutyakötelessége, és ehhez az anyagi forrást is elõ kell teremteni. Az emberi lélek ápolása nagyon fontos,
ha nem a legfontosabb a világon. A „Tapolca
Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány” korábban már kezdeményezte, hogy
„Tapolca, a Szõlõ és Bor Városa” címmel
készüljön egy köztéri szobor az Alsó Malomtó partján. A szobrász elképzeléseit akkor a
zsûri visszautasította. R. Törley Mária szobrászmûvész Õsz címû bronzszobra azonban
nemcsak a szakmai zsûri tetszését nyerte el, de
a város elképzeléseihez is igazodik. A szobor
felállítására 2010 áprilisában kerül sor, a Szent
György-hegyi Napok keretében, beleillesztve
a hagyományos borünnepbe. Az embermagasságú, szõlõfürtöt a kezében tartó leányszobor helye a Zrínyi utca torkolatában, az ott
lévõ park, illetve játszótér mellett lesz. Az alkotás összköltsége 10 millió forint, ebbõl a
Tapolca Épített és Természeti Környezetéért
Közalapítvány 1 millió forintot már felvállalt,
de a környékbeli és helyi borosgazdák is tettek
már felajánlásokat anyagi támogatásra. A szobor melletti támfalon pedig azoknak a nevét
örökítjük meg, akik hozzájárulnak ahhoz,
hogy Tapolca ismét egy szép köztéri szoborral
gazdagodhatott.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák november hónapban az alábbi
idõpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
november 2. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
november 9. 13:00-15:00
Marton József alpolgármester:
november 16. 14:30-16:00
Császár László polgármester

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja

2

2009. október

Új Tapolcai Újság

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.:
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Uniós partnerségtõl a testvérvárosi kapcsolatig
Tapolca egy uniós környezetvédelmi,
hulladékgazdálkodási és szennyvízkezelési projekt kapcsán került kapcsolatba a
törökországi Aydin tartományban lévõ
Cine városával.
2009. január elején Parapatics Tamás
önkormányzati fõtanácsadó tartott elõadásokat Törökországban, ahol elmondta, hogy
nálunk miként valósulnak meg a közös
projektek, a vendéglátók pedig a saját elképzeléseiket vázolták fel. Júniusban már
Császár László polgármester és Benczik
Zsolt önkormányzati irodavezetõ is részt
vett a cinei úton. Bár elsõsorban a környezetvédelmi témákról esett ott szó, de a
szivélyes vendéglátásnak köszönhetõen sikerült megismerkedniük a török emberek
kultúrájával, és a mindennapi életükbe is
bepillantást nyerhettek.
Az október közepén tett tapolcai látogatás az elõzõ találkozások reményteli folytatása volt. A 12 fõs küldöttséget - amely
közgyûlési tagokból, szakértõbõl és a projekt helyettes koordinátorából, Sir Cemal
Dincer állt - elkísérte városunkba Aydin tartomány elöljárója, Celalettin Cantürk is. A
török küldöttséget Osman Aydin, Cine polgármestere vezette.

A vendégeket sokszínû és tartalmas
programmal várta a város: közvetlenül a
Törökországból való megérkezés után egy
budapesti városnézés következett.
Az október 12-ei városházi sajtótájékoztatón Császár László polgármester köszöntötte a vendégeket, fölelevenítve a partnerség kialakulásának állomásait. Majd annak a
reményének adott hangot, hogy az uniós
projekt lezárása nem befejezése, hanem
alapköve lesz egy szorosabbra fûzött együttmûködésnek a két város között. - A mi vidékünk gazdaságát meghatározza a szõlõtermesztés kultúrája, Cine városában is hagyománya van ennek - mondta a polgármester -,
de a kultúra, a sport és a gazdaság egyéb
területén is találhatunk közös pontokat.
- Már akkor, amikor a tapolcaiak nálunk
jártak, úgy éreztem, mintha régi ismerõsökkel találkoztam volna, ez a jó érzés most
csak fokozódott - mondta köszöntõjében
Osman Aydin, Cine polgármestere. - Városunk elõször valósít meg uniós projektet, és
hogy ez eredményes, köszönhetõ Tapolca
elhunyt polgármesterének, Ács Jánosnak is.
Mély tisztelettel és hálával gondolunk rá,
nyugodjék békében. A jó alapokra helyezett
együttmûködés tovább erõsödött Császár

László polgármestersége alatt. Csodálatos vendéglátás fogadott bennünket Tapolcán. Külön szeretnék köszönetet mondani
Parapatics Tamásnak azért a sok figyelmességért, amivel körülvett bennünket.
Kedves volt tõle, hogy a pincéjében tett
látogatás során a saját nevünkre palackozott
bort, sõt egy palackozó berendezést is kaptunk ajándékba a várostól, amelyet majd
otthon az olívaolaj palackozásához fogunk
felhasználni. Bár a mostani közös projektünk hamarosan véget ér, de feltett szándékunk, hogy az uniós partnerkapcsolatot
tovább bõvítsük - ha Tapolca is úgy akarja testvérvárosi kapcsolattá.
Az Emléklapok aláírásával is megpecsételt találkozás következõ programja egy
városnézés volt, majd a Képviselõ-testület
tagjaival ismerkedtek a vendégek.
A Balaton-parti kirándulást a herendi
porcelán manufaktúrában tett látogatás
követte. A vendégek nem érkeztek üres kézzel: olyan, török bányából származó anyagot hoztak bemutatásra, amely a porcelángyártás alapjául szolgál. Amennyiben ezt
megfelelõnek találják a gyár vezetõi, akkor
ez egy komoly gazdasági kapcsolat kezdetét is jelentheti.
N. Horváth Erzsébet

Az elsõ tapolcai
Prima Primissima
A sport-kategória ez évi nyertese Rédli
András, a Balaton Isover Vívóklub
magyar válogatott párbajtõrözõje.
Az emberrel szinte egyidõs a vágy,
hogy kitûnjön a többiek közül, és elismerést kapjon, illetve adjon.
Ki ne hallott volna a Prima Primissimadíjról, amely valóságos társadalmi eseménnyé vált mára Magyarországon, és
már a jelöltség is elismerésnek számít?
A díjat Demján Sándor alapította
2003-ban a Vállalkozók Országos Szövetségének támogatásával, s évente a kiosztásával ismerik el a tudomány, a mûvészet, a kultúra és a sport kiválóságait.
2007 óta „Junior Prima Díj Magyar
Sport-kategória”-t az MKB Bank védnöksége mellett is odaítélnek, kategóriánként 10 tehetséges fiatalnak.
A sport-kategóriában a 2009. év egyik
nyertese Rédli András, akit 2009-es eredményei alapján választottak a kitüntettek
közé. A díjat október 29-én, ünnepélyes
keretek között, Császár László polgármester társaságában vette át Budapesten. Tiszta szívbõl gratulálunk a kitüntetéshez!
Antal Edit

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
A magyarság szívébõl immár 160 éve
kitörölhetetlen az aradi vértanúk neve.
Az 1849. október hatodikán, Aradon kivégzett 13 hõs tábornokra emlékezett a város
vezetése, jelenlévõ diáksága és lakossága a
temetõ melletti Kegyeleti Emlékparkban.
A Himnuszt, a Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Tagintézménye Gyermekkórusának énekét, majd Burszán Botond nyolcadik osztályos tanuló szavalatát követõen
Grünceisz László, a Kazinczy Tagintézmény
pedagógusa mondott ünnepi beszédet.
- Ma, amikor a 13 vértanú tábornokunkra
és az elsõ miniszterelnökünkre emlékezünk,
Schweidel Józsefnek 1849. október 6-án,
Aradon a kivégzése elõtti utolsó mondatait
szeretném a figyelmükbe ajánlani. „A mai
világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó,
az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége
söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott
világot.” Mintha azóta e tekintetben semmi
nem változott volna, és a bõrünkön érezhetnénk, hogy a történelem nem csupán az
elmúlt, nem csupán a már nem létezõ, sõt,
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Tapolca városa nevében Császár László polgármester és Sólyom Károly
alpolgármester koszorúzott

nem elsõsorban ez. A történelem az élõ
szerves múltunk. A történelem ma is itt van
mindig, velünk együtt létezik, akár tudomást
veszünk róla, akár nem. Különösen tisztán,
felhevült, dobogó szívvel döbbenhetünk
erre rá, minden év október hatodikán.
A szónok szerint emlékeznünk kell, hiszen „múltunk tisztánlátása nélkül elveszünk a bennünket szorongató idegen
közegben.” - Emlékezzünk hát aradi hõseinkre, merítsünk erõt a hazáért, embertársaikért tudatosan, megfontoltan meghozott
áldozatukból! Emberi nagyságuk szolgáljon példaként! - zárta gondolatait.
Az ünnepi mûsor Õri Ádám szólóénekével, a gyermekkórus elõadásával és
Szõcs Máté szavalatával folytatódott. Az
emlékmûnél koszorút helyezett el a város
önkormányzata, a Radetzky Huszáregyesület, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület, a Fidesz és a Fidelitas tapolcai
szervezete, az MSZP, az MSZDP és a
Jobbik helyi képviselõi, valamint a cigány
és a német kisebbségi önkormányzatok.
Töreky László

Elõnyök és hátrányok
Az elõzõ lapszámunkban riportot készítettünk Gebhardt Gyulával, a Városgazdálkodási Kft. új ügyvezetõ igazgatójával.
Akkor még csak szó volt arról, hogy a
Tapolcai Lakóközösségek Egyesületének
képviselõivel hamarosan asztalhoz ülnek,
hogy a jelen feladatairól és a jövõ terveirõl
beszélgessenek. Arról, hogy mi történt ott,
Gebhardt Gyulát kérdeztük.
- A fórumra október 14-én került sor. Ezen
részt vett Sólyom Károly alpolgármester is. A
közös képviselõkkel megvitattuk, hogy
részükrõl milyen fejlesztések jelenthetnek
eredményt a jövõre vonatkozóan, ezeket
miként tudja támogatni a város és a Kft. Az
itt is egyértelmûvé vált, hogy a megtakarítás
legeredményesebb módja a lakóházak korszerûsítése lehet, azaz a nyílászárók cseréje, a
társasházak hõszigetelése, valamint a termosztatikus szelepek kiépítése.
- A közös képviselõket - és rajtuk keresztül
a lakókat - leginkább foglalkoztató kérdés
bizonyára az árak alakulása, azaz a csökkenése. Várható változás?

- Igen, várható csökkenés. Ennek okai
között nemcsak a világpiaci folyamatok kedvezõ alakulása játszik szerepet, de az is, hogy
2009. június 1-jétõl új szabadpiaci fogyasztótól vásárolunk gázt. A negatív csúcspont
2009 januárjában volt, amikor egy gigajoule
ára 4800 Ft volt, szeptemberben már „csak”
3000 Ft-ot fizettünk hõegységekként, novemberre pedig 2500 Ft-os értéket várunk.
- Mirõl tárgyaltak még a közös képviselõkkel?
- Igényként merült fel a részükrõl az is,
hogy úgy mint a versenytársaknál, nálunk is
lehessen választani a fizetési módok között,
azaz a pont annyi és a mindig annyi között.
Míg az egyik elszámolás szerint a fogyasztó
az óra állása szerint fizet, addig a másik
megoldás alapján egyenlõ összeget az év 12
hónapjában, majd egy elszámolás után rendezi a számláját a fennmaradó összegrõl,
vagy éppen visszatérítést kap. Nyitottak
vagyunk erre a változtatásra. De mivel az
átállásnak jelentõs költsége is van, arra
kértük a közös képviselõket, hogy a

lakóházaikban készítsenek elõzetes felmérést
az igényekrõl.
- Már az elõzõ riportban is beszéltünk
arról, hogy a távfûtõrendszerrõl történõ leválási folyamat megállítható-e. Történt-e változás azóta?
- A Kazinczy tér 7. számú társasház még
tavasszal arról döntött, hogy elindítja a leválási folyamatot. Császár László polgármesterrel szeptember végén közösen írtunk a
lakóknak egy tájékoztatást, amelyben hangsúlyoztuk, hogy sem az Önkormányzat, sem
a Kft. nem kívánja megakadályozni a társasházi közösséget abban, hogy saját fûtési
rendszert alakítson ki, csak a várható
elõnyökrõl és hátrányokról kívánjuk tájékoztatni a lakókat. Leírtuk, hogy míg májusban
az ÁFA, mind a távfûtés, mind a gázszolgáltatás esetében 20% volt, addig a jogszabályváltozásoknak megfelelõen a távfûtés ÁFA-ja
18%-ra csökkent, a gázfûtésé 25%-ra nõtt. A
kormány által beterjesztett 2010-es költségvetés szerint a távfûtés ÁFA-ja 5%-os
lehet. Ezzel a módosítással, valamint az

Új Tapolcai Újság

idõközben bekövetkezett kedvezõ szabadpiaci földgázbeszerzésnek köszönhetõen a
2010. január 1-jétõl a csökkenés - a 2009.
augusztusi árhoz képest - mínusz 33,8%
mértéken várható. Bizonyára ezt és a többi
érvet, ellenérvet is megfontolták a lakók, és
úgy határoztak, hogy erre a fûtési szezonra
felfüggesztik a döntésüket, nem építik ki a
saját fûtési rendszerüket.
- Zökkenõmentes volt a fûtési szezon
indulása?
- Egy kicsit nehézkes volt. Október 13-án
született a döntés arról, hogy a rossz idõjárás
miatt már október 14-én az egész városban
fûteni fogunk. Azt viszont tudni kell, hogy a
gázigényünket elõzõ nap 15 óráig kell leadni.
A másik problémát az jelentette, hogy nem
tudtuk feltölteni a rendszert idõre, mert
megcsúszott a Kazinczy tér 1. és 5. lakóház
korszerûsítése anyaghiány miatt. Gondot
okozott még néhány esetben a termosztatikus
szelep nem rendeltetésszerû használata is, de
október 17-re „helyre állt a rend”, és azóta
folyamatosan fûtünk.
NHE
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Tisztelettel
emlékezünk
„TISZTELETTEL
EMLÉKEZÜNK
AZON TAPOLCAI ÉS KÖRNYÉKBELI HONFITÁRSAINKRA, AKIK AZ
1956-OS FORRADALOMBAN VALÓ
RÉSZVÉTELÜK MIATT MEGTORLÁST SZENVEDTEK.”
Ezzel a szöveggel került elhelyezésre
egy márványtábla - a Magyar Páneurópa
Unió tapolcai szervezetének javaslatára - az
október 22-i városi ünnepségen, az 1956-os
emlékmûnél.
Köszönet Tapolca Város Polgármesterének és a Képviselõ-testületének, akik az
emléktábla elhelyezését egyhangúlag megszavazták és azoknak is, akik annak elhelyezésében közremûködtek.
Cselekményük példaértékû más települések számára is!
Az érintettek és hozzátartozóik nevében:
Dr. Fehér Károlyné,
a Magyar Páneurópa Unió
tapolcai szervezetének elnöke

Csak egy nemzetként tervezhetünk jövõt magunknak
A Kegyeleti Emlékparkban megtartott megemlékezés elõtt, a Kistó partján lévõ Pantheonfalon a város nevében Sólyom Károly alpolgármester, Bognár Ferenc és Lévai József képviselõk megkoszorúzták dr. Hillinger Jánosnak, az 1956-os Forradalmi Tanács elnökének emléktábláját. Tóth István 1956-os áldozat sírjánál is õk helyezték el az önkormányzat
nevében a kegyelet virágait a régi temetõben.

az iskolában, a gyárban, a felvonuláson, hogy
Sztálin tankjai felszabadítani jöttek Magyarországot, és a keletrõl jövõ, mindent maga alá
gyûrõ ideológia úr lett Magyarországon.
1956 üzenete nemcsak a mának, de a jövõnek
is szól, hangsúlyozta Bajner Imre. - 1956 szelleme a mérce, ma is kötelez. Ma is rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozástól, származástól,
vagyoni helyzetünktõl függetlenül elsõsorban
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rikus napokat követve azonban az ország többi
részéhez hasonlóan itt is gyõzött a túlerõ. A megtorlást fiatal koruk ellenére õk sem kerülhették
el. Bár fegyvereiket nem sütötték el, mégis kemény büntetés volt osztályrészük. Nem folytathatták tanulmányaikat, életük nagy részét megbélyegzett, másodrangú állampolgárként kellett
leélniük. Amikor fejet hajtunk az emlékmû elõtt,
rájuk is gondoljunk - mondta a megemlékezõ.
Az ünnepi beszédet követõen dr. Fehér
Károlyné, a Magyar Páneurópa Unió tapolcai
szervezetének elnöke és Bajner Imre leleplezte
az 1956-os emléktáblát, amely a tapolcai és
környékbeli honfitársaknak az emlékét õrzi.
Az ünnepségen Ivancsics Ilona színmûvész
gyújtó hangú tolmácsolásában hangzott fel
Reményik Sándor Templom és iskola címû versének intõ üzenete: „Kicsi fehér templomotokba
/ Most minden erõk tömörülnek. / Kicsi fehér
templom-padokba / A holtak is mellétek ülnek. /
A nagyapáink, nagyanyáink, / Szemükben biztatás vagy vád: / Ne hagyjátok a templomot, / A
templomot s az iskolát!”
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 53.
évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezés koszorúzással ért véget. Tapolca Város
nevében Császár László polgármester és dr. Imre
László jegyzõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés
nevében Lasztovicza Jenõ elnök koszorúzott, de
lerótták kegyeletüket a városban mûködõ pártok
és civil szervezetek képviselõi is.
NHE

A város polgárai fõhajtással idézték meg az ‘56-os tapolcai eseményeket
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Az emléktáblát dr. Fehér Károlyné és
Bajner Imre leplezte le

Az 1956-os emlékmû elõtt Bajner Imre így
idézte meg a XX. század sorsfordító magyar
eseményeit. - Nemzetünk nagy pillanatai azért
váltak ünneppé, azért váltak életté, mert
lényegük mélyén nem az Én, hanem a közösség
állt. Az emberek tekintetüket nem az egyéni
érdekek, hanem az igazság felé fordították.
Arról nincs vita a társadalomtudósok között,
hogy a XX. század volt a történelem legvéresebb, legádázabb idõszaka. A civilizáció saját
húsába harapott, és a totalitárius diktatúrák a
modern kor csodáit egy-egy szörnyû gépezet
szolgálatába állították nyugaton és keleten
egyaránt. Hitler és Sztálin egymással versengve
vetették oda elõször csak saját népeiket a pokol
sötét angyalának, majd rátörtek a körülöttük élõ
békés nemzetekre is. 1945-ben aztán a két sötét
úr közül az egyik elbukott, de a másik kihasított
magának egy hatalmas szeletet a nyugati civilizációból. Churchill jóslata bevált, és a vasfüggöny mögötti népek, így hazánk is elszakadt a
nyugati civilizációtól. Nemzedékekkel hitették
el, hogy ez jó volt. Nemzedékeknek sulykolták

valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet.
Csak magyarként, csak egy nemzetként védhetjük meg szabadságunkat, csak egy nemzetként lábalhatunk ki a válságból, csak egy nemzetként tervezhetünk jövõt magunknak.
Majd a fiatalokhoz szólt Bajner Imre.
- Kedves jelenlévõ tapolcai diákok!
53 évvel ezelõtt az akkori tapolcai fiatalok,
hozzátok hasonlóan, tele voltak szép reményekkel, tervekkel. A fiatalok már csak ilyenek. Annak ellenére bíztak a szebb jövõben, hogy mindennapjaikat át- és átszõtte a diktatúra borzalmas
légköre. Nem sokkal voltam idõsebb nálatok,
amikor Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról címû versét elõször olvastam. Ajánlom
figyelmetekbe, ha meg szeretnétek érteni, hogy
milyen mélységeit kellett a lelki nyomornak
átélniük. Hiába volt azonban a hatalom minden
fenyegetése, amikor '56 október végén a nemzet
megmozdult, a tapolcai gimnazisták többsége is
tudta, hogy hol a helye. Ki fegyvert fogva, ki a
híreket hallgatva és továbbadva a haza hívó szavára bekapcsolódott az eseményekbe. Az eufó-
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Az emlékezés és a nem felejtés koszorúi az 1956-os emlékmûvön

Tapolca, a vendégváró város
A tiszta, virágos Veszprém megyéért-verseny
eredményhirdetése október 1-jén volt. A
települések polgármesterei, képviselõi elõször egy rövid városnézésen vettek részt,
majd Császár László polgármester, mint
házigazda köszöntötte õket a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.
- Önök és az önök települései sokat tettek
azért, hogy környezetük szép, kulturált
legyen. Örülök, hogy Tapolca, a vendégváró
város adhatott otthont a rangos megmérettetés eredményhirdetésének - mondta. - Amikor 1998-ban Ács János polgármester úrral
átvettük a város vezetését, az egyik legelsõ
tevékenységünk az volt, hogy a vendégeket
fogadó vasútállomás elõtti kis parkot rendbe
tegyük, virágosítsuk. Az eredmény önmagáért beszél. A város szépítése, csinosítása
azóta is folyamatos. Karbantartunk több mint
egymillió négyzetméter felületet, 2480 négyzetméter virágágyást, 350 virágládát gondozunk. Mindez hozzávetõlegesen 50 millió
forintba kerül évente.
Majd a Belváros rehabilitációja kapcsán
arról beszélt a polgármester, hogy azon a projekten keresztül 15 ezer m2 területet fog a

4

2009. október

város valamilyen rendszerbe beépíteni. Ez
nemcsak a zöld felületet, de a szilárd burkolatot is jelenti majd.
Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés
elnöke annak az örömének adott hangot,

hogy a megye 64 települése nevezett be erre
a versenyre. A kitûzött cél pedig nem volt
kevés: minél barátságosabbá, otthonosabbá,
szebbé akarták tenni lakóhelyüket, kezdve a
helységnévtáblától, az árkok, az utak, a

Fotó: Sajcz

Színpompa a buszmegálló elõtti téren
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parkok és egyéb területek gondozásáig.
A köszöntõk után a díjátadás következett.
Tapolca a város-kategóriában I. helyezést ért
el. A díjat Császár László polgármester vette
át, és köszönte meg a város valamennyi polgára nevében a rangos elismerést.
- Ezeket a szép eredményeket csak a város
lakóival közösen tudtuk elérni. Köszönet érte
mindazoknak, akik a parkfenntartásban, vagy
a lakókörnyezetük csinosításában részt vettek
- mondta Császár László polgármester az országos elismerések és a megyei díj átvétele után.
A Virágos Magyarországért mozgalomban
elnyert kiváló minõsítés „jutalma” egy
emléktábla, egy külföldi kiállításon való
részvétel és az Itthon Otthon vagyunk címû
magazin 2 számában történõ megjelenés. A
megyei versenyen elért I. helyezést 120.000,
a Virágos vasútállomásért versenyben pedig
60.000 forint jutalmat kapott Tapolca, a
vendégváró város, amelynek továbbra is
áldoznia kell azért, hogy az itt lakók komfortérzete növekedjen, hogy az idegenforgalmi szerepkörünket és a városunkról kialakított pozitív képet õrizni tudjuk - tette hozzá.
N. Horváth Erzsébet

KRÓNIKA

Idõsek világnapja
Október 13-án a Tamási Áron Mûvelõdési Központ adott otthont annak a rendezvénynek, amelyen Tapolca és környéke nyugdíjaskorú polgárait ünnepelték.
Síposné dr. Kiss Gizella, a Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesületének elnöke rövid
köszöntõ-ismertetõ szavai után Császár
László polgármester üdvözölte a közönséget.
Szólt arról, hogy a társadalom elsõrendû
kötelessége az idõsek megbecsülése, támogatása. Õseink által megteremtett értékeket
nekünk is tovább kell adnunk utódainknak.
Az idõsek, szociálisan rászorulók részére
Tapolca Város Önkormányzata állandó szolgáltatásokat biztosít: szociális étkeztetés
(átlag 170 fõ részére), házi segítségnyújtás
(75 fõ), jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
formájában. Az Idõsek klubja nappali
tartózkodást, étkezést, valamint programokat
biztosít az igénybevevõk számára.
A város 2 legidõsebb polgárának: Somlói
Jánosnak és feleségének virágcsokrot nyújtott át a polgármester jókívánságok kíséretében.
Majd kezdõdhetett a Tapolcai Musical
Színpad elõadásában a kultúrmûsor a nyugdíjas hallgatókat is megénekeltetõ kedves
ráhatással.
G. Dr. Takáts Gizella

Évfordulók
1924. október
85 éve
A Tapolcza község nevét az új akadémiai
helyesírási szabályok értelmében „c”-vel kell írni.
1904. október 2.
105 éve
Nagyszabású ünnepéllyel és táncestéllyel avatták
fel a katolikus legényegylet helyiségeit.
1931. október 4.
78 éve
Országos ügyességi motorkerékpár-verseny
Tapolcán.
1936. október 4.
73 éve
Felavatták a protestáns templomot.
1871. október 8.
138 éve
Állami távirda létesül Tapolcán. A város 3 éven át
50 Ft-tal járul hozzá.
1891. október 11.
118 éve
Kisdedóvói törvény végrehajtásának elõkészítéseként Tapolcán elõször írták össze az óvodaköteleseket.
1894. október 14.
115 éve
„Báró Hornig Károly veszprémi püspök
bõkezûségébõl városunkban fölépült óvodát, okt.
hó 14-én szentelik föl. Az ünnepélyes actus
végzésére, Palotai Ferencz, kanonok, pápai praelatus és egyházmegyei tanfelügyelõ érkezik városunkba.”
1956. október 25.
53 éve
„Tóth István halála felkorbácsolta a kedélyeket. A
délutáni órákra különbözõ nagyságú csoportok
verõdtek össze. A járási és községi pártszékházról,
közintézményekrõl leverték a táblákat és a vörös
csillagokat, majd behatolva az épületekbe, a vörös
zászlókat elégették, a szobrokat és emblémákat
összetörték. Végül ledöntötték a szovjet emlékmûvet is.”
1956. október 27.
53 éve
„Tapolca lakossága ma délelõtt nemzetiszínû zászlók alatt, rendezett sorokban vonult végig a község
utcáin… A tapolcaiak nem értenek egyet azzal,
hogy Magyarország szovjet tartomány legyen, s
azzal sem, hogy szovjet csapatokat vetettek harcba
Budapesten. A felvonulás után a résztvevõk békés
rendben visszatértek otthonaikba.”
1956. október 28.
53 éve
Tapolcán a tiszti klub helyiségében szükségkórházat szerveznek a harcokban megsebesültek ápolására. Budapest megsegítésére, gyógyszerrel és élelmiszerrel megrakott szerelvény
indult el Tapolcáról. Egy üres szerelvényt küldtek
a fõvárosba a sebesültek elszállítására.
1394. október 31.
615 éve
Zsigmond király adománylevele Tapolczakeszi
nevû birtokról, Maternus veszprémi püspök és
egyháza részére.
1956. október 31.
53 éve
A Szabad Szó írja: „Nincs már beadás!... Ki hitte
volna két héttel ezelõtt? Mint a szél a rongyot, úgy
fújta el forradalmunk a begyûjtési minisztériummal együtt az egész dézsmáló és rekviráló rendszert…”
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

„Balaton - a Világörökség része”
A fenti címmel szervezett tanácskozást
október 7-én a Batsányi János Mûvelõdési Központban a Helyi Vidékfejlesztési
Iroda és a Tanúhegyek Egyesület.
A konferencián résztvevõket Varga
Károlyné üdvözölte az egyesület nevében,
majd a Környezetünk gyöngyszemei címû
kiállítás megnyitására került sor.
A tanácskozáson elsõként Suchman Tamás,
a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke szólt
arról, hogy az Isten teremtette világ óriási
változásokon ment át az elmúlt évtizedek
alatt. Megváltoztak a légköri viszonyok,
lassan elfogynak az Amazonas és Szibéria
erdei, és elfogynak belõlük az élõlények is.
A XXI. század embere óriási erõfeszítéseket
tesz azért, hogy a maga okozta károkon enyhítsen, a negatív folyamatokat megállítsa.
Ennek egyik jele, hogy különösen védetté
nyilvánít egy-egy földrajzi területet, vagy
akár épületet. - Ez a törekvés vezeti mindazokat, akik felvetették annak a gondolatát,
hogy a Balaton is legyen a világörökség

Kitüntetések,
elõléptetések
A Magyar Köztársaság kikiáltásának 20.
és az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulója alkalmából a tapolcai rendõrkapitányság alábbi dolgozói
részesültek elismerésben:
Veszprém Megye Rendõrfõkapitánya
munkája elismeréséül soron kívül elõléptette: Szoboszlai Tibor r. õrnagyot r. alezredessé. Dicséret- és pénzjutalomban részesítette: Tölgyes Zsolt r. századost.
A Veszprém Megyei Rendõrfõkapitányság Rendészeti Igazgatója munkája elismeréséül dicséret- és pénzjutalomban részesítette: László Melinda r. zászlóst (a jutalmak
megyei ünnepségen kerültek átadásra).
Tapolca Rendõrkapitánya munkája elismeréséül soron kívül elõléptette: Györkös
Zsolt r. törzszászlóst fõtörzszászlóssá, Nagy
Tamás r. fõtörzsõrmestert zászlóssá, Hock
Péter r. törzsõrmestert fõtörzsõrmesterré.
Eggyel magasabb, fõnyomozói beosztásba
helyezte: Barcza Péter r. hadnagyot.
Dicséret és pénzjutalomban részesítette:
Molnár András r. fõhadnagyot, Benczikné
Sáfár Éva r. fõtörzszászlóst, Székelyné
Lájer Erzsébet r. törzszászlóst, Dancs
Norbert r. törzszászlóst, Sabján Zsolt r.
törzszászlóst, Molnár Zoltán r. zászlóst,
Tamásné Demeter Katalin közalkalmazottat
és Nagy Zsigmondné közalkalmazottat.

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Zaklatás vétsége miatt indult eljárás helyi
lakos ellen, aki a Keszthelyi úton a sértettet
személy elleni erõszakos cselekménnyel
fenyegette meg, továbbá õt sértõ megjegyzésekkel illette.
- Dolog elleni erõszakkal nagyobb értékre
elkövetett lopás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki az Ipar utcában található egyik telephelyen álló tehergépkocsik zárt üzemanyagtartályaiból összesen 890 liter gázolajat tulajdonított el. Lopási kár: 240.300 Ft Rongálási
kár: 20.000 Ft.

Házasságot
kötöttek:
Bogdán Dániel és Tamási Zsófia Borbála
Damsits Krisztián Péter és Gelencsér Adrienn
Kaszás Zoltán József és Tóth Judit
Gratulálunk!

része. Ehhez viszont arra is szükség lenne,
hogy a környezetében élõket megkérdezzék, akarják-e, tudják-e, hogy ez milyen
jogokkal és kötelezettségekkel jár. Ha minden törekvés egy irányba mutat, akkor kell
elindítani az eljárást.
Szencz Lajosné, a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulása elnöke arról
szólt, hogy az a felvetés, hogy ez a térség
- a tanúhegyek térsége - része legyen a
világörökségnek - nem új keletû. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park létrejöttét sem
kísérte pozitív visszahang. - Kezdetben csak
arról hallottunk, hogy mit nem lehet, mit
nem szabad, de a hogyanról már nem esett
szó - hangsúlyozta az elnökasszony. - Most
más alapokra kell helyezni a világörökségre
vonatkozó elképzeléseket.
- Bízom abban, hogy a mai tanácskozás
olyan kérdéseket is felvet és választ is keres
rájuk, amelyek a helyi lakosságot foglalkoztatják a világörökséggel járó feladatokkal
kapcsolatban - mondta Marton József, Tapolca

alpolgármestere. - Kinek az érdeke? Milyen
körülmények között lehet a Balatont úgy a
világörökség részévé tenni, hogy az itt
élõknek is jó legyen? Mi lesz az õshonos
szõlõkultúrával, amelybõl már csak nagyon
kevesen tudnak megélni? A világörökség
részeként skanzen lesz a településekbõl? tette fel a kérdéseket az alpolgármester,
bízva abban, hogy azok, akik elindították a
világörökség címért a folyamatot, válaszolni is tudnak majd ezekre. - Bár Tapolca
messzebb van a Balaton partjától, de nyitott
az elképzelésekre, és az ügy mellé áll - tette
hozzá Marton József.
Kopek Annamária, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkról adott tájékoztatót a jelenlévõknek, Szabó Csaba, a világörökség részét
képezõ Hollókõ polgármestere pedig saját
példájuk bemutatásán keresztül hasznos tanácsokkal látta el a tanácskozás résztvevõit.
A konferencia programját a Batsányi
Népdalkör és a Batsányi Kórus mûsora színesítette.
NHE

Deák Ferenc, a példát mutató
ember és politikus
Tapolca közönségének van hol emlékeznie történelmünk bölcs politikusára,
Deák Ferencre. Október 16-án Deák
dombormûve elõtt tisztelegtek az emlékezõk.
A Bárdos-iskola énekesei illõ szövegû
tiszta énekkel köszöntötték az ünnepet:
„Csak munka tesz hasznossá.”

Fotó: Töreky
- Deák a magyar történelem egyik
kiemelkedõ, az ország sorsát befolyásolni képes szereplõje volt - mondta
Lévai József

Lévai József önkormányzati képviselõ
ünnepi beszédében arra intett, akkor ünnepelünk helyesen, ha megtöltjük tartalommal, ha az ünnepelt erényeit a magunk
gyakorlatában megvalósítjuk.
Deák a XIX. századi magyar politikai
élet nagy alakja, bölcs irányítója. Mind a
reformkor és a felelõs minisztérium politikusaként, mind a passzív ellenállás és a
kiegyezés bölcseként halhatatlan a neve.
A szónok idézte Bajza József versét
Deákhoz: „Légy rendezõ!” - Az volt. Szimpatikus, bölcs lényét anekdoták õrzik. Utcák, intézmények viselik nevét. Amikor
visszavonult a politika élvonalából, akkor
sem vált provinciálissá. A türelmes, bölcs
jogtudós megtalálta a módját akkor, hogyan
használhat legjobban a köznek önzetlenül,
tiszta lelkiismerettel.
Arany János jellemzése is a hazafiasságot
és emberséget dicséri benne. Politikusok
példaképe; a hatalom csak eszköz, szolgálat
a fõ. Záradékul magát Deákot idézte. „Az én
imám rövid, három szó: Éljen a haza!”
Õri Ádám tanuló Tóth Kálmán versét
meggyõzõen, magas színvonalon közvetítette, a lényeget hangsúlyozva: Semmit
magunkért, mindent a honért! - Deákra
vonatkoztatva.
Majd az emlékezés koszorúit helyezték
el az emlékmûvön. Tapolca Önkormányzata, a Fidesz-MPSZ, az MSZP. A család képviseletében Deák Vilmos koszorúzott.
G. Dr. Takáts Gizella

Kiírták a pályázatot az onkológiára
Az október 20-án megtartott sajtótájékoztatón Lasztovicza Jenõ megyei elnök,
Debreczenyi János polgármester és Rácz
Jenõ, a megyei kórház fõigazgatója több
fontos ügyben hozott döntésrõl tájékoztatta a médiumok képviselõit.
Itt hangzott el, hogy kiírták a pályázatot a
közép-dunántúli regionális onkológiai cent-

rumra, amelynek 3,3 milliárdos a bekerülési
költsége, ebbõl 2,5 milliárd forint a megszerezhetõ támogatás. A pályázat beadási
határideje 2010. március 15. és április 15.
között. A létesítmény elkészültének ideje a
nyertes pályázat birtokában 3 év. Az
onkológiáról a novemberi közgyûlésen tárgyalnak majd a megyei képviselõk. NHE

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Fodor Péter és Kozári Anikó
gyermekük: Gergõ
Haga Kálmán Tamás és Bátai Ágota Magdolna gyermekük: Szabolcs
Kovács András és Márton Nóra
gyermekük: Zsombor András
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Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és arányos.
- Várostörténeti sorozat I. 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.
- Már 40 éve ismerem Tapolcát, de 30
éve erõs szálakkal is kötõdöm hozzá.
Fantasztikusan gyönyörû és kellemes ez a
táj. Cholnoky Jenõ professzor mondta,
hogy a Tapolcai-medence, kiegészülve a
Káli-medencével a világ 8 legszebb tája
közé tartozik. Kijelentését meg is indokolta. 3 olyan tényezõ hat itt egyszerre az
emberre, ami ittmaradásra készteti: a víz,
a hegy és a zöld. Ezért találhatott jó érzékkel erre a vidékre már az õskor embere is.
Tapolca valamikor Balaton-parti település
volt, a földrajzi adottságai is ezt mutatják,
észak-dél irányban lejt. A szarmata mészkõ 4 méterre érkezik le a déli városrész
elkerülõ útjához. Fönt csak 10-20 cm talaj
van, viszont, ahogy haladunk, ez felnövekszik 4-4,5 méterre és már tõzeges a
talaj. Fontos tényezõ, hogy Tapolca területén már évszázadokkal ezelõtt utak találkoztak, és így jelentõs árucsere-forgalom, kereskedelem alakulhatott itt ki. A
régi római útnak és többinek egyértelmû
folytatója az a 7 út, amely most is össze-

Hírlevél
- Családi estet rendezünk november
28-án, Tapolcán a Tóparti étteremben,
melyre tisztelettel meghívjuk az egyesület
tagjait. A programról részletes információt
a novemberi hírlevélben adunk. A rendezvényre jelentkezni lehet minden héten,
kedden 16 -18 óra között. A részvételi díj
2000.-Ft/fõ.
- Az egyesület irodájánál kihelyeztünk
egy postaládát arra a célra, hogy tagjaink
részére lehetõséget adjunk ügyeik kéréseik
intézésére, valamint tapasztalataik és
véleményük eljuttatására amennyiben erre
személyesen nincs lehetõségük.
Az egyesület irodájában minden héten,
kedden 16 órától 18 óráig, fogadó és
érdekvédelmi napot tartunk.
Megváltozott az e-mail-címünk:
tapolca.hbe@gmail.com
Nacsa Ferenc, a Tapolca és Környéke
Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke

fut Tapolcán. A Balaton halászatra, a jó
minõségû föld termelésre, a hegyek pedig
szõlõmûvelésre késztették az ide érkezõ
és az itt élõ embereket. Logisztikailag tehát nagyon jó, fantasztikus helyen van a
város, és ezért is lett a térség természetes
központja.
- A korabeli építészek miként tudták felhasználni és kihasználni ezt a fantasztikusan jó logisztikai helyzetet? Milyen képet
mutat a jelen építésze szemével az õsi
városmag?
- Jól használták a terület természeti
adottságait az évszázadokkal ezelõtti építészek. Nagyon érdekes a város szerkezete
is. Már említettem, hogy észak-dél irányban lejt a terület, így a józan ész azt diktálta, hogy a közlekedési eszközök a vízszintes utakon, azaz kelet-nyugat irányban
járjanak. Míg a gyalogos átszivárgás
észak-déli irányú volt. Mai példa: a
Pacsirta és a József Attila utca és az Ady
Endre utca között a szintmagasság 1,5-2
méter, az Ady Endre utca és a Fõ tér
között szintén annyi és a Fõ tértõl a
Tópartig hasonló az eltérés, de ez még
folytatódik a Déli-elkerülõúttal. Érdekessége a korabeli, régi közlekedési vonalaknak, hogy az emberek nagyon jól biz-

A fehér bot
napján
A WHO adatai szerint a világon jelenleg kb. 45 millió vak és 135 millió
gyengénlátó, Magyarországon mintegy 45 ezer súlyosan látássérült, 20
ezer vak ember él. Számuk az idõsek
és szegények számával arányosan nõ.
A Vakok és Gyengénlátók Tapolcai
Kistérségi Csoportja október 7-én fehér bot napi megemlékezést tartott a
Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácstermében.
Dr. Szõke László, az országos
szövetség és a megyei egyesület elnökének megemlékezését követõen
Makádi Zsófia, a Regionális Rehabilitációs Központ vezetõje tartott tájékoztatót a székesfehérvári központ
munkájáról.
NHE

Levelesládánkból
Tisztelt Szerkesztõség!
Családommal Debrecenbõl utaztunk „hosszú hétvégére” Tapolcára, az Önök városába,
mely igen nagy élményt jelentett számunkra.
Nem elõször jártunk már ebben a kisvárosban, és szembetûnõ változásokat tapasztalhattunk a néhány évvel ezelõtti városképhez viszonyítva.
Tapolca, belvárosa, - különösen a Malomtó környéke - nagyon elnyerte tetszésünket.
Megragadott a hangulata, a környék gondozottsága, tisztasága, mely mint egy mediterrán
ékkõ meghatározó a város szívében.
Úgy gondolom, hogy a nagyváros nyüzsgõ forgataga után, mindenki számára nyugodtságot, derût ad, nemcsak az odalátogatóknak, hanem az ott élõknek egyaránt.
Mindezek mellett jólesõ érzés volt megtapasztalni az ott élõ emberek segítõkészségét,
kedvességét, mely mai rohanó világban egyre kevéssé tapasztalható.
Gratulálunk és sok sikert kívánunk a város vezetésének és lakóinak az idegenforgalom
még vonzóbbá tételéhez.
Üdvözlettel: Széll Márta
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tosították az átszivárgásokat. A gyalogos
forgalomhoz a legközelebbi átkötéseket
használjuk ma is, így nem kell azt a körforgalmat megtenni, amit a közlekedési
eszközök megtesznek. A mai BajcsyZsilinszky út - az 50 méter szabályozott
szélességével - régen nemcsak az állatkihajtás útja volt, de állat- és kirakodóvásárokat is tartottak ott. A másik fontos
vásártér volt a Fõ tér, ahonnan könnyen le
lehetett hajtani itatni a tóra az állatokat.
Nagyon jók a most is meglévõ sikátorok,
ahonnan ellenséges támadás esetén ki is
lehetett törni. A korabeli építészek úgy
alakították a város arculatát, hogy az a
gazdaságot kiszolgálja. Eger és Pécs után
fajlagosan Tapolcán van a legnagyobb
pincerendszer a város alatt. Ezekben a
pincékben érlelték és tárolták a környék
borait. A funkcionális gondolkodás szép
példája az is, hogy eléggé kis épülettávolságokat „komponáltak”. Úgy sorakoznak
egymás mellett a házak, mint az emberek.
Tehát azt kell, hogy mondjam, a régi építészek nem idealizálták a dolgokat, hanem
az esztétika magából a funkcionalizmusból származott.
N. Horváth Erzsébet
/Folytatás a következõ lapszámban./

Gratulálunk!
AVeszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottsága a Közoktatásért-díjat adományozta Horváthné Dér Erzsébetnek.
A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményének pedagógusa a
közoktatás területén kimagasló hivatástudattal végzett eredményes, kiemelkedõ
pedagógusi szakmai munkája elismeréseként kapott kitüntetést az ünnepi
megyegyûlésen vette át.

Mindazokért
„Mindazokért,
kiket nem láttunk
már régen,
Akik velünk együtt
ünnepelnek az égben,
Kiknek
õrizgetjük szellemét,
Mindazokért
egy-egy gyertya égjen.”
Demjén Ferenc

Felhívás
November 9-én 18 órakor a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban Téglásy
Ferenc: Elhallgatott történelmünk címû
filmsorozatának 4. elõadása hangzik el
„Alázatos szolgálat” címmel Meszlényi
Zoltán vértanú püspökrõl.
Boldog Özséb Alapítvány

Képviselõi fogadóórák
Presits Ferenc:
november 11. (szerda) 17:00-18:00
Dr. Csonka László:
november 24. (kedd) 17:00-18:00
Helyszín: MSZP Iroda, 8300 Tapolca,
Berzsenyi D. u. 13.

Tapolcán is indul az ÉRV Regiszter
Magyarországon az érszûkület összesen
mintegy 400 ezer embert érint. Fokozottan veszélyeztetettek, akik dohányoznak,
magas a koleszterinszintjük, cukor- vagy
magasvérnyomás-betegségben szenvednek, illetve, mint sok betegségnél, itt is
nagyobb a baj kialakulásának esélye, ha a
családban gyakran fordul elõ érbetegség.
A perifériás érbetegség, közismert nevén
az érszûkület, gyakran a súlyos szívinfarktus vagy agyvérzés elõrejelzõje is lehet.
Mégis az érintettek száma, pontos kiléte
egyelõre ismeretlen, pedig felismerés és
kezelés nélkül az érintett betegek közel egyharmada 5 éven belül meghal. E gondon
kíván az ÉRV Regiszter Program segíteni,
ami immár Tapolcán is útjára indult.

A Magyar Hypertonia Társaság a Magyar
Angiológiai és Érsebészeti Társasággal
közösen, az EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
támogatásával hozta létre és mûködteti az
EReink Védelmében (ÉRV) programot. A
program célja a tünetmentes érszûkületes
érbetegek felderítése és a körükben tapasztalható kiemelkedõen magas szív- és
érrendszeri halálozási arány csökkentése.
Amennyiben úgy gondolja, hogy önnél
vagy a családjában is felmerülhet a perifériás érbetegség gyanúja, csatlakozzon az
ÉRV Regiszter Programhoz és keresse fel az
Önhöz legközelebb esõ ÉRV Pontok valamelyikét: Tapolca-Diszel, Szabó Ervin u.
28/1., 87/411-374; 5-ös Háziorvosi Rendelõ, Tapolca, Deák F. u. 10., 87/510-260.

Tapolcai sportsiker
A Tapolcán mûködõ Gracie Barra Brazil „Hadak Útján” Ju Jitsu klub egyre eredményesebben mûködik.
A Molnár Gábor edzõ szakszerû irányításával készülõ fiatal versenyzõk már többször
bizonyítottak. Az október 3-án Budapesten megtartott Országos IV. Földharc Versenyen
I. korcsoport 65 kg-ban Gyõrffy-Villám Zsombor bronzérmet szerzett. Indult az abszolút
kategóriában is, ahol látványos gyõzelmet aratott egy két súlycsoporttal feljebb küzdõ
ezüstérmes versenyzõ ellen, s csak a második mérkõzésén esett ki.
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Mindig olyant tervezek,
aminek gyökere van a múltban is
Az Új Köztemetõben a ravatalozó mellett
most kápolna épül. Mindkettõ tervezõje
Erdélyi Balázs építész. Az évtizedes tervekrõl, a megvalósításról Õt kérdeztük.
- Ennek a kápolnának valóban nagyon
régi a története. Amikor elkezdtük építeni
az Új Köztemetõt még 1988-ban, már akkor
úgy vittük be jóváhagyásra a terveket a
tanácsülésre, hogy a ravatalozó mellé egy
kápolna is kerül majd. A tervet úgy hagyták
jóvá, hogy a kápolnát is bejelöltük rajta. 20
évnek kellett eltelnie, hogy a tervekbõl
valóság legyen.
- Kérem, mondjon néhány gondolatot a
tervrõl és magáról a kápolnáról!

rá - magyarok nem is vállalták - német és
osztrák cégektõl, amely az egyébként nagyon is szûkös költségvetést megsokszorozta volna. Egy régi barátom szabadalma
alapján könnyûbeton-szerkezetû kupola
került a kápolnára.
- Milyen lesz a belsõ térkialakítás, a
bútorzat?
- Amikor Csere Sándor kanonok úr
elhatározta, hogy Árpád-házi Szent Margit
lesz a kápolna „névadója”, valójában sok
minden eldõlt. Fiatal egyetemistákkal
szeretnék egy szobrot készíttetni Szent
Margitról, de elképzelhetõ az is, hogy a
kupolára Szent Margit legendáriuma kerül.

A zene világnapján
Jehudi Menuhin tanácsára az UNESCO
október elsejét a zene világnapjává
választotta.
A Járdányi Pál Zeneiskola kedves zenei
csokorral emlékezett ezen a napon a
zeneiskola koncerttermében. Péni Béla igazgató bevezetõ szavaiban a zene szerepérõl
beszélt. E megemlékezés-sorozat a földkerekség lelkiismeretét mozgósította. Idézte
a nagyok véleményét a zenérõl. A zene a
menny rezonanciája. - A zene hatalmasabb,
mint a nyelv. - A zene a legmorálisabb
mûvészet. Kodály ezért hirdette: Legyen a
zene mindenkié! - Annál sajnálatosabb, hogy
a mûvészeti oktatás anyagi alapjai napjainkban minimálisra csökkentek. A jelenlévõk ez ellen egyperces néma felállással
tiltakoztak.
A mûsorban néhány növendék csillogtatta
zenei fejlõdését. Blahunka Annamária
vonóbravúrja határozott. A visszafogott zongorakíséret hagyja érvényesülni a hegedûjátékot. E. Hradecký Keringõjét kedvesösszeszedetten mutatta be Hatvani RebekaPresics Renáta. Squire Tarantella-t csellón

játszotta Blahunka Flóra, a sikerreményû,
korán induló muzsikus. Farkas Klára hegedûjátéka volt a legnagyobb meglepetés. A
színpadra lépõ kezdõ bizonytalanságától
idáig nagyot fejlõdött. Alaposan begyakorolt
játékában határozott a vonókezelés, tiszta a
hangképzés.
A tanárok érett játéka hatásosan zárta a
hangszeres produkciókat.
A Tapolcai Kamarakórus - jó nevéhez
illõen - már finom, összeszedett megjelenésével valami igényes szépnek az ígéretét
hozta. A karvezetõ, Török Attiláné célzatos
mûsora egy másik évfordulót is ünnepelt:
110 éve született e napon Bárdos Lajos.
Schumann vidám témái után Bárdosmûvek hangzottak el pontos intonációval,
kimûvelt, tiszta-telt hangon. A hazafias,
mozgósító erejû Márciusi ifjak napjainkig
idõszerû figyelmeztetését (bárkié a dicsõség,
a hazáé a haszon) felváltotta a játékos Rika,
rika népdalfeldolgozás.
Jó beosztású, rövid, szép programmal
tisztelték meg a zene világnapját.
G. Dr. Takáts Gizella

80 fölött már egyre nehezebb…

Fotó: N. Horváth

A Szent Margit-kápolna várhatóan év végére elkészül
- Azok, akik ismerik az építészeti
elképzeléseimet, tudják, hogy eklektikus
ember vagyok. Mindig olyant tervezek,
aminek gyökere van a múltban is. Amikor
ezt a kápolnát elképzeltem, a középkori
magyar építészeti hagyományokra támaszkodva akartam egy olyan korszerû templomot építeni, ami mai, de gyökerezik a múltban is. Ezért van a hossztengely keleti
irányba tájolva, keletre került a szentély is.
Az Árpád-kori templomok bejárata délen
volt, a mi kápolnánké is ott van. A korai
építészet érdekes csoportjai a körtemplomok, a rotundák. Ez a kápolna is emlékeztetni fog rájuk. Maga a kupola - bátran
állíthatom - építészeti szenzáció, ilyent még
nem építettek. Eredetileg acélszerkezetbõl
képzeltük el, de olyan árajánlatot kaptunk

A kupola zárása pedig egy félgömb és egy
stilizált Szent Korona lesz, alatta pedig az
üveges részt egy körbefutó LED-fénycsõrendszer világítja meg, hogy az arra járók
már messzirõl lássák a kápolnát. A bútorzat
tervezésénél természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy 40-50 férõhelyes és
köralakú a kápolna, amelyet a ravatalozóval is összekötünk úgy, ahogy a világi és
spirituális búcsúztatást már 20 évvel ezelõtt
is együtt képzeltem el. A város mindig
komolyan vette ennek a tervnek a támogatását. Nemcsak Ács János polgármester
úr vezetése alatt kapott anyagi és erkölcsi
támogatást az építése, de most is: Császár
László polgármester úr és a Testület is maximálisan az ügy mellé állt.
N. Horváth Erzsébet

Dr. Sáry Gyula tolmácsolásában hallgathatták Frédéric Chopin legnépszerûbb
zongoramûveinek részleteit és az azokhoz kapcsolódó zenetörténeti ismereteket
a Magyar Páneurópa Unió tapolcai
szervezetének tagjai október 15-én.
A nyugalmazott orvos nem elõször volt
vendége a zömében nyugdíjas korú tagokat
tömörítõ tapolcai klubnak. Gondosan felépített, zenetörténeti korszakokkal, stílusokkal,
nagy klasszikus zeneszerzõkkel foglalkozó
elõadásait mindig nagy örömmel fogadták a
„páneurópások”. Most sem történt ez másként, különösen, hogy Frédéric Chopin neve
még azoknak a fülébe is hangulatos és gyö-

nyörû dallamokkal társul, akiket az úgynevezett komolyzene csak ritkán érintett meg
életük során. Dr. Sáry Gyula lapunk kérdésére elmondta, ha erõnléte, egészsége engedi, a
jövõben is szívesen tesz eleget a felkéréseknek, ám egyre nehezebben, hiszen 81 évesen
a zenéhez, a zongora-játékhoz szükséges
szellemi és fizikális kondíciója már nem a
régi. A klasszikus zenét szeretõ közönségnek mindenesetre még nem kell lemondania
dr. Sáry játékáról, hiszen - amint azt tõle
megtudtuk - még az is elképzelhetõ, hogy
a közeljövõben Csajkovszkij híres zongoradallamai csendülnek fel az „egyre nehezebben irányítható ujjai alatt”. Töreky László

Bartók-vonósnégyes
Október 26-án a Filharmonia Bérlet zenei programjának elsõ elõadásaként a
Bartók-vonósnégyes Schubert, Schumann
és Dvorak mûveibõl adott ízelítõt a lelkes, ám kisszámú tapolcai közönségnek
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Az érett korú - zenében is érett - együttes nagyra értékelhetõ játékát figyelmes-

áhítatos csendben követte a hallgatóság.
Hogy technikailag kiérlelt produkciót
hallhattunk, az természetes. A kvartett tagjai: Komlós Péter, Hargitai Géza, Németh
Géza, Mezõ László vonó-bravúrjaikkal,
tökéletes intonációval, az átélés, együttjátszás rezonanciájával kápráztattak el.
A vastaps jutalma egy ráadás volt: Dvorak
egyik keringõje.
G. Dr. Takáts Gizella

Újabb találkozások - Szép Norbert
Az idõnk ballag a maga kozmikus
ütemében, mégis úgy érezzük, rohan.
Mintha ma látnám, a Vasutas Mûvelõdési Házban, az összedobált kacat, mesterséges romok közt elhelyezett, újszerû,
megragadó képeket.
Bántotta a szememet a szemét, mert a
festmények igazi tehetségre utaltak. Szép
Norbert nevével akkor találkoztam elõször.
Aztán egy méltatlan lépcsõházi kiállítása
újra meggyõzött, mûvész született, de a
„tojáshéj” még zavarja a képet. De akkor a
korai stílus már tisztult, és egy új Szép
Norbert állt elõttünk. A választott kifejezési
eszközöket, a szürrealizmus kereteit megtartotta, de friss, modern tartalommal töltötte
fel. A háború emlékei voltak ezek. Azután
ez is tovább fejlõdött, így érkeztünk el az

október 15-ei, Tamási Áron Mûvelõdési Központba tervezett kiállításához. Ez az új bemutatkozás egy továbbérett festõt mutatott,
mert a képek mellett vetített képek során
megláthattuk számos elõzõ alkotását, egy
mûvészi alkotóút látványos felidézésével.
Zene, látvány és pantomim együtt, magányos, töprengõ, megértetés vágyától szenvedõ
festõt mutatott be. Drámai eszközöket, szöveget, zenét, képsorok lenyûgözõ egymásutánját maga a festõ állította össze. És a képek.
A korábbi, szürrealista képalkotásra, a
freudi tudattalan lelki tartalmak felidézésére néhány régebbi képe még emlékeztetett. Az újak azonban szépséges színviláguk keretében egy új kompozíciós eszköz
újra felfedezését mutatják. Ez a szimbolizmus, mely irányzat csírájában minden

mûvész eszköztárának alkotórésze. Elõfutárai a költészetben Baudelaire, Ady, festészetben Munch, Redon, Böcklin, BurneJones, Vrubel. A festményeken megjelenõ
figurák nem véletlenül ismétlõdnek, azok
jelentése, ha dekódoljuk, elmondják az
alkotó gondjait, gondolatait, törekvéseit, és
fõleg hangulatváltozásait. Ezek a „képi
alkotó elemek” a madár, az elszálló gondolat, a hajó a távolságok legyõzésének
eszköze, a genetikai jelek a férfi-nõ viszony
mutatói, a pusztán álló zongora a mûvészetre süket fülek, a magányos mûvész a társadalmi elhagyatottság jelzése, a tengerbe
süllyedõ világ az elrontott élettér, a kiszáradt tengerfenék az élet elszivárgásának
jelzése, a bankjegy a pénz mindenhatósága.
Folytatható lenne tovább is, de inkább
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tessék felfedezni. Amikor a mûvész leírja
szimbólumaival életének, sorsának alakulását, mintha egy életrajzi szeletet olvasnánk.
Igaz, a szimbólumok egy része internacionális jelentést is hordoz, de a mûvészet
egyik célja, maga a nyelvek feletti kommunikáció is. Jó, ha a még fiatal alkotó kitekint
a nagy mûvészet ismeretlen tájaira. És azok
eredményeit beépíti saját stílusába.
A stílusfejlõdés jele azonban fõleg az,
nem válhat unalmassá egy mûvész leragadása egyetlen kifejezési eszközhöz. Elkerüli a manírt, a megszokottság, meguntság
csapdáját.
Az eddigi eredményekhez csak gratulálni
lehet! De ne feledjük, a mûvészt támogatni
is kell, hiszen Õ is a piacról él.
Dr. Sáry Gyula
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Akinek most nem lesz jó minõségû
a bora, sohasem lesz az
Az idei szüret tapasztalatairól Tóth János
Zoltánt, a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács alelnökét, a Szent György-hegy
Hegyközség elnökét kérdeztük.
- Már véget ért a szüret a borvidékünkön,
kivéve ott, ahol a gazdák kései szüretelésû
szõlõvel, vagy jégbor készítésével foglalkoznak. Nagyon jó minõségû borok várhatók a
napsütéses idõjárásnak köszönhetõen, de a
csapadék is megfelelõ mennyiségû volt, nem
kellett sokat permetezni. Jó a cukorfok, érdekes módon a savak sem égtek el. Akinek most
nem lesz jó bora, annak sohasem lesz az.
- A mennyiség is arányban van a minõséggel?
- Nincs. Kevesebb, mint amennyi szokott
lenni. Például a Szürkebarát néhány helyen
csak a felét hozta az eddig megszokottnak.
- Milyen mutatói vannak a felvásárlásnak?
Kellett-e a szõlõ?

- A kevesebb mennyiség kevesebb „problémát” is jelentett a felvásárlás tekintetében.
Ugyanis egyre inkább az a tendencia, hogy
nemcsak a must és a borvásárlás szûnik meg
lassan-lassan, de a szõlõfelvásárlás is. A nagy
gazdaságok a maguk telepített ültetvényeikrõl
szüretelnek, egyre kevésbé vásárolnak szõlõt,
és csak azt a fajtát, amire éppen szükségük van.
- Mi lesz így a kisebb területtel rendelkezõ
szõlõsgazdákkal? Marad számukra az ültetvényelhagyás és kivágás?
- Sajnos, várható, hogy így lesz. Nagyon sokat harcoltam az elmúlt évtizedekben a Szent
György-hegyen is azért, hogy ne vágják ki a
szõlõt, mûveljék. De most már azt mondom,
nincs erkölcsi alapunk arra, hogy erre bíztassunk, hiszen a gazda egyre kevésbé tudja eladni
a termését. Nagyon sok kivágási engedélyt kérnek a mi vidékünkön is, és - sajnos - úgy tûnik,
hogy ez a folyamat visszafordíthatatlan. NHE

Felettünk a csillagok

29. rész
Meteor Indonézia felett

Október 8-án közép-európai idõ szerint
hajnali 4 óra körül egy körülbelül 10
méteres kisbolygó lépett be bolygónk
légkörébe.
Az égitest az indonéziai Szulavézi
szigete felett robbant fel a légellenállás
nyomásától. A detonáció során 10-50 kilotonna TNT felrobbanásával megegyezõ
energia szabadult fel. Az esemény
elemzését a napokban közölte a NASA.
A beszámolók szerint a helyiek hatalmas robajt hallottak, és legtöbbjük azt
hitte, hogy lezuhant egy repülõgép, vagy
földrengés van.
Becslések szerint ehhez hasonló esemé-

nyekre 2-12 évente kerül sor. Ehhez
hasonló, de kisebb égitest volt az, amelyik
nemrég robbant fel Szudán felett, és azt
még a megsemmisülése elõtt felfedezték.
A Föld légköre a körülbelül 25 méternél
kisebb égitestektõl véd meg minket, bár
ennek mérete az összetételétõl függõen
változhat.
A robbanás erejével kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy míg az Indonézia
felett megsemmisülõ 10 méteres kisbolygó 10-50 kilotonna erõvel robbant fel,
addig a Hiroshimára 1945. augusztus 6-án
ledobott atombomba robbanóereje 17 kilotonna volt.
Huszák László

Vigyázzunk értékeinkre!
Felhívás a téli idõszakban keletkezett tüzek megelõzésére
A télen fokozottan elõforduló, általában
nagy kárral, személyi sérüléssel, néha halállal járó lakástüzek, melléképület-tüzek
megelõzése érdekében tûzoltóságunk az
alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét:
Ne használjanak lyukas, repedt fûtõ- vagy
tüzelõberendezést. Csak ép, 1,5 m-enként
fémbilinccsel falhoz rögzített füstcsövet
használjanak. A tüzelõ- és fûtõberendezés,
valamint a füstcsõ közelébe éghetõ anyagot
(bútor, ágynemû) ne tegyenek, mert az hõ
vagy kipattanó szikra hatására meggyulladhat. A tüzelõ- és fûtõberendezést, annak
füstcsövét ruha szárítására ne használják,
mert az leesve szintén könnyen meggyulladhat. Az elektromos hõsugárzókat nagy
körültekintéssel használják, a sugárzó hõ
útjába éghetõ anyag ne kerüljön, azt ruhával

letakarni nem szabad. A kémények idõszakos tisztítását végeztessék el, mert ha ez
éveken át elmarad, akkor a kéményben lerakódott korom begyullad, és kéménytüzet
okoz. Amennyiben a kéményajtó nem elég
fixen van rögzítve a helyén, úgy abban az
esetben a kéménytûz hatására a kéményajtó a helyérõl kieshet, és a kéménytûz akár
a tetõszerkezetet is meggyújthatja.
Fenti szabályok könnyen betarthatók,
ennek ellenére tapasztaljuk, hogy felhívásunkat figyelmen kívül hagyják. Ennek
számtalanszor jelentõs anyagi kárral járó
tûz, sajnálatos módon néha emberi tragédia
a következménye.
Nagy Gyula tûzoltó alezredes, a badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság tûzoltóparancsnoka

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ novemberi programjai
4. 18 óra: Wittner Mária elõadása; 5. 10 és 12 óra: Ifjúsági Filharmónia bérlet: Oravecz
György zongorahangversenye; 5. 18 óra: Kapócs Tibor Lehoczky-díjas festõmûvész kiállítás-megnyitója; 7. 10 óra: Olimpiatörténeti vetélkedõ díjkiosztó ünnepsége; 8. 10 óra:
NB-I/B osztályú sakk csapatbajnokság; 9. 18 óra: Boldog Özséb Alapítvány - Téglássy
Ferenc Elhallgatott történelmünk-sorozat, Alázatos szolgálat c. film vetítése; 10. 13 óra:
Fogászati vetélkedõ; 12. 18 óra: Team 4 Music koncert; 11. 18 óra: Egymásra hangolva
elõadás-sorozat - Szeretet nyelvek a házasságban: Mennyi idõ jut egymásra; 13. 19 óra:
Szent Márton-napi újbor ünnepe; 17. 9 és 14 óra: Pegazus Színház bérletes gyermekelõadása; 18. 9, 10.45 és 14 óra: Pegazus Színház bérletes gyermekelõadása; 18. 18
óra: Egymásra hangolva elõadás-sorozat - Szeretet nyelvek a házasságban: Elismerõ
szavak; 21. 17 óra: Veszprém megyei néptánc együttesek találkozója, Tapolca V. vándorvigadalom; 25. 18 óra: Egymásra hangolva elõadás-sorozat - Szeretet nyelvek a
házasságban: Megfogható szeretet; 28. 18 óra: Alexandria show - Kelet és nyugat
találkozása - A BellyFlame orientális társulat jótékonysági elõadása; 29. 9 óra: „Tapolca
Kupa Grand Prix” - gyermek egyéni rapid nyílt sakkbajnokság; 30. 19 óra: Száguldó
Orfeum: Acélmagnóliák - bérletes színházi elõadás.
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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Szólj, síp, szólj ! . . .
Nem az én dolgom; nem hozzám tartozik. (Az elutasítás szavai). Ez xy-hoz tartozik. (Az
útbaigazítás szavai).
Kinek a dolga ez? Van beosztott, elosztott, közös, kötelezõ feladatunk. Korosztálytól,
mûveltségtõl, beosztástól függõen a szülõ, tanító, elöljáró, munkaadó szabja meg kötelességünket, de bizonyos önállóság és felelõsség alapján már az egyénnek kell tudnia, mi a
dolga. AZT tegye gonddal, lelkiismeretesen.
Alkalmi feladataink a helyzetbõl adódnak. - Ki csukja be a vonat ajtaját? Ki söpörje el
a havat a közös lakóház elõtt? Ki kísérje át az úttesten a… rászorulót?
Nevelés kérdése, hogy az ember mint látja el állapotbeli kötelességét, ill. ráérez-e alkalmi feladatára, tettrekész-e, vagy leragad a tunyaságba, mely minden jónak fékezõje.
Kinek a dolga, hogy megmondja, parancsolja, mutassa - jó szívvel, nem basáskodva;
hogy elfogadja, teljesítse - készséggel, nem duzzogva? Mindnyájunk dolga. Együtt és különkülön is.
Dr. G. T. G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Diskay József operaénekes
(Tapolca, 1889 - Hollywood, 1964)
Eredeti neve Klein József. Az elemi iskolát Tapolcán, a gimnáziumot Veszprémben végezte. Itt kereskedelmi érettségit tett és
mint bankhivatalnok mûködött. Többre vágyott és a fõvárosba
tartott. 1907 szeptemberében a Tapolcai Lapok hasábjain búcsúzott el itteni barátaitól és ismerõseitõl. Énekhangját Máder Dezsõ
fedezte fel és ösztöndíjas tagként szerzõdtette a NépszínházVígoperához. Énekelni Graeff mester, a színjátszásra Hevesi
Sándor tanította. Késõbb tagja volt Zilahy Gyula debreceni színtársulatának, majd a
Magyar Királyi Operaház ösztöndíjas tagja lett. Innen bevonult katonának és az elsõ
világháborút vitézül végigküzdötte. Több kitüntetésben részesült, és mint huszárfõhadnagy szerelt le. A háború után meghívást kapott New York-ba, ahol nagy sikerei
voltak. Az amerikai hangversenytermekben aratott mûvészi sikerei után 1929-ben
Hollywoodban telepedett le, és itt is ismertté tette a Diskay nevet. Az akkor felfutóban
levõ hangosfilmek egyik kedvelt sztárja lett. Elõnyös szerzõdéseket kötött. Sokat
énekelt az amerikai rádiókban is. Magyarságáról és „tapolcaiságáról” soha sem feledkezett meg. Sok száz magyar dalt énekelt és terjesztett hanglemezeken. Segítette az
Újvilágban szerencsét próbáló magyarokat, különös figyelemmel kísérte a Tapolcáról
indultakat. Büszkeségtõl sugárzó levélben a Tapolcai Lapok hasábjain számolt be pl.
a tapolcai születésû Káplán József fizikus amerikai tudományos sikereirõl. Gyakran
látogatott haza, sikereirõl rendre hírt adott a helyi sajtó. Kívánságára halála után a
hamvait tartalmazó urnát szülõvárosában, Tapolcán a zsidó temetõben, szülei sírjában
helyezték el.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Vaníliakifli
Hozzávalók (kb.100 darabhoz): 280 g
liszt, 1 db tojás, 210 g hideg vaj, 100 g darált
mandula, 70 g porcukor, 1 csomag vaníliás
cukor, 1-2 ek. tejszín, 1 rúd vanília, só, a
hempergetéshez (szóráshoz) porcukor
Elkészítés: Összegyúrjuk a lisztet, a porcukrot, sót és a darált mandulát a vajjal,
majd a tojással. Szükség szerint 1-2 kanál
tejszínnel lazítjuk. Vaníliás cukorral és a
vaníliarúd kikapart belsejével ízesítjük. A
tésztát mûanyag zacskóba, 2 órára hûtõszekrénybe tesszük. Lisztezett deszkán kisujjnyi
vastag hengerekké sodorjuk, 5-6 cm-es

darabokra vágjuk. A rudacskákat meghajlítjuk és sütõpapírral kibélelt sütõlapra fektetjük. 180 C° fokos sütõben 5-10 percig
sütjük. Porcukorban meghempergetjük, ha
kihûl, még egyszer meghempergetjük, és
úgy kínáljuk.
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

Itt van az õsz!
Itt van az õsz újra! Rövidülnek a nappalok, ködösebb-párásabb reggelek, csípõs
hajnalok köszöntenek ránk!
A legszámottevõbb gondok egyike a
síkossá, csúszóssá váló utak és az alacsony
(fagypont környéki, 0-3 C fok körüli) hõmérséklet. A váltakozó állapotú útfelület - így
a száraz, nedves, jeges, havas - burkolat a gumiabroncsok tapadási tényezõjét megváltoztatja. A jármûvezetõnek minden körülmények
között számolnia kell a megváltozott környezeti tényezõkkel, a nem várt helyzetekre.
Az idõjárás és az útviszonyok okozta
késést ne a közutakon akarja behozni!
Ideje leellenõrizni a gépjármû világító
berendezéseinek, akkumulátorának hûtõfolyadék minõségének és mennyiségének, a
gépjármû fûtésének, a hátsó szélvédõ párát-

Új Tapolcai Újság

lanító berendezésének valamint az elsõ
szélvédõ ablaktörlõ lapátjainak minõségét.
Amennyiben szükséges, a fagyos idõ elõtt
a zárak és a szélvédõ lefagyását meggátoló
folyadékokat vásárolja meg, helyezze el a jármûben. A nyáron használt gumiköpenyeket
téli abroncsra cseréltessék, mivel azok
tapadási tényezõi jelentõsen csökkenek a
külsõ +7 C fok alatti hõmérsékleten.
Ellenõrizze le a gumiabroncsok profilmélységét, mely az elõírások szerint 1,6
milliméter minimális bordamélység lehet.
Ne feledjük el, hogy a velünk együtt utazó
gyermekeink, családtagjaink, barátaink és
ismerõseink biztonságáért mi vagyunk a
felelõsök, akik vezetünk!
Molnár András
rendõrfõhadnagy

SPORT

Fiatalítás - Hatalmas változások az NB II-es nõi kézilabdásoknál

Feri bácsi elment

Beszélgetés Stadinger Imrével, a TVSE kézilabda-szakosztály vezetõjével

Október 16-án helyezték örök nyugalomba a városi régi
temetõben Cseh Ferencet, a tapolcai labdarúgás egykori szürke
eminenciását. A tapolcai sportkedvelõk között talán nincs is, aki ne
ismerte volna. Feri bácsi elõbb a vasutas csapatánál, a MÁV
TIAC-nál,majd a TIAC-nál volt a labdarúgás társadalmi munkása,
végül a Tapolcai Bauxitbányász SE-nél dolgozottt utánpótlásszakágvezetõként fáradhatatlanul. A gondjaira bízott fiatalokkal
Cseh Ferenc
1960-1989-ig odaadóan foglalkozott. Intézõként járta a tapolcai
(1921-2009)
iskolákat, kutatva a tehetségek után, de toborzott játékosokat más
településekrõl is. Elengedhetetlen segédeszköze a kerékpárja volt. Az is megtörtént, hogy
egy-egy fiatal ügyes-bajos dolgainak intézéséért 20-25 kilométert is kerekezett. A '80-as
évek elejétõl mintegy 110 ifjú labdarúgó sorsát bízták rá. Közülük legmesszebbre a magyar válogatottban futballozó Huszti Szabolcs jutott.
Életének 88. esztendejében távozott el csendesen a földi létbõl. Emlékét megõrizzük!

Veszprémi siker a Bogdán Miklós
röplabda-emlékversenyen
Az idei esztendõben is tornával emlékeztek meg a tapolcai röplabdázás egyik elindítójáról, Bogdán Miklósról a Tapolca
VSE röplabda szakosztály rendezésével.
Az idei mix versenyre hat csapat nevezett.
A három tapolcai csapaton kívül két veszprémi és egy soproni együttes vett részt a küzdelmekben. A szervezõk körmérkõzéses formában bonyolították a tornát, melynek gyõztese az idei esztendõben, minden meccsét
megnyerve a veszprémi Noname gárdája lett.

A 2-6. helyen végzett csapatoknál, egyenlõ
erõk küzdelmébõl, körbeverések után a következõképpen alakult a végsõ sorrend. Második helyen a veszprémi Bakony, harmadikon a Tapolca B (a két edzõ: Meilinger Zoltán
és Kovács András valamint a két legfiatalabb
- a 12 éves Lakatos Lilla és a 13 éves Auck
Bettina alkotta csapat), negyediken a Tapolca
A (régi nagyöregek), ötödiken a Sopron,
hatodikon a Tapolca C (junior és utánpótlás
korúak) röplabdásai végeztek.

Világbajnoki arany
Lukács Bélának és Berki Csabának
Ahol rajthoz állnak, ott csak ezüstéremben reménykedhetnek a többiek.
Így történt ez most is a franciaországi
Saint Avon városban rendezett erõemelõés fekvenyomó világbajnokságon.
A WUAP világszervezet versenyére a
világ minden tájáról mintegy 300-350
erõemelõ és fekvenyomó érkezett.
A tapolcai Badigárd King SE erõemberei a
többi Veszprém megyei delegálttal együtt hoszszú és fárasztó út után érkeztek a verseny helyszínére, s természetesen a legolcsóbb szállásokat foglalták el - ellentétben a mezõny zömével -, s puritán körülmények között várták a rajtot.
Azt a rajtot, ami valami csodálatos Veszprém megyei sikerekkel zárult. Az erõemelés

és a fekvenyomás történetében eddig rendszerint német, ukrán, amerikai és szlovák
sportolók taroltak, ám ez a franciaországi
világbajnokság a magyar sikerektõl volt
hangos. Szinte valamennyi számban, ahol
rajthoz álltak, nyertek, elképesztõ világ- és
Európa-csúcsokkal, mellyel sokkolták az
erõemelõ - és fekve-nyomó világot. Ebbõl a
szép magyar sikerbõl jutott a tapolcai fiúknak is, hiszen Lukács Béla a masters 4044/90 kg-os kategóriában 210 kilós fekvenyomással világcsúccsal szerzett aranyérmet. Klubtársa, Berki Csaba szintén masters
40-44-ben, de 110 kilós kategóriában erõemelésben nyert aranyat. Õ is világcsúccsal.
Gratulálunk mindkét tapolcai versenyzõnek.

Fordulópontjához érkezett az NB II-es nõi
kézilabda-szakosztály élete. Az 5. forduló
után a vezetés összeült - ha lehet így mondani - válságértekezletre.
- Öt forduló után 3 pontot szerzett a felnõtt
nõi csapat a bajnokságban, ami kritikán aluli
teljesítménynek számít, úgy, hogy a tavalyi
bronzérmes csapat mondhatni egyben maradt.
Egy beállós (dr. Bak Veronika) távozott, akinek a helyére ugyanolyan értékû beállós
érkezett (Vitos Virág - korábban már játszott
Tapolcán). Remélhetõleg csak idõlegesen távozott a csapattól Antal Anett, aki anyai
örömök elé néz, s akit visszavárunk. A csapat
magja megmaradt, edzõposzton sem történt
változás (Kovács Ildikó), de az eredmények
elmaradtak. El kellett gondolkodni, hogyan
tovább. Tudni kell, hogy a csapat 4 játékosa
(Kovács Ildikó, Bodza Bernadett, Peringer
Lívia, Bogáth Krisztina) messzirõl jártak hozzánk, több száz kilométert utaztak minden
edzésre oda-vissza, s ez nagyon megnyomta a
költségvetés kiadási oldalát. Ezentúl néminemû hozzájárulást is kellett fizetni ezeknek a
játékosoknak. Mindenütt, így a sportban is
jelentkezett a válság, több szponzor is jelezte,
hogy a második félévben nem tud anyagi
támogatást biztosítani számunkra. Mivel a
pénz véges, úgy éreztük, eljött az idõ a változtatásra. A harmadik ok, ami miatt személy
szerint én szorgalmaztam a sürgõs változtatást, emberi okok voltak. Valami oka biztosan volt annak, hogy a helyi lányok, akik a
korábbi ifibajnokságban bizonyítottak Antal
Edit irányításával (bajnoki bronzérem kétszer,
bajnoki aranyérem kétszer) nem akartak a felnõtt csapatban játszani, inkább eligazoltak
vagy abbahagyták az ifi után. Egyszóval: elmaradoztak. Nem tudtuk rávenni õket, hogy a
felnõtt csapatban maradjanak, illetve ott nem
kaptak játéklehetõséget. Utóbb kiderült, hogy
ennek személyes okai voltak. Néhány felnõtt
csapattag valamiért nem tudott a fiatalokkal
közös nevezõre jutni. Úgy gondoltuk, hogy a
tapolcai nõi kézilabda fennmaradása, fejlõdése érdekében meg kell hozni szezon közben
is (sokak számára biztosan értelmetlen, érthetetlen) a döntést. A négy stabil játékosnak megköszöntük eddigi tapolcai munkáját. Most egy
megfiatalított, 90%-ban helyi lányokból álló
felnõtt kerettel folytatjuk a bajnokságot.
- Milyen változások álltak még be?

- Visszaérkezett a tavaly még ifiben játszó
John Flóra és Zalatnay Eszter - bár õk egyetemi éveiket kezdték Budapesten és Pécsen. Itt
tanulták meg apró gyermekekként a kézilabdázás alapjait, itt nõttek fel felnõttekké. Gál
Natasát, Simon Virágot, Vitos Virágot a korábbi felnõtt keretbõl nem kellett soká gyõzködni
a maradásról, hiszen õk odaadóan tették itt a
dolgukat, a fiatalokat szárnyaik alá vették. Földi
Hajnalka, Rudolf Krisztina és Pontyos
Viktória (mindhárman tapolcaiak) John Flórával és Zalatnay Eszterrel együtt járták a kézilabdás utat Tapolcán. A felnõtt keretbe kerültek
az ifjúsági csapatból: Palugyai Ágnes, Bedics
Amina, Szalai Vivien, Guba Renáta, Nagy
Fanni, Erdei Virág és Bogdán Loretta. A felnõtteknél az edzések vezetésével Antal Editet
biztuk meg a szezon végéig, de úgy gondolom,
hogy az egész bajnokság végéig, hiszen ezeknek a fiataloknak õ volt a nevelõedzõjük is.
- S az elsõ szereplés?
- Az elsõ új felállásban játszott bajnoki
mérkõzésen a Gyõri Audi ETO otthonában
egy szoros, nyolc gólos vereség, melyet egy
közös edzés elõzött meg. Abszolút tisztességes, odaadó játékot láthattunk a lányoktól.
Míg az ETO az aktuális ellenfeleit tizengólokkal gyõzte le, nekünk sikerült tízen belül
maradni. Komoly bizakodásra ad az is okot,
hogy a fiatalok 25 gólt tudtak lõni idegenben.
- Gondolom a célkitûzések is változnak
ezután.
- Természetesen. Eddig a dobogó volt a
cél, most a középmezõny közepén vagy
végén maradni. A bennmaradás követelmény.
- Mikor láthatjuk a fiatalokat Tapolcán?
- Szombaton, október 31-én 11 órától az
ifjúságiak, 13 órától a megfiatalított felnõtt
csapat küzd a Gyõrújbarát lányaival. Tudjuk,
hogy az idõpont nem a legmegfelelõbb a
halottak napja miatt, de az MKSZ-nél már
nem lehetett változtatni.
- Mit üzen a tapolcai kézilabdát szeretõ
embereknek?
- Kérjük a tapolcai embereket, szurkolókat,
lehetõségeikhez mérten látogassák a hazai mérkõzéseket, hiszen most már nem idegeneknek
kell szurkolni, hanem a mieinknek. Egyet ígérhetek. Ezek a lányok a szívüket-lelküket ki fogják tenni a pályán a tapolcai színekért, s bízunk
abban, ez is gyõzelemmel fog párosulni.
- Így legyen!

Rövid sporthírek, eredmények
LABDARÚGÁS:
A megyei I. osztályban szereplõ TIACHonvéd VSE a Padragkút ellen elszenvedett
4:1 arányú veresége után (gólszerzõ: Kóródi)
3:1 arányban gyõzte le hazai pályán a Herend
együttesét. Lukácsa, Tarnóczai és Osztermann voltak a hazai gólszerzõk. A Tapolca a
papírformának megfelelõen , megérdemelten
tartotta itthon a három pontot.
A Peremarton vendégeként nem sikerült a
gyõzelem. 0:0-s félidõ után 2:1 arányú lett a
vereség. Tapolca gólszerzõ Tarnóczai. A
hétközi fordulóban A Balatonfüred együttese
felett aratott szép gyõzelmet a TIAC gárdája
3:1 arányban Halász egy , Simon két góljával, majd a Csabrendek vendégeként nagyarányú 6:2-es tapolcai gyõzelem. Gólszerzõk: Tarnóczai, Kóródi 2-2, Halász, Tóth 1-1
A TIAC fiataljai a 12. forduló után 25 ponttal
a tabella 4. helyén állnak a szintén 25 pontos
Balatonfüred után. Az élen 29 ponttal az
Úrkút, a második helyen 27 ponttal a
Taliándörögd gárdája.
A megyei IV. osztályban szereplõ Tapolca
VSE eredményei: Nemesvita-Tapolca VSE
0:6, Tapolca VSE-Hegymagas 2:0, Kálimedence Révfülöp-Tapolca VSE 3:1, TVSEZalaerdõd 4:5, Diszel-TVSE 1:4. Az öregfiúk
együttese a 13 csapatos bajnokságban 8
mérkõzés után 18 pontot gyûjtve az

élmezõnyben helyezkedik el 6 gyõzelemmel
és két vereséggel, 32:16-os gólaránnyal.
Nõi keresztpályás bajnokság: TVSE HonvédNyírespuszta 6:0. Góllövõk: Polgár Erika 2,
Ruska Éva, Süle Fanni, Szalai Orsolya,Tóth
Bernadett 1-1 Badacsonytördemic-TVSE
Honvéd 1:1 . Góllövõ Tóth Bernadett.

ATLÉTIKA:
A szenior korú atléták VI. Somogy-kupa
versenyén a nemesvitai Bicsérdi Miklós a 6065 éveseknél két számban szerzett
aranyérmet 100 méteren 14,01 másodperccel,
távolugrásban 4,73-mal.

TÁJKERÉKPÁR:
A Nosztori-erdõben rendezett Pannon Tájkerékpárverseny vegyes összetételû váltóversenyén Zoboki Csanád váltótársával a 8.
helyen végzett.
Az F 14-ben Zoboki a 4. lett, F 21-es
kategóriában Domán Rajmund a 7., F40-ben
Domán Gábor a 4. helyet szerezte meg.

SAKK:
Ajka 50 éve város elnevezésû meghívásos
gyermek és felnõtt egyéni sakkversenyen
szép tapolcai eredmények születtek. A lányok
versenyében Szabó Dorina 3., Tóth Tímea 4,
a fiúk versenyében
Tóth Kristóf 1.,
Hoffmann Roland 4., Kauffmann Péter 5.

helyen végzett A felnõtteknél dr. Albert János
aranyérmet, Paréj József bronzérmet nyert.
A Móron rendezett Aranyhordó-kupa csapatversenyen 8 csapat 60 versenyzõje vett részt,
ahol a Pásztor Ferenc, Nagy Zoltán, Monda
László, Jurácsik József összetételû Tapolca
VSE gyõzelmet szerzett. Egyéniben Pásztor
4., Monda 7., Nagy 8. Jurácsik 17. helyen
végzett.
A XVI. Hármashatár-kupa nemzetközi
egyéni és csapat rapid sakkversenyen 116-an
ültek asztalhoz. A Szentgotthárdon rendezett
tornán négy ország (Ausztria, Románia,
Szlovénia és Magyarország) sakkozói mérték
össze tudásukat. A következõ tapolcai eredmények születtek:
A felnõttek mezõnyében induló 14 éves Bodó
Bence a 15. helyen zárt, különdíjat kapott.
Paréj József a 26., Szabó Dorina a 41. helyen
végzett.
Gyermek versenyen Árvai Eszter lett a
gyõztes a szintén tapolcai Sötét Barbara és
Koltai Anna elõtt. A fiúknál Kauffmann Péter
5. lett, Buzás Bertalan 6., Kauffmann Kristóf
27.
Bjelovár: Az idén is részt vett a Tapolca VSE
sakkcsapata a hagyományos horvátországi
túrán. A svájci rendszerben bonyolított
egyéni versenyben jól szerepeltek a tapolcaiak, Nagy Zoltán a harmadik, Pásztor Ferenc
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a negyedik, Heiligermann Gábor a tizedik
helyen, Lovász Barnabás a középmezõnyben
zárt. A két város együttesének csatáját ezúttal
nagy fölénnyel ,8:2 arányban a tapolcai csapat nyerte.

KÉZILABDA:
NB II-es férficsapatunk legutóbbi eredményei: Szentgotthárd-Tapolca VSE 22:18
Tapolca VSE-SZESE Gyõr 29:30, Keszthelyi
Georgikon DSE-Tapolca VSE 35:24, Tapolca
VSE-Pápa 26:25.
NB II-es nõi csapatunk eredményei: Mogaac-Tapolca VSE 19:19, Tapolca VSEKomárom 26:29, Gyõri Audi ETO KC IIITapolca VSE 33:25.

PÁRBAJTÕR:
Ezüstérmet szerzett a magyar férfi párbajtõrválogatott a törökországi Antalyában rendezett vívó világbajnokságon. Az együttesben, akárcsak az Európa-bajnokságon ezúttal
is szerepet kaptak a tapolcai fiúk, Boczkó
Gábor és Rédli András. András elõször lépett
pástra felnõtt vébén. A legjobb 16 között
Észtországot 44:40-re, a negyeddöntõben
Koreát 45:33-ra, az elõdöntõben a németeket
gyõzték le 45:38 arányban. A fináléban nagy
csatában maradtak alul, 41:45 arányban a
francia válogatottal szemben.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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KÉPES HÍREK

Megbecsülik lakóikat
Lakó-hozzátartozó találkozót szervezett a tapolcai Megbecsülés Idõsek
Otthona október harmadikán, szombaton az Idõsek Hónapja alkalmából.
Az Arany János utcában mûködõ, de az
ország egész területérõl lakókat fogadó
kiemelten közhasznú magánintézményben
minden évben megrendezik a találkozót,
amelyre verses, énekes produkciókkal
készülnek az otthon idõs lakói és dolgozói
egyaránt. A hozzátartozókat és a vendégeket Nagy Judit, a Megbecsülés Idõsek Otthonának igazgatója köszöntötte, bemutatva az intézményt és az ott folyó színvonalas munkát a megjelent szépszámú hozzátartozónak.
A rendezvény meghívottjai között volt
Csere Sándor kanonok és Szabó Emõke
református lelkész is. Õk az idõsekhez
szóló, szép gondolataikkal emelték az
ünnepi találkozó fényét. Töreky László

Bajtársi találkozó
Felejthetetlen élményben volt része
mindazoknak, akik elfogadták a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület meghívását a 8. Harckocsiezred találkozójára.
Az október 2-án és 3-án megtartott
találkozón 130-an vettek részt. A rendezvény elsõ napján látogatást tettek a Badacsonylábdiban lévõ MH 1.sz. KORK-

bázison. A második napon a tapolcai
moziban Szatmári Jánosné önkormányzati képviselõ - vetítéssel egybekötött ismertetõt tartott a város történetébõl. Ezt
követõen a résztvevõk megtekintették a
tóparton lévõ Bormúzeumot. A találkozó
a Szent György-hegyen lévõ Killerpincészetben, kellemes baráti beszélgetéssel, borkóstolással ért véget. NHE

Fotó: Töreky

A legfiatalabb verssel mondott
köszönetet

Felelõsség-vállalás felsõfokon

Fotó: N. Horváth

De jó, hogy vigyázol rám!

Ulrike Vollner, a tapolcai Assisi Szent
Ferenc Alapítvány elnöke, az állatmenhely vezetõje Kiváló állatvédõ kitüntetésben részesült. A díj átadására október
17-én Tatabányán került sor.
A kitüntetést öt évvel ezelõtt alapította a
Magyar Állatvédõ és Természetbarát Szövetség. Az állatok világnapja alkalmából
átadott elismerésben évente 2 fõ részesül.
Olyanok, akik a gyakorlati állatvédelemben tevékenykednek és felelõsségtudatukkal, állatszeretetükkel példát mutatnak.
Ulrike Vollner egy évtizede vezeti az állatotthont. Évente több száz kutya számára
talál új gazdát. A mûködéshez szükséges
fedezet adományokból, a személyi jövedelemadó egy százalékából és rendszeres
önkormányzati támogatásból áll össze.
- Az Alapítvány és az önkormányzat
együttmûködése modellértékû példa lehet
az ország bármely települése számára
- hangzott el a díjátadón is.
NHE

Fotó: Nacsa

Jövõre újra, ugyanitt!

A népmese napján
Egy teljes nap a mesérõl, a mesélésrõl
szólt a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlegén szeptember
utolsó napján. A Népmese Napja rendezvényén hétszáznál is több fiatal, ovis
és kisiskolás vett részt városunkban.
150 éve, 1859. szeptember 30-án a

A Balaton vonzásában
A „Balaton - a Világörökség része” címû
tanácskozás keretein belül október 7-én
a Batsányi János Mûvelõdési Központban kiállítás nyílt Hegyi Gyula faszobraiból, Vidosa János festményeibõl, valamint Hosszú István éremgyûjteményébõl.
- Ez a kis alkalmi kiállítás nemcsak azért
jött létre, hogy színesítse a konferencia
programját, hanem azért is, hogy a mûveken keresztül bemutassa a környezet
hatását az emberi alkotókészségre - mond-

ta megnyitójában Stefler Márton operatõrfotográfus. - Míg Vidosa János festményei
a Balaton csodálatos fényeit, a vízfelszín
örök mozgását, változását idézik, addig
Hegyi Gyula szobrai a Balaton melletti
szõlõsgazda örök tevékenysége, a szõlõmetszés során keletkezett vesszõkbõl,
kiszáradt tõkékbõl készültek, igazolva,
hogy a jó kezû Mestert nemcsak kézügyesség, de kiváló helyzetfelismerés is
jellemzi. Hosszú István érmei a gyûjtés
szenvedélyét dicsérik.
NHE

A következõ lapzárta idõpontja: 2009. november 19.
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Tapolca város lapja

Fotó: Töreky

Mesélni jó!

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
novemberi túraterve

Fotó: N. Horváth

A magyar örökséggel el kell majd számolnunk az utánunk jövõknek
- figyelmeztetett Stefler Márton
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Kovászna megyei Kisbaconban született leghíresebb meseírónk, Benedek
Elek. Az író születésnapja a Magyar
Olvasótársaság felhívására, 2005 óta a
Népmese Napja hazánkban, amelyet a
tapolcai könyvtár gyermekrészlegén
egésznapos mesemondással ünnepeltek
meg. Vasáros Ferencné Márti néni irányításával egymást váltották a könyvtárban a gyermekcsoportok, csoportonként és óránként négy-öt gyermek,
vagy éppen felnõtt mesélõ vitte a mese
szárnyán az ifjú közönséget. Mindegyiküknek apró ajándékkal kedveskedtek a szervezõk.
Töreky László

7-én „Fehér-Vár-Palota” 40/25/20 teljesítménytúra, Székesfehérvár-Csór-Várpalota
14-én Pula-Som-hegy-Vigántpetend
21-én Balatonederics-Márványkõfejtõhegy-Balatongyörök
28-án „Tanúhegyek nyomában” 40/20
teljesítménytúra, Badacsonytomaj-Szentgyörgy-hegy
Für Ágnes
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