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Az ígéretet tettek követték
- Ha nem nyer a város pályázati támogatást a Kazinczy-iskola felújításához,
Tapolca megmutatja, hogy saját erõbõl
is megteszi azt - ígérte 2008-ban az
azóta tragikus hirtelenséggel elhunyt
Ács János polgármester.
Az ígéretet tett követte. A Képviselõtestület egyhangú döntésének eredményeként a város önerejébõl, 150 millió forintos költséggel megújult az iskola. Szeptember 1-jén került sor az
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Nagysikerû bemutatkozás

ünnepélyes átadásra.
Elsõként Horváth Lajos, a H.-Ép-Fa
Kft. ügyvezetõje tett jelentést Császár
László polgármesternek a 65 nap alatt
elkészült felújításról, majd a köszöntõk
után Bajner Imre, a Tapolcai Általános
Iskola igazgatója hálás szavakkal vette át
a megújult intézményt a pedagógusok és
a tanulók nevében.
/Írásunk a 4. oldalon Megszépült az
iskola címmel./

Fotó: N. Horváth

Jeles évforduló: 40 éves a Batsányi Kórus
A VOKE Batsányi János Mûvelõdési
és Oktatási Központban mûködõ csoportok szeptember 12-én bemutatkozó
kiállítást rendeztek.
- Óriási szellemi és fizikai érték halmozódott itt fel - mondta megnyitójában

Sólyom Károly alpolgármester -, és ez
annak a civil közösségnek köszönhetõ,
amely létrehozta. A folytonosságot a jelennek kell biztosítania.
/Írásunk a 9. oldalon Civil kurázsi a
Batsányiban címmel./

A legnagyobb érvágás
az önkormányzatokat fogja sújtani
Fotó: N. Horváth

A nemzetiszínû szalagot Horváth Lajos, Császár László és Bajner Imre
vágta át

Ilyen még nem volt!
- Városunk, de talán Magyarország
történetében is egyedülálló a többszörös világbajnok madártenyésztõ,
Pócsi Béla madaraiból megnyíló I.
Egzotikus Díszmadár Kiállítás - hangzott el szeptember 26-án a Városi
Rendezvénycsarnokban.
A nagyszerû összefogás, együttmûkö-

dés eredményeként létrejött kiállítást
Császár László polgármester nyitotta
meg. A nagyszámú közönség a 40 madárfajhoz tartozó 140 madarat õserdei hangulatot teremtõ, varázslatos környezetben tekinthette meg.
/Írásunk a 4. oldalon Az a csodálatos
madárvilág címmel./

- Óriási lesz a baj, ha a Parlament elfogadja a miniszterelnök által beterjesztett
költségvetési törvénytervezetet, amelyben a legnagyobb érvágás az önkormányzatokat fogja sújtani a 120 milliárd forintos elvonással - mondta Császár
László polgármester a vele készített riportban.
- Eddig sem volt elég az államtól kapott normatíva az iskolák mûködtetéséhez, de a
növekedõ infláció, a kötelezõ béremelések, az ÁFA-növekedés, a közmûdíjak emelése,
az ismét csökkenõ normatívák és az egyéb elvonások az ellehetetlenüléshez vezethetik
az önkormányzatokat. Az idegenforgalmi adóhoz az állam által eddig adott 2 forintot
(minden 1 forint beszedett adóhoz az állam plusz 2 forintot adott) lecsökkentik 1 forintra. Ez Tapolcának 18 millió forint mínuszt fog jelenteni - tette hozzá a város vezetõje.
/A polgármesterrel készített riport a 2. oldalon Nehéz döntések várnak az önkormányzatra címmel./

Szüreti vígasság Diszelben

Fotó: Töreky

A szabadidõparkban rendezett programok sok nézõt vonzottak
Fotó: N. Horváth

A kiállítás díszvendége Mr. João Miguel Vahekeni, az Angolai
Köztársaság magyarországi nagykövete volt, aki Pócsi Bélával együtt
gyûrûzött meg egy turákófiókát

A szõlõsgazdát és a Csobáncon termett
finom bort ünneplõk nagy örömére
szeptember 19-én ismét megrendezték
a Tapolca-Diszeli Szüreti Felvonulást.
Az idei borünnep egy különleges

eseménnyel is gazdagodott: a Csobánc
Kultúrház melletti téren felavatták a falu
kemencéjét.
/Tudósításunk a 6. oldalon Kemencét is
avattak a szüreti mulatságon címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Nehéz döntések várnak
az önkormányzatra

Császár László polgármestert a várost
érintõ, Tapolca polgárait érdeklõ témákról kérdeztük, köztük a 2010-es állami
költségvetés tapolcai vonzatáról, a város
anyagi helyzetérõl és a volt laktanya
hasznosításáról.
- Polgármester Úr! Az elõzõ lapszámban
még csak érintõlegesen szólt arról, hogy a
kormány milyen összegû elvonásra készül
az önkormányzatoktól. Azóta elkészült a
költségvetési törvénytervezet, benne a 120
milliárd forintos elvonással. Ez milyen
hatással lesz Tapolcára?
- Már most látszik, hogy nagy lesz a baj.
Eddig sem volt elég az államtól kapott normatíva az iskolák mûködtetésére, de a
növekedõ infláció, a kötelezõ béremelések,
az ÁFA-növekedés, a közmûdíjak emelése,
az ismét csökkenõ normatívák és az egyéb
elvonások az ellehetetlenüléshez vezethetik
az önkormányzatokat. Az idegenforgalmi
adóhoz az állam által eddig adott 2 forintot
(minden beszedett 1 forint adóhoz az állam
plusz 2 forintot adott hozzá) lecsökkentik 1
forintra. Ez Tapolcának 18 millió forint
mínuszt fog jelenteni. A gyermekétkeztetés
normatíváját, amit eddig 50 vagy 100%-ban
támogattak a nagycsaládosok, a szociálisan
rászorulók esetében, egyharmadra csökkentik. Eddig a támogatás egy fõre 66 ezer forint volt, ez a költségvetés-tervezet szerint
22.500 Ft lesz. A pedagógusok továbbképzésére eddig egy fõre adott 11 ezer
néhány száz forintot megszüntetik, ugyanakkor változatlanul kötelezõ lesz a 7 évenkénti továbbképzés, amit valakinek finanszírozni kell. A kultúrára, a sport és egyéb
várospolitikai feladatra eddig adott normatívákat most összevonják „egy kalapba”,
de ez kevesebb lesz, mint amit eddig kaptak
az önkormányzatok ezekre a célokra. Hogy
a fent említett elvonások hány millió forint
hiányt fognak okozni a tapolcai önkormányzatnak, azt még nem lehet tudni. Ha
elfogadja a Parlament a költségvetést, csak
akkor jutunk a végleges számok birtokába.
Nekünk november végéig kell megalkotnunk a költségvetésünket, de már most látszik, hogy gondok lesznek.
- A megszorítások, az elvonások jelentõsen érintik az egészségügyet is. Miként
alakulhat a tapolcai kórház sorsa?
- Az elmúlt napokban keresett meg a Dr.
Deák Jenõ Kórház és Rendelõintézet és
Gyógybarlang Kft. vezetése, Kern József és
dr. Németh Attila. Sajnos, õk is megerõsítették, hogy tragikus a helyzet, nagyon
komoly finanszírozási gondok vannak most
is, és még nagyobbak lesznek az elkövetkezendõ idõben. Ígérték, hogy míg az
erejük bírja, megpróbálják tartani a meglévõ helyzetet - arról nincs szó, hogy bezárnák a kórházat -, de ha ez a tendencia így
folytatódik, akkor lehet, hogy dönteniük kell,
hogyan tovább, mert õk saját költségbõl,
illetve az alacsony OEP-finanszírozásból
már nem tudnák fenntartani az intézményt.
Nem egyszerû a helyzet más területeken
sem. Az õsz folyamán nehéz döntések várnak az önkormányzatra. Míg a nálunk
sokkal kisebb önkormányzatok, amelyeknek semmilyen tartalékuk sincs, - sajnos csõdöt jelenthetnek be, és az iskolák, az

óvodák és a munkahelyek hiányában elnéptelenedhetnek, addig mi legfeljebb annyit
tudunk tenni a mûködés fenntartása érdekében, hogy a fejlesztéseket, beruházásokat
halasztjuk el, mert nem lesz rájuk forrás.
- A legutóbbi testületi ülés megtárgyalta
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
elsõ féléves teljesítésérõl készült beszámolót. Milyenek a mutatói?
- Idõarányosan és eddig jól teljesítettünk
úgy a bevételi, mint a kiadási oldalon. Itt
még nem éreztették hatásukat a jogszabályváltozások, az ÁFA-emelés, az energiaáremelések, az adótörvény-változás, de
õsszel már igen. Mindent megteszünk azért,
hogy a kifizetéseket megpróbáljuk a jelenlegi költségvetés keretein belül megoldani.
Az intézményvezetõket arra kértük, hogy
takarékosan bánjanak a költségvetéseikkel,
de ott, ahol gondot látunk, segítünk, hogy
az intézmény mûködõképessége megmaradjon. Ezt viszont majd utólag kell a
költségvetésünkbe beépíteni. Megnyugtató
az elsõ félévi gazdálkodása a városnak
abból a szempontból is, hogy likvidhitelünk nincs, nem kellett hozzányúlni a
tartalékainkhoz, a pályázatokhoz rendelt
önrészt és az egyéb céltartalékainkat még
nem használtuk fel teljes mértékben, ezeket
a jövõre induló nagyarányú fejlesztésekre
tudjuk majd fordítani, és természetesen ott
van még a kötvényben lévõ pénzünk is.
- Az elmúlt testületi ülésen meghallgatták
a képviselõk azt a tájékoztatót is, amely
Tapolcának a Leader-programban való
részvételérõl szólt.
- A Testülettõl Lévai József képviselõtársam kapott megbízatást arra, hogy a városnak a Leader-programban való részvételét
elõkészítse. Õ errõl a feladatról számolt be
a legutóbbi ülésen. Bár Tapolca a programban csak külterületeivel vehet részt Sebron, Halastó, a Téglagyári-rész, Mogyorós-hegy -, de mivel ott is mûködnek
helyi vállalkozók, ott is vannak telephelyek, ezért úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk a Leader-programhoz, hogy az
ottani vállalkozók kedvezõbb helyzetbe
kerülhessenek, hogy adott helyzetben
pályázni tudjanak.
- Mi a helyzet jelenleg a volt laktanya
hasznosításával?
- Az elmúlt idõszakban több megkeresés
és érdeklõdés is volt, de még egyik sem
jutott olyan stádiumba, amellyel érdemes
lenne komolyabban foglalkozni. Amennyiben komoly ajánlat érkezik az adott területre, az majd a Képviselõ-testület elé fog
kerülni. Olyan komoly értékrõl van szó,
amelyet közbeszerzési eljárás keretében
kell meghirdetnünk. A gazdasági válság, a
mai nehéz pénzpiaci helyzet is viszszatartó
tényezõ lehet, hiszen még nem indult be a
gazdaság, a befektetni szándékozók még
nem látják azokat a lehetõségeket, forrásokat, amelyek segíthetik õket. Ezért nem
akarjuk mi sem meghirdetni most még a
területet, nem akarjuk olcsón eladni, elkótyavetyélni. Még mindig abban gondolkodunk, hogy egy projekt keretében hasznosítsuk, azaz az lenne az ideális megoldás,
ha egy vevõ venné meg az egész területet,
és ott egy szabadidõcentrum épülne. Hogy
vonzóvá, eladhatóbbá tegyük, ezért úgy
döntött a Testület, hogy ott melegvizet
keresve kutat furatunk. Erre az Önkormányzat a költségvetésben 12 millió forintot különített el. A vízjogi engedélyeztetés
most van folyamatban. Ha lezárul az

engedélyeztetési eljárás, ha eredményes
lesz a kútfúrás, ha lesz megfelelõ melegvíz,
akkor újra meghirdetjük a volt laktanyát
hasznosításra. Bízunk benne, hogy a
komolyan érdeklõdõk száma növekedni
fog, a melegvíz növelni fogja a terület
értékét és vonzerejét.
- Miért volt szükség arra, hogy a
Polgármesteri Hivatal együttmûködési
megállapodást kössön az önállóan mûködõ
intézményekkel?
- Az önkormányzat 2001-ben kis-kincstári rendszert alakított ki, és ennek értelmében együttmûködési megállapodást kötött a felelõsségvállalás és munkamegosztás
rendjérõl az önállóan gazdálkodó és a
részben önállóan gazdálkodó intézményekkel. 2008-ban az intézményrendszerben átszervezés történt, így jött létre a
Tapolcai Óvoda és a Tapolcai Általános
Iskola. Ezért vált szükségessé egy új megállapodás megkötése az adott intézményekkel, de új együttmûködési megállapodás készült a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézettel és a Wass Albert
Könyvtár és Múzeummal is.
- Ön egy felhívást tett közzé a város honlapján, amelyben a „Barackosban” lévõ
utcák elnevezésére kér javaslatokat Tapolca
polgáraitól, a civil szervezetektõl. Mi a
helyzet azokkal az utcákkal, amelyeknek a
nevét - hogy úgy mondjam - „elsodorta” a
rendszerváltás? Gondolok itt a Kun Béla, az
Engels, a Sárvári Endre stb. utcákra.
- Már többször felmerült ennek a kérdése
az elmúlt ciklusokban is, de valójában nem
történt meg az utcanév-változtatás. Ennek
több oka is van. Az egyik, hogy a választási
törvény elõírja, hogy a választások elõtt milyen záros határidõvel lehet csak változtatni, a másik pedig az, hogy ennek nagyon
komoly anyagi háttere van, és a költségeket
az önkormányzatnak kell állnia. Mert nemcsak az utcanévtáblák cseréjérõl van itt szó,
de az okmánycserékrõl, telephelyek cégbírósági átvezetésérõl és még egyebekrõl is.
Most viszont, hogy a „Barackosban” nevet
kell adni az utcáknak, újra elõkerült ennek a
megoldása is. Arra kérem a város polgárait,
hogy fent jelzett - és a többi hasonló elnevezésû - utca nevére is tegyenek javaslatot,
és azt küldjék el a Polgármesteri Hivatalba
(8300 Tapolca, Hõsök tere 15.). Köszönettel vesszük.
- Az elmúlt idõszakban benyújtott pályázatok elbírálásáról érkezett már értesítés?
- Igen. Eredményes volt a Somogyi Béla,
a Kandó Kálmán és az Alkotmány utcára
benyújtott TEUT-pályázatunk. A támogatási szerzõdés megkötése után megindulhat a közbeszerzési eljárás, de lehet, hogy a
kivitelezés áthúzódik majd a jövõ évre.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák október hónapban az alábbi
idõpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
október 5. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
október 12. 13:00-15:00
Marton József alpolgármester:
október 19. 14:30-16:00
Császár László polgármester

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

AKTUÁLIS

Nagyon súlyos gondok, problémák lesznek az elkövetkezendõ évben
Megkezdte õszi ülésszakát a Parlament.
Lasztovicza Jenõvel, választókörzetünk
országgyûlési képviselõjével a 2010-es
költségvetés-tervezetrõl, annak várható
hatásairól és a parlamenti hangulatról is
beszélgettünk.
- Ha megvizsgáljuk a költségvetés számait,
akkor azt kell mondanunk, lehet, hogy ez
durvább lesz, mint a Bokros-csomag volt
annak idején. Mi el is neveztük Bajnai-csomagnak, mert gyakorlatilag az emberek utolsó fillérjeit is ki fogja csikarni a zsebükbõl. A
legnagyobb elvonás az önkormányzatokat
érinti, amelyek fenntartják az iskolákat, óvodákat, bölcsõdéket, az egészségügyi ellátórendszert, a szociális hálót, a múzeumokat,
könyvtárakat és még sorolhatnám tovább.
Veszprém megye éves költségvetése 20-21
milliárd, az önkormányzati elvonás pedig
120 milliárd lenne, 6 megye költségvetésének összege. Nagyon súlyos gondok, problémák lesznek az elkövetkezendõ évben. Már
most reménytelen helyzetben van az egészségügy, mi lesz még? Nem lehet a kórházigazgatókról azt mondani, hogy pártpolitikai
alapon végzik a munkájukat, de most pártállástól függetlenül éhségsztrájkra készülnek,
mert látják, hogy októberre, novemberre
összedõlhet a teljes betegellátó rendszer. Ez a
költségvetés az emberek elleni, a magyar állampolgárok elleni bûntett lesz, ha ilyen formában el fogja fogadni a parlamenti többség.
- A költségvetés-tervezetben a családokat
és benne a gyerekeket is érintõ komoly
megszorítások is szerepelnek.
- A kormány úgy döntött, hogy a napközis
ellátás, a diákétkezési normatíva kétharmadát
elvonja. Ezt pedig a szülõknek kellene majd
kifizetniük. Sajnos, azonban - ismerve a viszonyokat - a családok nem lesznek képesek
erre, az önkormányzatok pedig nem tudnak
segíteni. Nagyon sok kisgyerek nem jut majd
megfelelõ táplálékhoz, éhezni fog. Egyre
többen és egyre kétségbeesettebben keresnek
meg a fogadóórámon, akik attól rettegnek,
hogy elárverezik az évtizedes munkával

felépített házukat, megvásárolt lakásukat.
Néhány évvel ezelõtt svájci alapú hitelt vettek fel rá, és most az elszabadult árfolyamok
és a kamatok miatt a törlesztési díjuk szinte
megduplázódott. A tragikus helyzetet többeknél az is súlyosbítja, hogy vagy a férj vagy a
feleség - de sajnos olyan is van, hogy mindketten - elveszítették az állásukat, lehetetlenné vált, hogy törlesszenek, hogy megéljenek,
hogy 2-3 iskoláskorú gyerekrõl gondoskodjanak. A „lemeztelenített” önkormányzatok
sem tudnak segíteni rajtuk. Mi lesz velük? Mi
lesz a gyerekekkel? A költségvetést összeállítók rájuk és más elesettekre, a több százezer munkanélkülire miért nem gondoltak?!
Az állam az elmúlt évek rossz gazdaságpolitikájával szinte reménytelen helyzetet teremtett. Ennek a megváltoztatására az a kormány
hogyan lenne képes, amely az elmúlt 7 évben
meghozta azokat a döntéseket, amelyek idevezettek?
- Lenne más megoldás?
- Egy teljesen új gazdasági szemléletre
lenne szükség, egy egészen más gazdaságpolitikai filozófiára. A FIDESZ gazdaságpolitikájának lényege, hogy minél több munkahely teremtõdjön, az emberek viszonylagos jóléte az elsõ szempont. Fontos, hogy a
vállalkozások Magyarországon stabilak legyenek, hiszen azok tudnak munkahelyeket
teremteni. A több munkahely több adót is termel, és akkor az elosztó rendszeren keresztül
több jut a szociális támogatásra, az oktatásra,
az egészségügyre, a diákétkeztetésre és még
sorolhatnám. Már többször szóltam róla, de
most is megerõsítem: olyan adókörnyezetet
kell teremteni az országban, hogy az elmúlt
években Szlovákiába vagy Romániába kitelepült vállalkozók visszahozzák a cégeiket,
vállalataikat. A szocialisták gazdaságpolitikájának egyik alapelve az elmúlt 20-30
évben az volt - és most is az -, ha baj van,
akkor megszorítások kellenek, és azt a
lakosságra kell terhelni. Emelték az árakat, az
ÁFA-t, az adót, a járulékokat, és nem vették
észre, hogy ezzel tönkretették a magyar gaz-

daságot. 1998 és 2000 között csökkent a
munkanélküliek száma, most viszont ott tartunk, hogy eléri a félmilliót. Lassan több lesz
a munkanélküli, mint a rendszerváltás utáni
legrosszabb évben. Ráadásul azt az
adóssághalmazt, amit az elmúlt években felhalmozott az ország, még az unokáink is
nyögni fogják. 2002-ben 8500 milliárd forint
volt az adósságunk. Jelenleg közel 20.000
milliárd, tehát 2 és félszeresére nõtt. A
kilábalás útja lehet az is, hogy egy szavahihetõ, korrekt kormánynak majd le kell ülnie a
nemzetközi pénzintézetekkel, a Valutaalappal, az Unióval, és a hitelek átütemezését kell
kérni. Erre meg is lenne a lehetõség, csak a
mostani helyzetben ez nem valósítható meg.
Mert gondoljunk bele! Miként vélekedhettek egy olyan kormányfõrõl, történetesen
Gyurcsány Ferencrõl, aki azt mondta, hogy
hazudtunk éjjel-nappal, 2 éven keresztül nem
csináltunk semmit?! De a világon nincs még
egy ország, rajtunk kívül, amelyben a
Nemzeti Bank vezetõje külföldön, offshore
cégekben tartja a pénzét, és amikor ez
kiderül, azt mondja, hogy a közel egymilliárdos kivitelét majd csak decemberben hozza
haza?! Vannak olyan elemzõk, akik azt
mondják, hogy külföldi bankokban 2500 milliárd forintnyi magyar pénz van. Ezeknek a
pénzeknek jelentõs része valószínûleg azért
„ment ki” az országból, mert adózatlan pénz.
Gyakorlatilag csaltak, loptak, hazudtak, és
ezt a pénzt kimenekítették.
- Orbán Viktor, a FIDESZ elnöke határozottan jelentette ki, ha a pártja kormányzati
pozícióba kerül, szigorú és kemény elszámoltatások lesznek.
- Erre valóban nagy szükség lesz. Ha ez
nem következne be, akkor sok mindenre „keresztet vethetnénk.” De nagyon bízom benne,
hogy az ígéret meg is fog valósulni. Meg kell
majd nézni azt is, hogy kiknek állt érdekében
olyan intézkedéseket hozni - ÁFA-emelés,
negatív jogszabályi változás stb. -, amelyek a
mindennapjainkat súlyosan érintik. A társadalmi igazságtalanságokra fény kell, hogy

derüljön. Beszéljünk csak az elmúlt hónapokban felszínre került BKV-ügyrõl! Ha belegondolunk abba, hogy ott egy vezetõ, aki dolgozott 1-1,5 évet, kapott 46 millió forint
végkielégítést, és az pedig, aki havi nettó
100.000 Ft-ot visz haza a családjának, 40
évig dolgozik ennyiért. Akkor még nem szóltunk a 100 milliós végkielégítésrõl, a veszteséges vállalatoknál lévõ több milliós fizetésekrõl! Véleményem szerint ezek már a büntetendõ kategóriába tartoznak. Mi lehet a helyzet a többi állami vagy önkormányzati vállalatnál?! Erre is meg kell keresni majd a választ.
- Milyen a hangulat a Parlamentben most,
a költségvetési vita elõtt?
- Nem a legjobb. Egyrészt, mert a baloldal
érzi, hogy nehéz a helyzet, a választási elõrejelzések sem jók. Mi pedig azért vagyunk viszonylag rossz hangulatban, mert tudjuk és
érezzük, milyen mély gödörben van az ország, az „örökség” nyomasztó, de abban biztosak vagyunk, hogy produkálni kell, ha kormányzati pozícióba jutunk, vissza kell adni
az embereknek a hitét, bízniuk kell a jövõben,
el kell hinniük, hogy érdemes dolgozni.
- Orbán Viktor azt mondta, hogy a FIDESZ
minden egyéni képviselõjével személyesen
fog elbeszélgetni a soron következõ feladatokról, a jövõrõl.
- Erre október elején kerül sor. Azon a
beszélgetésen mi is elmondjuk, hogy miként
látjuk a saját választókörzetünket, milyen
lehetõségeket látunk a jövõ tekintetében, és
ha a FIDESZ nyeri meg a választásokat, a
fejlesztésekhez milyen segítséget kérünk. Az
elnök úr arról is képet szeretne kapni, hogy a
FIDESZ-nek az adott választási körzetben
milyen a szervezettsége, mekkora a támogatottsága. Szükségünk lesz olyan támogatókra,
akik nemcsak szavazni mennek el, de segítik
is választás elõtt a munkánkat, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a legtöbb voksot
megszerezzük. Meg kell gyõzni az embereket, hogy menjenek el szavazni, mert róluk,
a gyermekeikrõl, az unokáik jövõjérõl szól a
történet.
N. Horváth Erzsébet
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Kopjafa Erdélybõl

Beiktatták az új rendõrkapitányt
Szeptember 1-jén ünnepi állománygyûlés
keretében iktatta be dr. Bolcsik Zoltán
dandártábornok, a Veszprém Megyei
Rendõrfõkapitányság vezetõje dr. Smura
János alezredest a Tapolcai Rendõrkapitányság kapitányi tisztségébe.
- Az élet törvényszerûsége, hogy dr. Scher
József nyugdíjba vonulását követi egy új
kapitány kinevezése. Dr. Smura János 2009.
február 1-jétõl „tanulja” Tapolcát és a környezõ településeket. Az elmúlt 7 hónap alkalmas volt arra is, hogy megismerje az állományt, a kapitányságot és õt is megismerjék,
elfogadják - szólt az életpályát ismertetõ,
majd dr. Bolcsik Zoltán méltatta az új kapitány eddigi tevékenységét. - Jelzés értékû,

ahogy dr. Smura János képezte magát, ahogy
egyre feljebb jutott a ranglétrán. Megfelelõ
szorgalommal, kitartással ezt az eredményt
bárki elérheti - mondta a dandártábornok.
- Jó volt a kapitányság eddigi vezetése, de a
jónál is lehet jobb. Én ehhez a jó munkához
kívánok erõt, kitartást - tette hozzá.
Dr. Smura János, megköszönve a bizalmat, a jövõ feladatairól szólt, arról, hogy a
megelõzés miként kerül elõtérbe és miként
kívánja segíteni a polgári önszervezõdés
eredményeként létrejött polgárõrséget az
általa vezetett kapitányság.
Az ünnepi ülésen részt vettek a kistérség
vezetõi és Császár László tapolcai polgármester is.
NHE

Új oktatási program pályázati segítséggel
Fotó: Töreky

A kopjafa Zabola népének fõhajtása Ács János emléke elõtt
Ács János emlékére készített kopjafa érkezett Tapolcára az erdélyi testvértelepülésrõl, Zaboláról, szeptember 17-én.
A faragott emlékfát Zabola polgármestere, Ádám Attila és az alkotó, Réthi József
nyugalmazott tanító, fafaragó adta át
Tapolcának, az elhunyt polgármester özvegyének és a város vezetõinek jelenlétében.
- A Kopjafa egyelõre nem kerül végleges
helyére, annak felállítását ünnepélyes

keretek között, a sírhely-emlékmû nyilvános átadásával egyidõben tervezi a város
- tudtuk meg Császár László polgármestertõl. Ádám Attila, Zabola polgármestere
lapunknak azt nyilatkozta, hogy a
Kopjafával Zabola népe annak az embernek
állít emléket, aki igaz magyarként szívén
viselte a Trianonnal határon kívül rekedt
erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki
nemzettestvérei sorsát.
Töreky László

- A Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézet sikerrel vett részt a Fogyatékosok
Közalapítványa által kiírt uniós pályázaton, amelynek eredményeként 38 millió
forintot nyert egy új oktatási program
indításához - tudtuk meg Bognár
Ferenctõl, az intézmény igazgatójától.
- A Dobbantó-program keretében a
hátrányos helyzetû - és 8 osztállyal nem rendelkezõ - tanulók számára nyílik lehetõség a
8. osztály elvégzésére, illetve a 9-re történõ
felkészítésre. A program beindításához egy

Új Tapolcai Újság

új tanterem kialakítása vált szükségessé. A
nyert pályázati pénzbõl a tanterem korszerû
technikai felszerelést is kapott. Minden tanuló laptoppal „dolgozik”, a tananyagok feladatlapjai az interneten keresztül érhetõk el. A
feladatmegoldást digitális tábla és LCD-tévé
alkalmazása is segíti. A tanteremhez egy jól
felszerelt konyharész is tartozik, amelyben a
fõzés tudományát sajátíthatják el a tanulók.
A Dobbantó-program Magyarországon kísérleti jelleggel indult 15 intézményben. A
megyébõl - de még a régióból is - egyedül a
Szász Márton-iskola vett benne részt - tette
hozzá az igazgató.
NHE
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Az a csodálatos madárvilág
- Egyedülálló az a teljesítmény, amelyet
Tapolca büszkesége, Pócsi Béla díszmadártenyésztõ ért el - mondta felvezetésében a
moderátor szerepét betöltõ Cseh Diána.
- A madár a szabadság szimbóluma, de
Pócsi Béla számára nemcsak az. Aki ma és a
kiállítás ideje alatt szemügyre veszi ezeket a
csodálatos állatokat, az bepillantást nyerhet
nemcsak az állatvilág csodáiba, de képet
kaphat arról is, hogy a mi többszörös világbajnokunknak mindez az élete.

Fotó: N. Horváth

Ugye, gyönyörûek?
Császár László polgármester köszöntõ
szavaiban az elmúlt évek kitartó és fáradságosan szép munkája eredményeként értékelte
a kiállítás megnyitását, valamint annak, hogy
mennyire összefogott a város azért, hogy
az õserdõ egy kis darabját idevarázsolja
a rendezvénycsarnokba. - Az elsõ lépést
megtettük a folytatás felé is - mondta, és
ígérte, minden segítséget megad a város
ahhoz, hogy akár egy állandó kiállítóhelye is
legyen ezeknek a csodálatos madaraknak.

A kiállítás díszvendége Mr. João Miguel
Vahekeni, az Angolai Köztársaság magyarországi nagykövete volt, aki a gyermekkori
élményeit felidézve kedves szavakkal szólt
Pócsi Béla tevékenységérõl. - Örvendetes,
hogy itt Magyarországon él egy díszmadártenyésztõ, aki õrzi, védi mindazt, amit a természet adott a számunkra - hangsúlyozta.
Hubert G. Wells, állatidomár, Homoki
Nagy István természetfilmes volt munkatársa
Kaliforniából érkezett barátja kiállítására.
Mint mondta, az elsõ turákópárt még õ hozta
Magyarországra és ajándékozta az Afrika
Múzeumnak. Majd azt kívánta, hogy Pócsi
Béla álma az állandó bemutatóhelyrõl végre
valóra válhasson.
A világbajnok díszmadártenyésztõ meghatottan mondott köszönetet mindazoknak,
akik segítették õt abban, hogy ez a kiállítás
létrejöhetett. - Köszönet a városnak, hogy
anyagilag támogatott, köszönet a rendezvénycsarnoknak, a Vállalkozók Egyesületének, minden barátomnak, aki az ország
különbözõ részérõl is eljött, hogy segítsen
nekem - mondta.
Kedves gesztusként a kiállítás megnyitóján résztvevõ közönség hölgytagjai egyegy szál rózsát kaptak Pócsi Bélától. Az angolai nagykövet sem távozott „üres kézzel”.
Az Angolában címerállatnak számító vörösbóbitás turákókból kialakított röpdében lévõ
madarakat a tapolcai díszállattenyésztõ felajánlotta az Angolai Köztársaságnak, csak azt
kérte, hogy az õserdõben õ engedhesse el
õket. A nagykövet segédkezett egy, még
inkubátorban lévõ kismadár gyûrûzésében is.
A kiállításra készített, ajándékba kapott feliratos poharat és a fából faragott turákót pedig
bizonyára kedves emlékként õrzi majd. NHE

Megszépült az iskola
Nem véletlen, hogy szeptember 1-jén reggel 8 órakor adta át a város a 65 nap
alatt, mintegy 150 millió forint önerõbõl
megújult Kazinczy Ferenc Tagintézményt
a pedagógusoknak és a tanulóknak.
A 8 órakor megszólaló csengõ az
ünnepélyes avatás kezdetét is jelentette. A
jelenlévõket Udvariné Horváth Anna, a
tagintézmény vezetõje köszöntötte, majd
Horváth Lajosnak, a H.-Ép-Fa Kft.
ügyvezetõjének jelentéstétele következett.
Császár László polgármester arról a
testületi közös akaratról szólt, amellyel a
képviselõk elhatározták, ha nem is
nyernek pályázati segítséget a felújításhoz, a térség legnagyobb alapfokú intézménye akkor is új külsõt fog kapni saját
erõbõl. A többszöri sikertelen pályázat
után a város be is váltotta ígéretét. - Köszönet mindenkinek a munkában való
részvételért. Arra kérem a jelenlévõket,
hogy közösen õrizzük meg az iskolát,
hogy a jövõ generációja is itt szerezhesse
meg az útra való tudást - tette hozzá
Császár László. Majd emléklapokat adott
át mindazoknak, akik a munkálatokban
részt vettek.
A történelmi egyházak szolgálattétele
során Szabó Emõke református lelkész
arról szólt, hogy egy iskola falain belül
számtalan remény, kedves emlék születik,
itt minden a gyermekekért történik. A
pedagógusok ismerik az egyszerû titkot:
„csak az vész el, amit megtartasz magadnak, amit átadsz, az örökké a tiéd marad.”

Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész a
költõ szavait idézve kért Istentõl áldást az
iskolára: „Ne hagyjátok a templomot, a
templomot s az iskolát.”
- Az Úr áldja meg és õrizze meg mindazokat, akik itt élnek, tanulnak, dolgoznak,
akik megtapasztalják a szépet és a jót
- szólt a fohász. Csere Sándor kanonok a
Bibliából vett idézettel hívta fel a jelenlévõk figyelmét a pedagógusok áldozatos
munkájára, akik, ha igazságot tanítanak,
ragyogni fognak, mint a csillagok.
Az áldást és szentelést követõen
Császár László, Horváth Lajos és Bajner
Imre átvágta az átadást jelképezõ nemzetiszínû szalagot, majd Bajner Imre igazgató mondott köszönetet mindenkinek,
aki lehetõvé tette, hogy az iskola megújulhatott. - Bizonyára egyetértünk abban, hogy
színvonalas minõségi munkát kulturált,
ízléses környezetben lehet végezni. Ezért
is különösen örömteli számunkra a mai
nap, amikor birtokba vehetjük a felújított
iskolaépületet. Az utolsó állvány elbontása után már rajtunk a sor, pedagógusokon
és rajtatok, diákokon, hogy a Kazinczyiskolához híven, magas színvonalú munkával háláljuk meg és bizonyítsuk, hogy a
Fenntartó által a felújításra fordított
összeg a lehetõ legjobb helyre került.
Szabó László 7.c osztályos tanuló a
költõ új tanévet köszöntõ versével - Hajrá,
új tanév! - zárta az ünnepélyes átadást, és
megkezdõdött a 2009/2010-es tanév a
Kazinczyban is.
N. Horváth Erzsébet

Nyelvvizsgázz helyben, Tapolcán!
A Bábel Nyelvcentrum Kft. szervezésében
2007-ben nyílt meg Tapolcán a franchiserendszerû Katedra Nyelviskola, amelynek
vezetõje Antal Zoltánné, akit arra kértünk, hogy mutassa be az iskolát, és
szóljon arról, hogy mi az a plusz, amit ez a
nyelviskola nyújtani tud a többivel szemben.
- A Katedra Nyelviskola Hálózat ma már
az ország 39 városában mûködik nagy sikerrel. Amiben mi mások vagyunk és többet
tudunk nyújtani, mint a többiek, az, hogy
akkreditált nyelvvizsgahely vagyunk, vagyis
hallgatóink ECL nemzetközi nyelvvizsgát,
illetve a veszprémi Pannon Egyetem PANNON nyelvvizsgáját tudják megszerezni az
iskolánkban. Az elsõ vizsgaidõpont decemberben lesz, a vizsga írásbeli része a tapolcai
gimnáziumban, a szóbeli része pedig helyben, a nyelviskola épületében kerül megrendezésre.
- Ha az Önöknél szerzett nyelvvizsga
bizonyítvánnyal valaki átlépi a magyar
határt, mire jut, elismerik-e azt külföldön?
- A nemzetközi nyelvvizsga azt jelenti,
hogy kétfajta nyelvvizsga bizonyítványt kap
a hallgató. Az egyik magyar nyelvû, a
másikat pedig angol nyelven állítják ki,
vagyis bárhol a világon elismerik, nem kell
honosíttatni. Mindkét nyelvvizsgánk akkreditált, vagyis az ország összes felsõoktatási
intézményében elfogadják, mint államilag
elismert nyelvvizsgát.
- Hány oktatóval tanítanak és mennyi
órára van szüksége a hallgatónak ahhoz,
hogy vizsgázhasson?
- Jelenleg 8-an dolgoznak a nyelviskolában, de nemcsak itt tanítunk, hanem
akkreditált intézmény lévén, lehetõség nyílik
a vállalatoknál helyben lebonyolított oktatásra is. Jelenleg több cégnél a szakképzési hozzájárulás terhére indított a munkáltató az
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alkalmazottak részére nyelvtanfolyamot.
Visszatérve a kérdéshez: A Katedra Nyelviskolában kialakított rendszerünkrõl tudni
kell, hogy központi tanmenetbõl dolgozunk,
amelynek középpontjában a kommunikatív
nyelvtudás áll. Az iskolában modulrendszerben dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy 32 óra
egy-egy modul, ebbõl 2 óra maga a modulzáró vizsga. Oktatásunk normál ütemû,
vagyis heti két alkalommal 2-2 órát tartunk
hallgatóinknak. 5-6 fõs csoportokat indítunk
illetve lehetõség van privát oktatásra is. Az
európai keretrendszernek megfelelõen állítjuk össze a csoportokat. A1-szinten indítjuk
a kezdõ csoportokat, B1-szinten az alapfokú
nyelvvizsga, B2-szint a középfokú, a C1,
C2-n pedig a felsõfokú nyelvvizsga érhetõ
el.
- Milyen idegen nyelvek közül választhat a
jelentkezõ?
- A legkeresettebb nyelv az angol és
német, de olasz, francia és spanyol nyelvet is
tanítunk.
- Milyen korosztályt fogadnak a
nyelviskolában?
- Hároméves kortól a nyugdíjaskorig várjuk a hallgatókat.
- Nem korai ilyen fiatalon elkezdeni a kétnyelvûvé nevelést, illetve az idõsebbeknek
nem reménytelen vállalkozás idegen nyelvet
tanulni?
- Nem, mindegyik célravezetõ lehet. Saját
tapasztalatból mondhatom, hogy a két és fél
éves kislányom - aki heti egy órában tanulja
az angolt - nagyon szereti ezt az egyébként
játékos: énekkel, tánccal, rajzzal, zenével
fûszerezett „oktatást”. Már elszámol tízig és
angolul mond mondókákat. De természetesen ez a korai nyelvtanulás nem azt jelenti,
hogy a gyermek hamarosan angolul fog
beszélni, gondolkodni, vagy filmet nézni. Ez
a korai fejlesztés sokkal inkább azt a célt

A tanárok a tanórán a magyar nyelvet csak kivételes esetekben használják
szolgálja, hogy a hangképzõ szervei „megtanulják”, van a magyaron kívül egy másfajta hangképzés is. A kicsi korban tanult, hallott, megismert szókészletet pedig a
„passzív” évek után majd a felszínre tudják
hozni, azaz használni is tudják. Olyan ez,
mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni. A
kérdés második felére válaszolva: idõsebb
korban is elsajátítható egy-egy idegen nyelv,
de ehhez is türelem, szorgalom és kitartás
kell éppúgy, mint a számítógép-használat
megtanulásához.
- Tehát a nyelvtanuláshoz kitartásra, szorgalomra és az egyre „drágábban mért”
idõre is szükség van. Tudnak-e alternatívát
kínálni annak, aki arra hivatkozik, hogy neki
nincs ideje eljárni a nyelvórákra?

Új Tapolcai Újság

- Igen, tudunk. Annak az elfoglalt embernek, aki térbeli vagy idõbeli korlátok miatt
nem tud személyesen megjelenni a tanórákon is kínálunk olyan programot, amelynek
segítségével megtalálhatja a nyelvtanuláshoz
vezetõ utat. Ez a rendszer a Katedra LiveOnline. Nem kell befáradnia a nyelviskolába, hanem otthon, vagy a munkahelyen, a
számítógép elõtt ülve tud nyelvet tanulni. A
szolgáltatás egyetlen technikai feltétele,
hogy a felhasználó egy szélessávú internet
kapcsolattal és számítógéppel rendelkezzen.
A résztvevõk virtuális tanteremben tanulnak,
a tanár látható a képernyõn és hallja a hallgatót. Ez a rendszer bármilyen oktatási tevékenységre alkalmas, amellyel a normál
oktatásban találkozhatunk. A virtuális órákat
kiegészítik a kapcsolattartó órák is, ahol a
hallgatók személyesen találkoznak, konzultálnak a tanárukkal.
- Milyen áron kínálják a nyelvoktatást?
- Olyan árakat próbáltunk megállapítani,
amelyek egyrészt Tapolcán már elfogadottak, másrészt kedvezõek. Egy 45 perces óra
díja (5-6 fõs csoportban) 800 Ft. Az a hallgató, aki magánórákra szeretne hozzánk
járni, 2500 Ft-ot fizet óránként. De nyitottak
vagyunk mindenféle szervezésre, akár két
fõ, akár baráti társaság jelentkezik be hozzánk, fogadjuk õket. A célunk az, hogy a
hallgató a lehetõ legrövidebb idõn belül
aktív használója legyen a választott idegen
nyelvnek.
- Miként lehet információt szerezni a
nyelviskoláról?
- Iskolánk Tapolcán, a Kossuth Lajos u. 8.
szám (I. em. 4. ajtó) alatt mûködik (a Szent
György Panzióval szembeni épületben).
Ügyfélszolgálat: munkanapokon reggel 9-tõl
17 óráig. Tel./fax: 06-87/730-083, mobil: 0670/361-0809. Honlapunk: www.katedra.hu,
emailcímünk: tapolca@katedra.hu.
(x)
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A távfûtési rendszer a fogyasztókért van
Augusztus 1-jétõl a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. új ügyvezetõ igazgatója
Gebhardt Gyula. Riportunkban vele és a
Kft. jövõjére vonatkozó tervekkel ismerkedhetünk.
- Várpalotai vagyok, orvos feleségemmel
és két felnõtt fiammal jelenleg is ott élek.
Általános gépipari technikusként szereztem
épületgépész üzemmérnök diplomát Pécsett,
a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolán. A
fõiskola elvégzése után elõször a Fejér
Megyei Állami Építõipari Vállalatnál dolgoztam, majd 1977-tõl 22 évig, 1999-ig a
Várpalotai Városgazdálkodási Vállalatnál,
illetve annak jogutódjainál vettem részt a
városi távhõrendszer kiépítésében, mûködtetésében és korszerûsítésében, beleértve a
„japán hitel” keretében felépített városi
fûtõerõmû létesítési és üzembe helyezési
munkáit is. A fenti idõ alatt a vállalati ranglétrán a mûszaki vezetõi pozícióig jutottam
el. 1999-ben munkámat a Várpalotáról
1997-ben levált Pétfürdõ önkormányzata
által alapított „PÉTKOMM” Kft. elsõ
ügyvezetõ igazgatójaként folytattam. A fõ
feladatom itt is a helyi távfûtõrendszer
üzemeltetése és korszerûsítése volt a
település-fenntartási feladatok ellátása mellett. Alapító tagja voltam a rendszerváltáskor
megalakult Hõszolgáltatási Egyesülésnek,

Évfordulók
1917. szeptember
92 éve
Súlyos tífuszjárvány Tapolcán.
1951. szeptember 1.
58 éve
A Batsányi János Gimnázium beindulása 1 lány
és 1 fiú osztállyal.
1969. szeptember 1.
40 éve
Megnyílt a 75 férõhelyes 4. sz. Óvoda az
Alkotmány utcában.
1971. szeptember 1.
38 éve
Felavatják a Batsányi János Gimnázium új 12
tantermes épületét a Liszt Ferenc utcában.
1974. szeptember 1.
35 éve
Felavatták Marton László szobrászmûvész "Jel az
idõben" címû szobrát a BBV tapolcai székháza elõtt.
1979. szeptember 1.
30 éve
Tapolca város lakóinak száma 17.078 fõ.
1989. szeptember 1.
20 éve
Új szolgáltatást, hangos könyvtárat indít vakokés csökkentlátók, mozgássérültek, idõs, beteg
emberek számára a tapolcai Városi Könyvtár.
1999. szeptember 8.
10 éve
Ünnepélyes gázlánggyújtás Diszelben: megvalósult a városrész vezetékes földgázellátása.
1969. szeptember 10.
40 éve
Üzembe helyezik a Könnyûbeton és Szigetelõanyagipari Vállalat tapolcai gyáregységét.
1752. szeptember 12.
257 éve
A tapolcai nemesek kérvénye Padányi Bíró
Márton veszprémi püspökhöz, hogy vegye ki
õket a városi fennhatóság alól és kössön velük
külön egyezséget.
1941. szeptember 12.
68 éve
Hungária mozgó névvel (és Neviczky Józsefné
mozissal) nyitott meg a felújított tapolcai mozi.
1941. szeptember 13.
68 éve
Tapolcán õrizetbe vették Lakatos Péter Pál
kõvágóörsi lakost a moszkvai rádió magyar
nyelvû adásának hallgatása és izgatás miatt.
1816. szeptember 4.
193 éve
Tapolcán két tanító 130 tanulót oktat a város 506
gyerekébõl, mert többen nem férnek el az
iskolában. Iskolamester: Timár József, segédtanító: Petrovics Mihály.
1916. szeptember 15.
93 éve
Nagy Zoltán Munkácsy-díjas grafikus, bélyegtervezõ, a Pénzjegynyomda mûvészeti vezetõje
Tapolcán született.
1964. szeptember 15.
45 éve
Korszerû AKÖV-telep épül Tapolcán - adja hírül
a Napló.
1897. szeptember 19.
112 éve
„Tapolczán van a legdrágább piacz.” - állapítja
meg a Tapolcza és Vidéke cikkírója.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

késõbb - a szakmai szervezetek fúziója után
- a Magyar Távhõszolgáltatók Szakmai
Szövetségében folytattam munkámat.
- Mi késztette arra, hogy megpályázza a
tapolcai állást? Mennyiben jelent ez Önnek
kihívást?
- Két dolog jelentett kihívást számomra.
Az egyik, hogy eddig olyan helyeken dolgoztam, ahol mindig nulláról kellett indulni.
A másik, Tapolcán egy már mûködõ céget
kellett átvennem. Bízom benne, hogy az „új
szem, az új rálátás” segítségével sikerül az
elkövetkezendõ öt évben mindenki megelégedésére korszerûsíteni a Kft. eddigi
szerkezetén is. Itt szeretném megköszönni
az új kollégáimnak azt a segítséget, amivel
mellém, az ügy mellé álltak, tudva, hogy a
cél közös, így a jó együttmûködés elengedhetetlen feltétel.
- Önt idézve; az „új szem” mit vett észre
elsõként, min szeretne máris változtatni?
- Az ügyintézés menetét - az Önkormányzat felé is - eddig inkább a szóbeliség
tette ki. Késõbb pedig abból, hogy ki mit és
hogyan értette akkor a dolgokat, több vita is
kerekedhetett. Szeretném az írásbeliséget
mindenképpen elõtérbe helyezni, ez az internet világában nem okozhat problémát és
mind a két fél részérõl megoldható. A másik
nagy kihívás, hogy Tapolcán az országos

Meghívó
A Tanúhegyek Egyesület, a Batsányi
Mûvelõdési Központ és a Helyi Vidékfejlesztési Iroda október 7-én 9 órától a
Batsányi János Mûvelõdési Központban
(Tapolca, Vasút u. 3.) „Balaton - a
Világörökség része” - érvek, ellenérvek,
tapasztalatok - címmel konferenciát
szervez a térség polgármesterei, érdeklõdõ vállalkozói, kulturális- és szakmai
területen dolgozók részére.

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bûntettének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás ismeretlen személy ellen, aki 2009.
május hó 28. 17,45 óra és 2009. augusztus hó
31 nap 12,00 óra közötti idõben, 8300 Tapolca
Kazinczy tér 17. sz. szám alatti lakóház 20082009-es közös költségvetésébõl felhatalmazás
nélkül eszközöket vásárolt 394.991 Ft értékben.
- Dolog elleni erõszakkal kisebb értékre
elkövetett lopás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen ellen,
aki 2009. szeptember hó 03. nap 21,00 óra és
2009. szeptember hó 04. 03,40 óra közötti
idõben 8300 Tapolca, Barackos-lakópark
3634. HRSZ szám alatt épülõ házból a tetõtérben lévõ bedeszkázott ablakot befeszítve
behatolt, és onnan építési anyagokat és szerszámokat tulajdonított el.. Lopási kár: 200.000
Ft., rongálási kár: 10.000 Ft.
- Közúti jármû ittas vezetés vétsége miatt indult
eljárás helyi lakos ellen, aki a tulajdonát képezõ
személygépkocsival Tapolca külterületén úgy
vett részt a közúti forgalomban, hogy a vezetés
megkezdése elõtt szeszesitalt fogyasztott.

Házasságot
kötöttek:
Brágya Balázs és Bodó Mónika
Kalányos Zsolt és Nagy Erika
Kassai Balázs és Döme Éva Katalin
Komló Attila és Gárdonyi Andrea
Nagyvári Gábor és dr. Farkas Judit
Somogyi János és Bakonyi Krisztina Eszter
Zenke Lajos és Kocsis Katalin
Gratulálunk!

átlagnál magasabb arányban válnak le a
fogyasztók a távfûtésrõl. Meg kell nézni
ennek az okát, meg kell hallgatni a másik
felet is, hogy õk miként látják ezt a kérdést,
hiszen az egész távfûtési rendszer értük, a
fogyasztókért van, nélkülük semmit sem
tehetünk. Október elején lesz egy találkozónk a lakóközösségek, a fogyasztók képviselõivel, ahol errõl esik majd szó.
- Ön szerint megállítható a leválási folyamat? Tud a Városgazdálkodási Kft. olyan
alternatívákat kínálni a lakóközösségeknek,
amelyek vonzók lehetnek?
- Úgy gondolom, hogy igen. Ha nem
lenne erre vonatkozóan elképzelésem, nem
is vállaltam volna el az ügyvezetõi állást. De
ez egyelõre még „üzleti titok”, elõbb a közös
képviselõkkel, a lakástulajdonosokkal
szeretném megismertetni azokat az alternatívákat, amelyekkel a legnagyobb megtakarítást lehet elérni, amely mellett
kevesebb lesz a távfûtési díjuk, és így a leválás sem fogja megérni. A távfûtés
választása mellett szól az is, hogy a kormány
tervezi a távfûtés ÁFA-jának 5%-ra
csökkentését, szemben a központi fûtés
megmaradó 25%-ával. Csak megjegyzem:
Európa számos országában a távfûtés a
legkedvezõbb ÁFA-kulcsban van.
- Milyen célt tûzött még ki maga elé igaz-

gatói programjában?
- A cég jövõje szempontjából nagyon
fontos és elsõrendû feladat lesz a korszerûsítés, a versenyképessé tétel. Ehhez a feladathoz tartozik az épületek, a lakások egyedi szabályozásának megoldása is. A Kft. másik fontos tevékenysége a parkolási rendszer
mûködtetése. Ebben eddig még nem volt
tapasztalatom, de leültünk és megbeszéltük
a kollégákkal a fejlesztés lehetõségét itt is.
Az ehhez szükséges mûszaki eszközök beszerzése már folyamatban van.
- Szerencsére szép õszünk van, de bármely pillanatban sor kerülhet a fûtés
igénylésére. Készen áll a Városgazdálkodás
erre?
- Igen. Ha a lakóközösségek képviselõi
kérik, akkor már tudunk fûteni, kivéve azokban az épületekben, ahol a tulajdonosok
most szereltetik az új radiátorokat, illetve az
egyedi mérõket.
- A lakosság hol és mikor szerezhet információkat a parkolással és a távfûtéssel
kapcsolatos kérdéseire, észrevételeire?
- Az ügyfélszolgálati irodánk változatlanul a Tapolca, Arany János u. 1. szám alatt
van. Nyitva tartás: hétfõ, kedd, csütörtök
7.30-tól 16 óráig, szerdán hosszabbított a
nyitva tartás 7.30-tól 17.15-ig, pénteken
7.30-tól 13.30-ig.
N. Horváth Erzsébet

Munkaügyi helyzetkép
A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatója a tapolcai munkaerõpiac augusztus havi adatairól:
A nyilvántartott álláskeresõk száma 1821 fõ. Elõzõ hónaphoz képest 19 fõvel (1,1%),
az elõzõ év azonos idõszakához képest 714 fõvel (64,5%) nõtt.
A pályakezdõ álláskeresõk száma 139 fõ. Elõzõ hónaphoz képest 10 fõvel (7,8%), az
elõzõ év azonos idõszakához képest 55 fõvel (65,5%) nõtt.
A nyilvántartott álláskeresõk aránya (a gazdaságilag aktív népesség százalékában)
11,1%. Elõzõ hónaphoz 0,1%-kal, az elõzõ év azonos idõszakához képest 4,5%-kal nõtt.

20 év Tapolca és a környék szolgálatában
Szeptember 1-jén, az új kapitány, dr.
Smura János alezredes beiktatásával
egyidõben búcsúztatták el dr. Scher
József ezredest, a nyugállományba
vonuló rendõrkapitányt.
- 39 éves rendõri szolgálat és az országban is egyedülálló teljesítmény van a nyugdíjba vonuló mögött - hangzott el a méltatás az ünnepi állománygyûlésen. - Dr. Scher
József 20 éven át vezette a megye egyik
legnagyobb kapitányságát, a tapolcait. 3 város és 52 község közbiztonságáért felelni
nagy teher és felelõsség. Azt, hogy a
rendõrkapitányságot eredményesen igazgatta, mi sem bizonyítja jobban, hogy szinte
nincs is olyan kitüntetés, amit ne kapott
volna meg. Birtokosa a Polgárõr Érdemkereszt aranyfokozatának, Tapolca városért
kitüntetésnek, a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása elismeréseinek.
A megyei rendõrállomány körében is rendkívüli népszerûségnek örvendett és szeretett
ember volt Scher ezredes úr, akinek a kol-

légák egyhangúlag ítélték oda az Életmûdíjat és aki megkapta a legmagasabb
rendõri elismerést, a Szent György-díjat az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól.
- Hosszú fejezet zárult le a tapolcai
kapitányság életében és egy új kezdõdött mondta dr. Bolcsik Zoltán dandártábornok,
Veszprém megyei rendõrfõkapitány. - Ezúton
is köszönöm az áldozatos munkát, köszönet a
közös munkáért, és továbbra is számítunk a
segítségére - tette hozzá, majd hangsúlyozta,
hogy az önkormányzatok és a lakosság is
elégedett volt a kapitány tevékenységével.
Dr. Scher József meghatottan mondott
köszönetet az elismerõ szavakért, majd
megidézve a kezdeteket, arról szólt, hogy
az eredmény közös. A munkatársak, kollégák nélkül nem érhette volna el ezt
a kapitányság. Végezetül egy késõbbi
- fehérasztal melletti - búcsúzó, baráti beszélgetésre hívta meg a volt munkatársait.
A jelenlévõk szûnni nem akaró tapssal
köszöntek el a volt kapitányuktól.
NHE

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Fülöp Zsolt és Ihász Ilona Anikó
gyermekük: Zsolt Ferenc
Iváskó Mihály és Puha Edina
gyermekük: Csenge
Kû András és Jung Veronika Mária
gyermekük: Adrián András
Lakossy Zoltán és Harnócz Gabriella gyermekük: Szófia
Mészáros Ferenc és Katona Kitti
gyermekük: Mira
Takács László és Vadász Katalin
gyermekük: Norina
Tóth Attila és Szilágyi Hajnal
gyermekük: Sára
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Tanévnyitó a Tapolcai Általános Iskolában
Augusztus 31-én délután zsúfolásig
megtelt ünneplõbe öltözött gyerekekkel és
õket kísérõ felnõttekkel a Városi
Rendezvénycsarnok.
A Tapolcai Általános Iskola itt tartotta
központi tanévnyitóját. Elsõként Császár
László polgármester köszöntötte a résztvevõket.
- A változó idõjárás, az õszi betakarítási
munkák közeledése is biztosan jelzi számunkra, hogy vége a nyárnak, a szünidõnek
és a holnapi napon, szeptember elsején egy új
tanév kezdõdik. A diákok többségének ez
már megszokott dolog, de az elsõsök számára
ez egy új élet kezdete is egyben. Õket
különös figyelmemmel köszöntöm a tapolcai
központi tanévnyitó ünnepségen. Az iskola
célja minden idõben a kultúra alapértékeinek
közvetítése, a felnövekvõ nemzedék nevelése, a társadalomba való beilleszkedésre
történõ felkészítés. Egyik pedagógusréteg
számára sem könnyû a felnõtt korra, az életre
felkészíteni, nevelni a fiatalokat. Régi, kitaposott utakat kell felváltani eddig kevésbé
ismertekkel. Sõt, biztonsággal járni is illene
rajta, de sajnos, a fogódzók gyakran hiányoznak. Az oktató-nevelõ munkát a jóérzésû
emberek továbbra is elismerik, tisztelik a
pedagógusokat, segítik az intézmények felújítását. Köszönet érte! - mondta a polgármester, majd az oktató-nevelõ munkát nehezítõ központi intézkedésekrõl szólt. - A közelmúltban olvastam egy hírt, miszerint a
közoktatás alapjogszabályát, a közoktatási
törvényt az elmúlt hét évben 162 alkalommal
módosították. A jelenlévõk közül talán nem
mindenki követte nyomon a változtatásokat,

Fotó: N. Horváth

Az új tanév az új kihívások éve is
amelyek döntõ többsége sok új teendõt rótt az
intézményekre és fenntartóikra. Intézményeinknek folyamatosan felülvizsgálni,
módosítani szükséges a helyi tanterveket, a
pedagógiai, egészségnevelési- és környezeti
nevelési programokat, az önkormányzatnak a
közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési terveket,
alapító okiratokat. Talán jó lenne egy kis
állandóság, kiszámíthatóság, hogy a fõ feladatra, a minõségi oktatásra, a minõségi
munka elismerésére fordíthassuk a figyelmet

Mobilitás 2009
A szeptember 16-22. között megrendezett
Európai Mobilitási Hetet Tapolca Város
Önkormányzata megbízásából a Tapolca
Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
szervezte.
Az idei évben elsõ alkalommal bõvült ki az
Európai Autómentes Nap - melyet 2003-óta
rendeznek meg városunkban - egyhetes rendezvénysorozattá, melynek jelmondata az „Éghajlatváltozás kihívásai-városi klíma” volt.
A programsorozat a „Szokásaid változzanak, ne az éghajlat!” témában kiírt rajzpályázat megnyitójával kezdõdött, melyen
Császár László polgármester köszöntötte a
rajzokat beküldõ óvodásokat és iskolásokat,
majd oklevéllel és ajándékokkal jutalmazta a
legszebb mûvek készítõit.
A 2. napon a 7-8.osztályosok és a
középiskolák tanulói hallgatták meg Farkas
András elõadását, A Föld jövõje a háztartásunkban dõl el címmel.
Szeptember 18-án közel 400 óvodás tekintette meg a Városi Moziban a Flupi és a Víz
és a Flupi és a Föld címû környezetvédelem-

- hangsúlyozta Császár László.
A fejlesztési, karbantartási munkálatok felsorolását követõen a jövõ feladatai között két
intézményfejlesztési pályázatról is szólt a polgármester. Egyik a Kazinczy-tagintézmény
felújításának folytatása, a másik a Széchenyi
István Szakképzõ Iskolában, valamint a
Szász Márton-iskolában tervezett, mintegy
500 millió forint összegû fejlesztés lenne.
Végezetül Szent-Györgyi Albert szavaival
kívánt eredményes új tanévet pedagógusnak,
tanulónak egyaránt. „Oktatásunknak lénye-

gében egyetlen tantárgya van: olyan emberek
nevelése, akik lábán nem lötyög a felnõttek
cipõje, akik képesek egyenesen állni, tekintetüket látóhatáron hordozni.”
Bajner Imre, az intézmény igazgatója a
nyári vakáció végét jelzõ elsõ becsengetésrõl, az elsõsök izgatott várakozásáról, a
megszerzendõ tudásról, a felfedezés örömérõl szólt, majd köszönetet mondott Tapolca
Város Önkormányzatának, Ács János nyomdokain haladó Császár Lászlónak, hogy a
megszorító intézkedések ellenére is teljesítették ígéretüket: önerõbõl megújult a
Kazinczy-tagintézmény. - Nemcsak ez a beruházás bizonyítja a városvezetés elkötelezettségét az oktatási intézmények fejlesztése
mellett - tette hozzá az igazgató -, mindhárom tagintézmény megújulhatott, a pénzmaradványból a tanítás tárgyi feltételeit biztosíthattuk. Talán nem tûnik túl fennköltnek,
ha azt mondom, hogy Tapolca történetének
egy olyan korszakát éljük, amelyben a
településvezetõk, szülõk és mi, pedagógusok
pontosan értjük közös felelõsségünket, és
látjuk, hogy vannak közös céljaink.
Az évnyitón Varga Istvánné Bakos Margit,
a testvérváros, Sümeg Ramasetter Vince
Általános Iskolájának igazgatója, Baranyai
Zoltánné, a Balaton-felvidéki Szín-Vonal
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény vezetõje, valamint Péni Béla, a Járdányi Pál
Zeneiskola igazgatója is köszöntötte az
intézmény tanulóit.
Az elsõsök a tagintézmény-vezetõktõl
emléklapot kaptak. Az ünnepen közremûködött a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar.
N. Horváth Erzsébet

Kemencét is avattak a szüreti mulatságon

mel kapcsolatos meséket.
Szeptember 20-án vasárnap kísérleti jelleggel Streetball bajnokságon nevezhettek a
kosárlabdát kedvelõ amatõr csapatok.
Hétfõn a kerékpárosoké volt a fõszerep. A
késõ délutáni órákban 60 biciklizõ kerekezte
körül a Csobáncot. A 16 km-es túrán részt
vett Mészáros Imre is, a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
vezetõ-tanácsosa, aki országos szinten az
Európai Mobilitási Hét fõszervezõje. A
Székelykapuhoz beérkezõ résztvevõket frissítõ és ajándékcsomag várta, majd kisorsolták
a minisztérium által felajánlott kerékpárt,
melyet Kóródi Hanna nyert meg.
Szeptember 22-e az Európai Autómentes
Nap volt. A lezárt Fõ téren és Deák Ferenc
utcában színes programok várták a lakosságot. Az ÁNTSZ közremûködésével vérnyomás, vércukor és CO mérésen vehettek részt
az érdeklõdõk.
Ezúton is köszönjük a támogatók önzetlen
segítséget, mellyel rendezvényünk sikeréhez
hozzájárultak.
Németh Katalin

Szeptember hagyományosan a szüretek, a
szüreti mulatságok idõszaka. TapolcaDiszelben szeptember 19-e meleg, napfényes szombatján vonultak az utcákra az
ünneplõk. Késõbb a kultúrház melletti
park adott helyszínt a hagyományõrzõ
rendezvényeknek, ahol ünnepélyesen felavatták a településrész új kemencéjét is.

elsõként Bakos György, a településrész
képviselõje köszöntött a színpadról. Elmondta: a vidéki ember számára mindig ünnepi
esemény volt a szüret, hiszen valamikor
családok megélhetése múlott rajta. - Sajnos,
ez ma már nem így van, de nekünk, az utódoknak kötelességünk, hogy megõrizzük
eleink hagyományait - fogalmazott a zömé-

Fotó: Töreky

Fotó: Németh

Nagyon sok iskolás és óvodás érkezett a rendezvényre, megtekintették a
tûzoltóság, a rendõrség és a mentõk jármûveit, és számtalan ügyességi
programban vettek részt
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Jó kedv, vidámság, színvonalas mûsorok
A felvonulás a templomtól indult, élén a ben helyi és környékbeli hagyományõrzõ
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekarral, amely ének-, és tánccsoportok mûsorait felvezetve.
A borünnep jelentõs eseménye volt a
pattogós muzsikájával megszabta a szüreti
menet tempóját és hangulatát. A szõlõkoszo- Szamosvári Tibor által épített falukemence
rú, bírói hintó, borlovagrend, tréfás kidobolás átadása. A kemencét dr.Renner Sándor
ezúttal sem hiányozhatott, ahogy a Radeczky- plébános szentelte fel, majd Császár László
huszárok és Gyula vezér lovasai, a Batsányi polgármester osztotta meg gondolatait a
Táncegyüttes tagjainak szüreti táncai, a trak- jelenlévõkkel. Hangsúlyozta, Tapolca a szõlõ
torplatón daloló Monostorapáti Vegyeskar, a és a bor városaként kötelességének érzi a
cigányzenészek, a helyi gazdák feldíszített Tapolca-Diszeli Szüret megrendezését, támovidám szekerei és helyi jellegzetességként a gatását. A polgármester gratulált a településrész szabadidõparkjához, és színvonalas
vad és szelíd motorosok felvonulása sem.
A közel kétórás, vidám vonulás végül a munkájuk elismeréseként emléklapot adott át
kultúrháznál ért célba, ahol azonnal frissen a kivitelezõknek; Szamosvári Tibornak,
sült kiflivel, langallóval, borral csillapíthatták Lengyel Róbert villanyszerelõnek és Kalmár
éhségüket és szomjukat a résztvevõk, akiket Sándor építési vállalkozónak. Töreky László
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Körkérdés a tanévkezdésrõl
A Tapolcán mûködõ oktatási intézmények
vezetõit arra kértük, hogy az újságon
keresztül tájékoztassák a város lakosságát
az iskolák, óvodák tanév eleji feladatairól,
a tanulók létszámáról, az induló szabadidõs tevékenységekrõl, a nyári karbantartási munkálatokról.
Varga Tiborné, a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium igazgatója kérésünkre elmondta, hogy az iskola három
9. osztályt indított a 2009/2010-es tanévben.
47 tanuló emeltszintû angol nyelvi képzésben, 10 pedig német emeltszintû képzésben
vesz részt. A fennmaradók pedig sportiskolai
és általános tantervi képzésben részesülnek.
Ebben az évben 13 osztállyal mûködik az
intézmény. Sajnálatos módon nem
növekedett a kollégiumi tanulók létszáma.
Az intézmény eredményei önmagukért
beszélnek. Az elmúlt tanévet 119 középfokú
nyelvi vizsgával zárta az iskola. A nyelvvizsgák és az országos mérések kiértékelésének
eredményeként a tapolcai gimnázium tevékenysége meghaladja az országos átlagot.
Bár elutasították azt a pályázatot, amelyet
Tapolca városa nyújtott be az iskola udvarán
kiépítendõ mûfüves pályára, de az az iskola
és a város összefogásának eredményeként
mégis megvalósulhat, megindulhat a közbeszerzési eljárás, és hamarosan a beruházás is
elkezdõdhet. A szûkös anyagi lehetõségek
csak a szokásos nyári karbantartási munkálatokat tették lehetõvé, illetve a tulajdonos
Tapolca biztosította a sok problémát okozó
villamos fõelosztó szekrény cseréjét.
- A 2009/2010-es tanévben a 9. évfolyamon 3 osztályt indítottunk - válaszolta
kérdésünkre Lájerné Tóth Éva, a Széchenyi
István Szakképzõ Iskola igazgatója. - Egy
szakközépiskolai osztályt, amelyben két
szakmacsoportot integráltunk, az informatikát és a vendéglátás-idegenforgalmat. Az
osztály létszáma 35 fõ. A 9. évfolyamon a
szakiskolai osztályok száma 2. Indítottunk
egy homogén vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoportot és egy gépész szakmacsoportot. A szakmai képzések közül az alapfokú szakmákat illetõen két osztályba tudtuk
szervezni a tanulókat. Az 1/11. évfolyamon
egy osztályba kerültek az élelmiszer - és
vegyi áru eladók, és központifûtés- és
csõhálózat szerelõk. Egy másik osztályba
csoportosítottuk a vendéglátó szakmákat
tanulókat, 27 szakácsot és 15 pincért. Az

A Tamási Áron
Mûvelõdési Központ
októberi programjai
1. 10 óra: „A tiszta, virágos Veszprém
megyéért” településszépítõ verseny díjátadó
ünnepsége; 5. 11-18 óra: Véradás; 6. 14
óra: Katonai Emlékpark Aradi Vértanúk
emlékünnepsége; 12. 19 óra: Fogi
Színháza: Az ördög nem alszik bérletes
elõadás; 13. 15 óra: Idõsek világnapja; 15.
17 óra: Páneurópai Unió rendezvénye; 15.
18.30 óra: Szép Norbert kiállításának megnyitója; 16. 14 óra: Deák Ferenc emlékünnepség; 22. 14 óra: Katonai Emlékpark
1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett ünnepi megemlékezés; 26.
19 óra: Filharmónia bérlet Bartók vonósnégyes.
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.

érettségi utáni középfokú szakmai képzésben egy osztályt indítottunk, amelybe 25 fõ
vendéglõs és 14 fõ informatikai rendszergazda (számítógéprendszer-karbantartó elágazás) kapott lehetõséget a kétéves szakma
megszerzésére. Az iskola sikerágazatát
jelentõ képzés a szakmunkások számára
indított érettségire való felkészítés, azaz a
felnõttek nappali középiskolája is elindult
ebben a tanévben is 30 fõvel. Az idén 580
nappali képzésben résztvevõ tanulónk
kezdte meg szeptember 1-jén a tanévet. A
felnõttek szakközépiskolájában az esti
tagozat a 11. évfolyamon folytatódik 30
fõvel. A 2008/2009-es tanév befejezését
követõen ismét sikerült a Munkaügyi Központtól kiközvetíteni 2 fõ közhasznú munkavállalót, akiknek a segítségével elvégeztük a szertárak, tantermek, szociális helyiségek felújító egészségügyi meszelését. A
gondnok, karbantartó a nyári szünetben elvégezte a nyílászárók, radiátorok mázolását.
Intézményünkben a legnagyobb felújítás az
emeleti és földszinti nõi-férfi vizesblokkot
érintette. Köszönjük, hogy Tapolca Város
Önkormányzata biztosította a XXI. századi
követelményeknek megfelelõ helyreállítást,
ami több, mint 6 millió Ft-ba került.
- A tavaly októberi statisztika adatai
szerint akkor 170 tanulója volt a Szász
Márton-iskolának - kezdte tájékoztatóját
Bognár Ferenc intézményvezetõ. - Ebben az
évben a tanulói létszám elérte, sõt, meg is
haladta a 200 fõt. Bár igény lenne rá, de
jelenleg nem tudjuk növelni a létszámot,
mert a közoktatási törvény szerint ez csak
átszervezéssel valósulhatna meg. Így csak
jövõ év márciusában tudjuk a létszámmódosítást megkérni. Amíg mások létszámhiánnyal küszködnek, addig nálunk
örvendetes a növekedés. Ennek okaként azt
is megemlíteném, hogy olyan szakmai
képzéseket indítottunk, amelyek vonzóak a
fiatalok számára. Ilyen a pék és cukrász
együttes képzése, valamint az irodai
asszisztensképzés is. Ezek a régió által
kiemelten támogatott szakmák.
Bajner Imrének, a Tapolcai Általános
Iskola igazgatójának tájékoztatása szerint az
intézménynek 1207 beírt tanulója van a
három tagintézménynek összesen. A Bárdosiskolában 1, a Batsányiban szintén 1, a
Kazinczyban pedig 3 elsõ osztály indult.
Nagyon fontos mind a három tagintézmény-

ben a nyelvi képzés. A mûvészeti oktatás és
a zenei oktatás is az eddigieknek megfelelõen folytatódik tovább. A Batsányi-iskolában 2 osztály (6-7.) részesül közoktatás
típusú sportiskolai oktatásban. - Nagy örömünkre szolgált, hogy a fenntartó város nem
vonta el a tavalyi pénzmaradványt, amelybõl
tárgyi eszközöket vásároltunk és az oktatás
körülményeit javítottuk. A Bárdos-iskolában
egy szabadtéri röplabdapálya, valamint egy
szabadtéri tanterem kialakítására került sor.
A Batsányi-iskolában tíznél is több tanterem
újult meg, sokat segített a Szülõi Munkaközösség is ebben. A Kazinczy-iskola városi
önerõs felújítása pedig példaértékû lehet
bárki számára - mondta az igazgató.
A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola igazgatónõje, Németh
Imréné arról tájékoztatta lapunkat, hogy 140
tanulóval és 16 pedagógussal kezdte meg az
évet az iskola 8 osztályban - párhuzamos
osztályok nincsenek. 3 napközis csoport indult, és a felsõsöknek tanulószoba áll a rendelkezésére. Szakköreik: rajz, német, angol,
néptánc, mozgásmûvészet-ének-zene, sport,
furulya, egyházi ének, informatika. Felkészítõ indul magyarból és matematikából.
Jelentõs karbantartási munkálatok nem történtek az iskolában, de a tisztasági festésre
minden tanteremben, mellékhelyiségben sor
került.
- A Tapolcai Óvoda 20 csoporttal kezdte
meg a tanévet, minden csoportban magas 27-28-as - a létszám - mondja Frang
Lászlóné óvodavezetõ. A Dobó-lakótelepi
Szivárvány óvodában alakították ki a 20.
csoportot. Ennek a költsége 3,5 millió
forint. A nyári karbantartási munkálatokhoz
csak szerény összeg állt rendelkezésre,
ebbõl az Alkotmány utcai óvoda 2 nyílászárójának cseréjére került sor, illetve a
Dobó-lakótelepen 1 szobát festettek ki. A
többi munkát a karbantartók és a szülõk
segítségével végezték el, így szépült meg az
udvar is. Az intézménynél maradt pénzmaradványból óvodai bútorokat cseréltek.
- A Járdányi Pál Zeneiskola 378 tanulóval
kezdte meg a tanévet - válaszolja kérdésünkre Péni Béla igazgató. Az elsõs és
másodikos tanulók részére elõképzõ indult,
amelynek keretében csak elméletet tanulnak.
A többiek zongora, rézfúvós, ütõs, vonós
hangszer, magánének közül választhattak.
N. Horváth Erzsébet

Nyári tapasztalatok
Az idei nyár is tartogatott színvonalas
programokat az itt élõknek és a városba
látogatóknak. A tapasztalatokról a
szervezõ-rendezõ intézmény - Tamási
Áron Mûvelõdési Központ - vezetõjét,
Bognár Ferencet kérdeztük.
- A hagyományos Tapolcai Nyár,
valamint a Tapolcai Ünnepi Napok és
Borhét rendezvényeire Tapolca Város
Önkormányzata a költségvetésben megfelelõ pénzösszeget biztosított annak ellenére, hogy a július 1-jétõl megnövekedett ÁFA a lekötött mûsoraink költségét
10-15%-kal növelte. A visszajelzések és a
tapasztalataink is azt igazolják, hogy minden korosztály talált magának programot a
rendezvények között. A víziszínpadon
zajló mûsorok iránt egyre nagyobb az érdeklõdés annak ellenére, hogy a visszhang
miatt nem tökéletes a hangzás. Igazi kö-

zösségi élményt kapott az, aki részese volt
az ottani programoknak. Az élõ koncertek,
a kisebbségi mûsorok helyszíne elsõsorban a Kisfaludy utcában lévõ parkolóban
felállított színpad volt. Az újszerû elrendezés sikert aratott. Augusztus 20-án,
nemzeti ünnepünkön méltón ünnepelt a
város, a tûzijáték színpompája önmagáért
beszélt. A Borhét megnyitója, a borverseny eredményhirdetése, valamint a borházak kínálata is sok érdeklõdõt vonzott.
Szeretnénk, ha jövõre a helyi vállalkozók
összefogásának eredményeként a vendéglátást is a helyiek biztosítanák, azaz
Tapolcán belül maradna. Kegyes volt az
idõjárás is hozzánk. Köszönet az Önkormányzatnak, a Borhét szervezõinek, a
munkatársaimnak, a lelkes közönségnek,
hogy az idei tapolcai nyár is felejthetetlen
élményekkel zárulhatott.
NHE

Új Tapolcai Újság

Dr. Fábsits Imre
(Vásárosmiske, 1922. október 14. Tapolca, 2009. augusztus 7.)

„Kodály mondta egyszer, hogy ne
használjunk nagy szavakat, mert ha
szükségünk lesz rájuk, már nem lesz
aranyfedezetünk. De dr. Fábsits Imrére
gondolva, szeretném egy szó eredeti
mágiáját felidézni: szeretetre méltó
ember volt. Olyan, aki visszaadta az
ember hitét az emberben. Vigaszt adó,
felemelõ, aki puritán egyéniségét végig
megõrizte. Jó és tiszta ember volt.” A
fenti szavakkal búcsúztatta Frang István
a tapolcai új temetõben az elhunyt tüdõgyógyász-fõorvost.
Pályáját 1951-ben kezdte Szombathelyen, a Markusovszky-kórházban. 1958ban került Tapolcára - a második és végleges munkahelyére - és õ lett az önállósult Tüdõgondozó Intézet elsõ fõállású
alkalmazottja. Szerette a munkáját, szerette az embereket. Orvosi tevékenységének középpontjában a megelõzés állt,
ezért is tartotta jelentõs elõrelépésnek a
rendszeres lakossági szûrés megindítását. Tudta, hogy a beteg embernek néha
egy-egy jó szó többet jelentett a gyógyulásban, mint a legdrágább orvosság.
Áldozatos munkája mellett sok évig
tevékenykedett a városi Vöröskeresztnél,
tagja volt a kórház etikai bizottságának
és a szakorvosi szolgálat felügyelõjeként
is dolgozott. 1989-ben vonult nyugdíjba,
de még évekig gyógyította a betegeket.
Orvosi munkája elismeréseként 1995ben Tapolca városért kitüntetésben részesült. „Hálapénzt soha nem kaptunk.
El sem fogadtuk volna. Sõt, még mi
intéztük el, hogy a velünk együttmûködõ, rendszeresen gyógyszert szedõ betegek szociális segélyt kapjanak a tanácstól. Legtöbb betegünk visszanyerte munkaképességét” - nyilatkozta dr. Fábsits
Imre az Új Tapolcai Újságnak a városi
kitüntetés átadása után.
Megõrizve áldozatos életének, hitvalló, gyógyító munkájának szép példáját
búcsúzunk tõle.
Nyugodjék békében!
N. Horváth Erzsébet

A BALATON ISOVER
VÍVÓKLUB FELVÉTELT
HIRDET
8-11 éves FIÚK és LÁNYOK
részére.
Helyszín: Batsányi János Gimnázium
Vívóterme (Tapolca, Liszt F. u. 12-14.)
Beiratkozás és elsõ edzés idõpontja:
október 06. kedd, 16.00 óra. Tagdíj:
4.000 Ft/hó.
Edzésidõpontok: kedd, csütörtök 16.0018.00. Edzõ: SZALAY GYÖNGYI
VÁRJUK AMATÕR FELNÕTTEK
JELENTKEZÉSÉT IS!
Edzésidõpontok:
kedd, csütörtök 18.00-20.00
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 30/9662-165

2009. szeptember

7

CIVILTÉR

Köszöntõ
Az alábbi verssel kívánunk minden szépkorú Kedves Olvasónknak jó erõt és
egészséget az Idõsek Világnapja alkalmából.

Mécs László

Áldottak az öregek barátai
Áldott, aki megértéssel kísér
és fogja reszketõ kezünket,
Áldott, aki tudja, hogy hallásunk
nehezen kapja el már a szót,
Áldott, aki nem csodálkozik,
hogy sok mindent nem látunk
és lassan jár nálunk az ész,
Áldott, aki nem veszi észre,
hogy ma megint kiömlött
a kávé az asztalon,
Áldott, aki mosolyogva áll meg,
hogy elbeszélgessen velünk,
Áldott, aki nem árulja el,
hogy ma kétszer hallotta
tõlünk ezt a történetet,
Áldott, aki fel tudja idézni
velünk a tegnap emlékeit,
Áldott, akitõl megtudjuk,hogy nekünk is jut még
tisztelet, szeretet, hogy nem
vagyunk azért még mi se egyedül,
Áldott, aki segíti vinni öregségünk
keresztjét, amely nékünk
is oly nehéz,
Áldott, aki szeretõ leleményességgel
segíti ingadozó lépteinket
a hazafelé vezetõ úton.

Napkollektorrendszert adtak át
Napkollektorrendszert adtak át a Kazinczy-téri kilences Y-épületben szeptember 16-án, a ház képviselõje, néhány lakója, a kivitelezõ cég képviselõi és Tapolca
város polgármestere jelenlétében.
A háztömb már négy éve levált a tapolcai
távfûtõ hálózatról, most pedig a Juhász Gyula
utcai panelépületek útjára lépve napkollektorokkal is felszerelkezett, hogy melegvíz
ellátása ötven százalékát napenergiából nyerhesse ki. A napkollektorok pénzben mérhetõ
megtakarításait egyelõre még nem érzékelik
pénztárcájukon a lakók, hiszen azt a
beruházás önrészének törlesztésére fordítják
még három évig. - Egyik szemem sír, a másik
nevet - fogalmazott az átadáson Császár

Veni sancte
Szeptember elsején érseki szentmisével
egybekötött ünnepélyes tanévnyitót tartott
a Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola.
Németh Imréné igazgatónõ köszöntõ
szavai, a Himnusz és az elsõ osztályosok közösen elõadott verse jelezték a 2009/2010-es
tanév kezdetét a Nagyboldogasszony-plébániatemplomban tartott ünnepélyes tanévnyitó
alkalmával.
Az igazgatónõ szívhez szóló szavakkal

Meghívó
Páneurópa Unió Tapolcai Szervezete
szeretettel meghívja az érdeklõdõket a
lengyel-magyar barátság 70 éves és
Chopin halálának 160 éves évfordulóján,
október 15-én délután 17 órakor a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban
tartandó Chopin estre. Elõadó: dr. Sáry
Gyula.
Dr. Fehér Károlyné
elnökasszony

Szakmai nap a Mogyorósi-birtokon
Mogyorósi Tibor birtokán, majd a Tóparti Bormúzeumban tartottak szakmai
napot az ország legnagyobb szõlõ-szaporítóanyag termelõi augusztus 28-án.
A birtokon 100 hektár telepítésére alkalmas, mintegy 130 fajta szõlõoltvány termelése történik a ma legkorszerûbbnek
számító módszerekkel. A hazai szõlõtermelõk körében komoly rangot kivívott
családi vállalkozás ma már leginkább
komplett szõlõtelepítéseket vállal, építve
arra a bizalomra, amelyet minõségi

László. A tapolcai polgármester egyrészrõl
üdvözölte az újabb környezetbarát, alternatív
energiát hasznosító beruházást, másrészrõl
viszont hangsúlyozta, hogy a távfûtésben
érdekelt Városgazdálkodási Kft-nél a
távfûtésrõl leválók gondot okoznak.
- Sajnos, a törvényi rendelkezések olyanok, amilyenek - fogalmazott. Majd hozzátette: érthetõ a lakók igénye, hogy minél
olcsóbban juthassanak fûtéshez, ám a városnak kötelessége biztosítani a szolgáltatást
minden tapolcai távfûtéses lakásban.
A polgármester elmondta, hogy a tapolcai
távfûtés díja a város reményei és elképzelései
szerint kedvezõbb számokat mutat majd a
következõ idõszakban.
Töreky László

munkával szerzett meg az elmúlt idõszakban.
A helyszínen megjelent termelõket Pócz
József, a Magyar Szõlõ-szaporítóanyag
Termelõk Szövetségének elnöke köszöntötte, majd Mogyorósi Tibor mutatta be
gazdaságát, az általa alkalmazott technológiát, de az ágazatot sújtó problémákról is beszélt.
Késõbb a jelenlévõk megtekintették a
tapolcai vállalkozó öt éves, raposkai mintaültetvényét.
Töreky László

fordult az iskola legfiatalabbjaihoz, az életük
elsõ tanévét kezdõ huszonegy elsõ osztályoshoz, valamint a pályáját az intézményben
most kezdõ biológia-testnevelés szakos tanárnõhöz, Bertók Katalinhoz.
Hegedûs Olivér második osztályos tanuló
verse, majd Gyöngyössy Ivett harmadik
osztályos tanuló imája folytatta a tanévnyitót.
A 2009-es év két kerek évfordulót is hozott
az iskola történetében. Tíz éve mûködik
jelenlegi helyén a katolikus általános iskola,
és 125 éve nyitotta meg kapuit ugyanitt a
jogelõd tanintézmény, a Tapolcai Római
Katolikus Elemi Fiúiskola. A kettõs évfordulót rövid ünnepi beszéd keretében Hangodi
László történelemtanár méltatta.
Ezután következett a tanévnyitó szentmise, amelyet dr. Márfi Gyula veszprémi
érsek celebrált. A szertartáson jelen volt
Csere Sándor kanonok, lelki igazgató,
hangszeren kísért Horváth Nikolett hittantanárnõ és Hoffmanné Vas Virág.
Hangodi László

Könyvturkáló a tapolcai
Wass Albert Könyvtár
és Múzeumban
Szeretne megszabadulni megunt könyveitõl, de nem akarja eldobni õket?
Hozza be a könyvtárba, más talán örül
majd neki!
Van olyan könyv, amit már régóta
keres és nem tudja megszerezni? Nézzen
be hozzánk, nálunk talán megtalálja!
Könyvtárunkban (Tapolca, Batsányi
u. 1.) nyitva tartási idõben ingyen elvihetõ könyvekkel várunk minden kedves
látogatót.

Képviselõi fogadóórák
Lévai József:
október 13. (kedd) 17:00-18:00
Buzás Gyula:
október 27. (kedd) 17:00-18:00

Születésnapi csokor
Bensõséges ünnepség keretében köszöntötték a tagok a Páneurópa Unió Helyi Szervezetének vezetõjét, dr. Fehér Károlynét 80.
születésnapja alkalmából szeptember 17-én
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Szeretetbõl vállalt hiteles-alkalmas, összetartó szolgálatát virággal, visszaemlékezõméltató ünnepi beszéddel, illõ versekkel,
tiszta, áhítatos énekekkel köszönték meg.
A hosszú életút próbára tevõ gondjait
csak az erõs hit és tevékeny szeretet tudta
elviselhetõvé tenni, napi örömöket is adni.
„…kis hópelyhek az örömök” - az idézett
költõ szerint.
Ismerve az ünnepelt lelki alapállását,
bizonnyal magáévá tette a köszöntõ ének
refrénjét: „Uram, én mindenért hálát adok.”
G. Dr. Takáts Gizella

Felhívás
Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2009. szeptember 11-én
megtartott nyilvános ülésén döntött a
„Barackos” városrészben kialakított, de
még el nem nevezett utcák elnevezésérõl.
Ezúton fordulunk az adott területen tulajdonjoggal rendelkezõkhöz, illetve a már
beköltözött itt élõ polgárokhoz, hogy 2009.
október 16-ig mondjanak véleményt a
leendõ utcanevekrõl, illetve tegyék meg
javaslataikat a számozott közterületekre
vonatkozóan, melyet a www.tapolca.hu honlapon megtalálnak. Javaslataikat postai úton
(8300 Tapolca, Hõsök tere 15.), illetve a
polgarmester@tapolca.hu e-mail címre is
várjuk.
Császár László
polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-testületének javaslata az utcanevekre:
Benedek Elek, Bertha Bulcsú, Dr. Zákonyi
Ferenc, Dsida Jenõ, Gárdonyi Géza,
Keresztury Dezsõ, Kós Károly, Kosztolányi
Dezsõ, Madách Imre, Márai Sándor,
Mikszáth Kálmán, Nyírõ Jószef, Rab Zsuzsa,
Sütõ András, Szabó Magda, Tamási Áron,
Tatay Sándor, Tompa Mihály, Tóth Árpád,
Várnai Zseni, Wass Albert.

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Milyen többletterhet rótt
a tanévkezdés a családra?
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Bajnerné Mohai Mónika

Bedics Mihály

Stadinger Szilvia

Az idei tanév számunkra izgalmasan
indult. A tanévkezdés szokásos kiadásai mellett a költözködés egészen új
helyzeteket teremtett a családban.
Megváltozott a napirendünk és az
életritmusunk. Háromgyerekesként
segítség volt számunkra a tankönyvtámogatás, de emellett sok olyan kiadás
jelent meg- cipõk, ruhanemûk, iskolatáska, írószerek -, melyek elengedhetetlenül szükségesek a nyugodt
tanévkezdéshez.

Nem volt egyszerû a helyzet még
annak ellenére sem, hogy a tankönyvtámogatást mindhárom gyermeknél igénybe tudtuk venni. A
gyerekek fejlõdésben vannak, a
cipõk, a ruhák vásárlása indokolt.
Az iskolakezdésnél ez hangsúlyosabban elõjön, de nyilván az ember
erre nyáron rákészült. Gyermekeink ebben partnerek, megértik, ha valamire éppen nem kerül a
büdzsébõl.

Egy átlagos magyar család két gyermekkel - sajnos - semmilyen támogatást nem élvezhet jelenleg hazánkban.
Nekünk egy havi fizetésünk ment rá
az iskolakezdésre. Hogy ezt meg
tudjuk finanszírozni, tudatosan készültünk rá. Ezen kiadásokon túl
- mivel mindkét gyermekünk versenyszerûen sportol - ilyenkor jelentkeznek azok a kiadások is, melyek a
sportruházatuk felfrissítésére irányulnak, és bizony az sem kevés!
AE

Új Tapolcai Újság

KULTÚRA

Civil kurázsi a Batsányiban
A VOKE Batsányi János Mûvelõdési és
Oktatási Központban 21 kiscsoport
mûködik. Ezeknek a bemutatkozó kiállítására, fellépésére került sor szeptember 12-én az intézményben.
- Óriási fizikai és szellemi érték halmozódott itt fel, az értékteremtés és az
értékõrzés példája lehet a Batsányi mindenki számára - mondta ünnepi köszöntõjében
Sólyom Károly alpolgármester. - Ennek
egyik biztosítéka az a civil közösség, amely
ezt létrehozta mások és önmaga szórakoztatására. Nem szabad, hogy ez csorbát
szenvedjen - tette hozzá, majd a város
nevében is ígérte, hogy mindent elkövet
azért, hogy az itt mûködõ kiscsoportok
ismét bekapcsolódjanak Tapolca kulturális
vérkeringésébe.
Nagy Lászlóné intézményvezetõ az itt
mûködõ közösségeket mutatta be. Szólt
arról, hogy három zenekara (Diablura,
Resignation, Violent Moon) is van a
mûvelõdési központnak, de nagy múltra
tekint vissza a Vasútmodellezõ Kör, a Vasút
Baráti Kör, a Nyugdíjasklub, a MÁVvezetõk Klubja, a Makettépítõk Köre is.
Nemzetközi hírû együttesük az 1969-ben
alakult Batsányi Kórus és Batsányi
Népdalkör, a Képzõmûvészkör tagjai is
ismertek és elismertek országszerte, de
azon túl is. Van Kártyaklubjuk, Fotókörük,
de mûködik az Alkoholellenes Klub is.

Nyelvet öltünk
Augusztus 27-én, a Kazinczy-iskola
udvarára is megérkezett az a „Nyelvet
öltünk!” fantázianevû buszos vándorkiállítás, amelyet Kazinczy Ferenc
születésének 250. évfordulóján indítottak útjára.
A kiállítás bemutatja a beszélt és írott
nyelv, az egyéni nyelvhasználat sajátosságait: nyelvjárási, regionális rétegnyelvi
szavakat, fordulatokat. Felidézi a nyelvtörténeti hagyományt, nyelvemlékeinket,
kalauzol a nyelvjárások között.
Az aktív és élményközpontú kiállítás
elsõsorban a fiatalokat szólítja meg, az õ
nyelvükön beszél. Ehhez a busz külsõ
megjelenése is igazodott Sajdik Ferenc
humorista karikatúráival. Sajnálatos
módon csak kevés látogatója volt a kiállításnak, de õket biztosan megérintette a
rendhagyó nyelvi tárlat, a Petõfi Irodalmi
Múzeum ajándéka.
Töreky László

Az ünnepi bemutatkozáson fellépett a
Batsányi Kórus, valamint a Batsányi
Népdalkör. Sok nézõt vonzottak a makettek
és a vasútmodellek is.
- Az elsõ szavam is a vonat volt - mondja Kiss István vasútmodellezõ, büszkén mu-

Egy kinyílt mûhely

tatva a terepasztalon „száguldó” vonatokat. - Nem véletlen, hiszen 4. generációs
vasutas vagyok. Otthon is vannak kicsi
mozdonyaim, vonataim, de csak a vitrinben, nem férne el a lakásban a terepasztal.
NHE

Szeptember 12-én Kovács Zsuzsanna
kiállítása nyílt meg a Látványtárban.
„Kovács Zsuzsanna most nyíló kiállítása négy éven át tartó - szinte elõzmény
nélküli - munka eredménye, illetve szûk
válogatás az éveken át folyamatosan születõ és halmozódó óriási anyagról. Ennek
a hatalmas és tagolatlan tömegnek a hatása - mondhatnám - akár gátszakadás ereje,
vagy a hallatlan erõvel ömlõ láva képe.
Kevésbé radikális megfogalmazásban:
számozatlanul szétszóródott naplólapok
tömege a szélben… A kiállítás mértékkel
szelídít, fókuszál, reflektoroz, mikroszkópizál. A kiállítás organizál és orientál”
- írta Vörösváry Ákos a kiállításról.
A megnyitón közremûködött szóban
és zenében Geszthelyi Nagy Judit zentanító, zenemûvész.
NHE

Felhívás

Fotó: N. Horváth

A Füstös Mária vezette népdalkör már számtalan versenyen bizonyította
felkészültségét, tudását

A nagymúltú Batsányi Kórus tagfelvételt hirdet.
Szeretettel várnak minden énekelni
szeretõ férfit és nõt! Jelentkezni lehet minden csütörtökön 1/2 6-kor a Bárdos-iskola
földszintjén, illetve a következõ telefonszámokon: 87-321 492 vagy 70-368 37 36.

Elhallgatott történelmünk
A Boldog Özséb Alapítvány szervezésében
szeptember 28-án folytatódott az Elhallgatott történelmûnk címû filmsorozat a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
A bemutatott filmekben két élet, két összefüggõ sors eseményei elevenedtek meg. Az
„Erõ az erõtlenségben” címû Lénárd Ödön
piarista szerzetes tanár életútját, 19 évig tartó
börtönsorsát követte nyomon. „Ági néni, az
apátnõ” hõse pedig Tímár Ágnes ciszterci
nõvér.
Lénárd Ödön - börtönversek, tanulmányok
szerzõje - töretlen hittel, meggyõzõdéssel vállalta mindazt, ami papi kötelessége. Visszaemlékezésében két különbözõ magatartásformát említ: hûségcentrikus ill. túléléscentrikus
viselkedést. Õ a hûségcentrikus magatartásra
mutatott példát azzal, hogy elveihez szilárdan, harag nélkül - sine ira et studio - ragaszkodott. Igaz, kereszttel, lemondással járt mindez, de vállalta. Így a büntetés-rabság ellenére
megõrizte lelki tartását, szellemi frissességét, - részben - testi erejét, s az ellenfél is tisztelni volt kénytelen. - A túléléscentrikusról
megjegyezte: a célszemély fokozatosan adja

fel elveit, összeroppan, így senkinek, semminek sem használ. A „hõbörgõ” pedig fölösleges
kihívásokkal árt önmagának, árt az ügynek.
Tímár Ágnes egyetemi évei alatt követtevállalta szerzetesi hivatását, az ifjúság valláserkölcsi oktatását, védelmét. Ebben a
minõségben volt Lénárd Ödön munkatársa és
követõje a börtönbe. Helytállását nem tartja
hõsiesnek. Azt vallja, nem maradhatott ki a
hitükért üldözöttek sorából, hisz annyi ember
szenvedett annak idején!
A ciszterci nõvérek jelenleg Kismaroson tartanak fenn intézetet fogyatékos gyermekek részére. Tímár Ágnes a XX. század mártírjainak,
hitvallóinak adatait gyûjti-feldolgozza, „hogy
megmaradjon nyoma a hûségeseknek.” Mint
mondta, világunk egy apokaliptikus vég felé rohan, de õbenne természetfeletti remény él Isten,
a történelem Ura iránt, s hogy a jóakaratú emberek keze, szíve elér egymáshoz, egymásért.
Szinte távirati sebességgel érkezett (szeptember 30-án) Tímár Ágnes apátnõtõl Tapolcára részemre levél, amelyben az elõadás során szerzett tapasztalatairól, élményeirõl írt.

Megosztom e levélnek néhány sorát az ott
jelenlévõ hallgatókkal, az Új Tapolcai Újság
olvasóival. E sorokból érezhetõ, milyen
kellemes benyomásokat szerzett az apátnõ a
jóakaratú, szépért, jóért áldozatra is kész
tapolcai (és környéki) közönségrõl.
„Még muzsikál bennem a tegnap esti
találkozás a „Tapolcaiakkal”.
Nagyon szép, baráti este volt. Igen jó volt
látni a sok érdeklõdõ, tiszta arcot, minden
korosztályból.
A Dunántúl mindig is magas kultúrájú
vidéke volt országunknak, és ez a kultúra
átjárja az élet egészét. Köszönöm, hogy ott
lehettem, és újra köszönöm mindenki õszinte melegszívû kedvességét. Jó volt megtapasztalni, hogy nem halt ki végleg az
emberjóság ebben az agyongyötört országban.
Még egyszer szeretettel köszöntöm mindazokkal együtt, akik tegnap, este ott voltak és
akiknek az arca, mosolya a lelkembe
fényképezõdött.
Sok szeretettel: Tímár Ágnes”
G. Dr. Takáts Gizella

Új találkozások - Kolop József
Régen, több évtizede már, hogy a honvédség tiszti étkezõjébe meghívtak, egy
fiatal, kezdõ szobrász házi kiállítására.
Tekintsem meg, mondjak véleményt.
Meghökkentett, amit láttam. Nagy fantáziájú, mozgékony és biztosan formázó
fiatalember, kezdõhöz képest már érett
kisplasztikái vártak. A látottak váltották ki belõlem azt a véleményt, hogy
errõl a fiúról még sokat hallunk. Ebben
néhányan hittek, sokan kételkedtek.
Évtizedek szaladtak el, és Kolop József
plasztikáival egyre többször találkozhattunk, és természetesen híre is terjedt. Ezért
várakozással töltött el az új mûvekkel való
találkozás, aminek augusztus 18-án adott
helyet a Tamási Áron Mûvelõdési Központ.
A megnyítót Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ mondta, rám a mûvek
elemzése, értékelése várt. A kiállított

anyag tartalmazta az alkotó jellemzõen
nyugtalan lelkialkatát, és a szinte kimeríthetetlen fantáziával a szobrászi megoldások bûvész kézre valló biztonságát.
A húsz kisplasztika a szõlõ és a bor
történetének jellemzõ pillanatait jelenítette meg, groteszk, gunyoros és gyakran
erotikus hangulatot árasztva. Kolop József
egyébként is gyakran él a fenti jellemzõk
használatával, amikre példák a „szilikonos
mellû”, csábos nõfigurái. Kolop Józsefet
a természet rendkívüli fantáziával s hihetetlenül biztos kézzel áldotta meg. Ezek
az adottságok termékennyé teszik az
alkotót, hiszen a bemutatott kisplasztikák
is rövid idõszak termékei. Azonban a
nyughatatlan alkotókedv veszélyeket is
hordoz. Mert eltéríti az elmélyedõ munkától, és ez az, ami a klasszikussá válásnak, a maradandót alkotó törekvéseknek

ellenáll. Az ötletek áradása ismétlésekre,
jó ötletek kritikátlan kiaknázására
ösztökéli a szobrászt. Ilyen, a kétarcúság
keresése a figurákban, ami nem mindig
indokolt. Egy harmadik veszély, a nagyon
jó megfogalmazások is elmerülnek a sok,
ötletszinten leállt kivitelezésben. Az
elanyagiasodásról most nem beszélek.
A bemutatott figurák közt nagy hagyományú szimbólumok megdöbbentõ
átértelmezésével is találkozhatunk. Egyik
a Borosok Krisztusa, ami hívõnek azonnal
az Újszövetségi idézetet juttatja eszébe,
„Ez az én testem és ez az én vérem.” A
hordóban lakó alkoholista kétezer éves
gondolkodót fogalmazza újra, a híres
Diogenészt. A madárijesztõ hermafroditizmusa mutatja, az ember nem csak hímnemû, benne nõi jelleg is kimutatható. A
táncoló szõlõfürtök, a növénnyé változott
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embert, a római mitológia Ovídius által
leírt példáit képileg is megmutatja. Ez
pedig az átváltozások, a Metamorphosis
költõi világának egyik esete. Syrinx nimfa
nádsíppá változásának párhuzama. Nem
lehet minden szellemes ötletet végigelemezni, mert már itt sokat láthatunk.
Ezekbõl közepes szobrász évekig elélhetne. A friss figurák egyet, a tehetséget
cáfolhatatlanul bizonyítják. Azonban a
klasszikus mélység a témában való elmélyülést igényelné. Mert akkor válik egy
szobrász a szobrászmûvész jelzõre és
országos elismerésre méltóvá, ha figuráiban képes korának szellemiségét maradéktalanul megragadni.
Ha van kritikámnak orientáló jellege,
akkor az éppen ennek az útnak a megjelölése. Nem szabad vázlatszinten leállni!
Dr. Sáry Gyula

2009. szeptember

9

EGÉSZSÉG - MAGAZIN

Az anyatejes táplálást népszerûsítették
„Természetesen, anyatejjel” ezt a címet
kapta az a rendezvény, amelyet tapolcai
védõnõk szerveztek közel húsz kisgyermekes anya és gyermekeik részvételével a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban
augusztus 26-án.
Egy 2008-as reprezentatív kutatásból
kiderült, hogy a magyar anyák 60 százaléka
szoptatja gyermekét hat hónapig. Erre az
orvosok szerint szükség is van, hiszen kutatások igazolták, hogy a túl korán bevezetett mesterséges táplálék növeli több ismert
betegség kialakulásának esélyét. Ennek

ellenére világszerte sokan bíznak a tápszerekben, biztonságosnak vélve azokat. Az
anyatejes táplálás népszerûsítésében, a szoptatás idõtartamának növelésében még jócskán van tennivalójuk a szakembereknek hazánkban is. A jókedvû, gyermekzsivajtól hangos rendezvény a tapolcai önkormányzat és
magáncégek támogatásával valósult meg.
A programban Lenner Lászlóné védõnõ
köszöntõ szavait követõen több, kisgyermekes anyáknak szóló elõadás hangzott el,
majd ünnepélyesen köszöntötték a szoptatós anyákat.
Töreky László

Szólj, síp, szólj ! . . .
„Elváltak egymástól, mint ágtól a levél.” Petõfi költõi képe idõszerûen kifejezõ így
szeptemberben a fölnevelõ fájukról lehulló gyümölcsökre és az otthonukat tanintézményekre váltó diákokra.
Az embergyümölcs is érlelõdik-érik, új, önálló szerepekre. A családban szerzett
ismereti-erkölcsi alapokkal búcsúzik „fájától”. Tanulmányaiba, döntéseibe belejátszik
ez az alap, de az új szerepek már önálló, felelõs döntést követelnek. Gyermekpróbáló a
megnövekedett iskolai követelmény, emberpróbáló a napi testi-lelki kihívásokkal való
szembenézés.
Jogos szülõi aggodalmunknál sokkal fontosabb, hatásosabb kísérõje gyermekeinknek
a génjeikbe, szokásaikba csomagolt útravaló, magatartási kódex.
Dr. G. T. G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Keszler Gyula dr. gépészmérnök, egyetemi tanár
(Tapolca, 1908. szeptember 16. - Budapest, 1976. november 8.)
Keszler Zoltán elsõszülött fia az elemi iskolát Tapolcán, a
gimnáziumot Keszthelyen végezte el. Ezután a budapesti
mûszaki egyetemen tanult. 1930-ban kapta meg gépészmérnöki
oklevelét. Egy évvel késõbb közgazdasági mérnöki diplomát is
szerzett. 1934-tõl 1936-ig a Weiss Manfréd-gyár szerkesztési
osztályán dolgozott. 1936-ban a MÁV-hoz szerzõdött és hosszú
idõn keresztül a budapesti jármûjavítókban beosztott mérnök,
majd osztályvezetõ.1941-ben közgazdaságtanból doktorált.
1949-ben a budapesti mûszaki egyetem vasúti géptan tanszékén
elõadó, 1953-tól a közlekedési mûszaki egyetem oktatója, 1970-ig tanszékvezetõ docense.
1953-tól a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumban csoportvezetõ. 1967-ben az egyetemen megszervezte a jármûjavító szakmérnöki szakot, amelynek haláláig vezetõje volt. 1971ben a mûszaki tudományok kandidátusa lett. 1972-ben ment nyugdíjba. A hazai mûszaki felsõoktatásban elsõként alakította ki a vasúti jármûvek javítástechnológiájának, majd a gépjármûvek, az építõ- és anyagmozgató gépek javítási-fenntartási technológiájának feldolgozását.
Számos közleménye jelent meg a hazai és külföldi folyóiratokban. Keszler Gyula emléke
nem él Tapolcán.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Kapros csirkeragu rösztivel
Fotó: Töreky

Önfeledten, játékosan

Felettünk a csillagok

28. rész
Kõzetbolygók és lakható holdak

Meghatározták a CoRoT-7b jelû, tõlünk mindössze 500 fényévre található
exobolygó sûrûségét.
A kapott értékek alapján kijelenthetõ,
hogy felfedezték az elsõ igazi szuperFöldet. A Földnél alig kétszer nagyobb
CoRoT-7b tehát kõzetbolygó. Bár az élet
kialakulásának nem éppen kedvezõek a
körülmények a felszínén, mivel csillagát kevesebb, mint egy nap alatt kerüli
meg, és a felszínén a nappali oldalon
2000°C-os hõség, az éjszakai oldalon
pedig -200°C-os fagy uralkodik.
A felfedezés viszont közelebb vitte a
kutatókat ahhoz, hogy újabb, esetleg már
Földünkhöz jobban hasonlító bolygókat
találjanak.
Eközben magyar kutatók aktív szerepvállalásával megindult az exobolygók
kísérõi, az ún. exoholdak utáni kutatás is.

Ennek azért van különösen nagy jelentõsége, mert az eddig felfedezett exobolygórendszerekben gyakoriak a Jupiternél jóval nagyobb méretû és tömegû
gázóriások, amelyek körül akár a Marsnál
is nagyobb kísérõk létezése is elképzelhetõ. Emelett a már megismert Naprendszeren kívüli óriásbolygók egy része csillagának lakhatósági zónájában kering,
tehát ha a bolygón nem is, de egy kellõen
nagy és megfelelõ felszíni adottságokkal
rendelkezõ holdján akár a földiéhez
hasonló környezet is kialakulhat.
Talán az elsõ lakható égitest, amit
felfedeznek egy távoli csillag körül, nem
is egy Földhöz hasonló bolygó lesz,
hanem egy Jupiterhez vagy Szaturnuszhoz hasonló óriásbolygó óriásholdja. A
felfedezés már csak idõ kérdése.
Huszák László

Hozzávalók: 1 kg felsõ csirkecomb,
szárnyas fûszer, 1 kk. mustár, 0.5 dl olaj, 2
csokor kapor, 1 dl száraz fehérbor, 2 dl tejföl,
1 púpos ek. liszt. Rösztihez: 80 dkg burgonya, só, bors, szárnyasfûszer, kevés olaj a
sütéshez.
Elkészítés: A csirkecombokat kifilézzük,
majd egyenletes kockára vágjuk. Forró olajban kipirítjuk. Szárnyasfûszerrel, kaporral,

mustárral ízesítjük, majd hozzáöntjük a bort.
Jól kiforraljuk, és behabarjuk, és hozzáadjuk
a maradék kaprot.
Közben elkészítjük a rösztit. Lereszeljük a
burgonyát, ízesítjük, és kevés olajon szép
ropogósra sütjük.
A www.receptbazar.hu weboldalon, a
képen látható módon tûzforrón tálaljuk.
Halász János gasztronómus

Gazdag a magyar szókincs viccelésre is
- Borotvaélen táncol a hab.
- Négy szöglet lett a háromszögbõl.
- Jóska nagyapja nem himpellér volt,
hanem vincellér.
- Algériás, ill. allergiás vagyok én is a parlagfûre.
- Álmos vagyok, elnyomott az állam, ill. az
álom.
- Nem illúzió a szerelem, a szerelõ is
szerelmes lett.
- Nem, nem puszedlit, sem nokedlit, hanem
pukedlit csinált a kislány.
- Mindennek van oka, a fejszének meg
foka.
- A vadászhoz: Várj, míg sörét lesz.

- A tüzér félálomban: Be kell vetni az ágyut.
Felébredt: az ágyat.
- Parancs a kopasz katonának: Elõször
hajrá, utána a haj rá.
- Kiköpött apja, de nem az ablakon.
- Nedves, bocs' - Kedves közönségünk.
- Ki áll ott a kiállítás képei elõtt?
- Állok a vártán, valaki vár tán.
- Az unoka nem a papa háton, hanem
hasonmása.
- Õ nem a Lalai Dáma, hanem a Dalai
Láma.
- Tetkóval a karjukon indultak a fiúk a
TESCO melletti DISCO-ba.
Dr. Töreky László

Vigyázzunk egymásra!
- Az Iskola Rendõre-program keretében
- minden évben - fokozott rendõri jelenlétet biztosítunk az iskoláknál a tanév
kezdése és befejezése idején - mondja
Bakler Zoltán rendõrfõhadnagy, a Tapolcai Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának vezetõje.
- Ez a fokozott jelenlét ebben a tanévben a
Kazinczy-iskolánál, a Bárdos-iskolánál van,
illetve a SPAR elõtti buszmegállónál, ahová
sok gyerek érkezik, és a veszélyes gépjármûforgalom ezt megkívánja.
- Milyenek a tapasztalatok, mennyire
eredményes a program?
- Nagyon jók a tapasztalataink. Hála Istennek, elmondhatjuk, hogy az elmúlt 5 évben nem
történt a fent jelzett helyeken tanulói baleset.
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- A másik veszedelem, amely a gyerekekre
„leselkedik”, a drog.
- Az Iskola Rendõre-programnak csak egy
része az iskolakezdés-akció. Minden iskolának van rendõre, akihez fordulhatnak a
pedagógusok vagy szülõk, ha bármi gyanúsat észlelnek, ha olyan információ jut a birtokukba, amely a drog fogyasztására, vagy
terjesztésére vonatkozik. Azonnal elkezdõdik az intézkedés. Ebben a munkában is a
legfontosabb a megelõzés.
- A kerékpárral történõ közlekedés népszerûsége növekszik. De vele együtt a veszély is.
- Az igazi problémák abból adódnak, hogy
nem szerelik fel kötelezõ tartozékokkal a
kerékpárokat, gyakran hiányzik a világító
berendezés is. Nagyon ajánlom minden ke-

rékpározó számára a láthatósági mellény
viselését. Itt van az õsz. 5-6 óra körül már
hamar besötétedik, a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen a kivilágítás és a
mellény. Az autósok figyelmét is felhívom
az óvatosabb közlekedésre. A balesetek túlnyomó többsége õsszel következik be, mégpedig azért, mert nem a látási viszonyoknak
megfelelõen vezetik a jármûvet.
- A nulla toleranciának, a jogszabályi változásoknak van-e eredménye a tapolcai
rendõrkapitányságon?
- Igen, jelentõs. A fokozott rendõri jelenlétnek, a kollégáim munkájának és a jogszabályi változásoknak köszönhetõen az év
elsõ 8 hónapjában 80%-kal csökkent a halálos balesetek száma, ami számokban kife-
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jezve azt jelenti, hogy tavaly az elsõ 8
hónapban 5 halálos baleset volt, idén csak
egy végzõdött tragédiával. A könnyû
sérülések száma is 13%-kal csökkent.
- Az alkohol ezekben mennyire játszik
szerepet?
- Ezekben a balesetekben az alkohol nemigen játszik szerepet, ugyanakkor az ittas
vezetõk száma nem csökken. Ezúton is felhívom mindenki figyelmét - a kerékpárral
közlekedõkét is -, hogy a szüret idején fokozott ellenõrzés lesz, és attól az autóstól, aki
ittasan vezet, a jogosítványát elveszik. Nem
éri meg kockáztatni, mert lehet, hogy egykét pohár bor miatt egy család megélhetése
kerülhet veszélybe a vezetõi engedély
hiányában.
NHE

SPORT

Felnõtt, ifjúsági és serdülõ csapatokkal Tatán edzõtáboroztak a tapolcai vívópalánták
A Balaton Isover Vívóklub utánpótlás helyen végzett a Molnár Anna, Monostori
az NB II-ben és az Országos Serdülõ
korosztályú versenyzõi remek évet zártak, Sára, Szabó Fruzsina, Palánki Viktória alkots ennek elismeréseképpen Tatán edzõ- ta csapat. Az újonc lányoknál a lehetõ
Bajnokságban kézilabda sportágban
legfényesebb érmeket nyerték el taníttáborozhattak.

A TVSE Kézilabda Szakosztály a
2009/2010-es bajnokságban az NB II-es
felnõtt és ifjúsági csapatok (nõi, férfi)
szerepeltetése mellett az utánpótlásnevelést elõtérbe helyezve mindkét nemben elindított csapatokat az Országos
Serdülõ Bajnokság küzdelmeiben.
Az alapozási idõszakot a nõi együttesek
(felnõtt, ifjúsági) sikeres hazai rendezésû
tornával zárták, egy héttel a bajnoki rajt elõtt,
férfiak több edzõmérkõzéssel készültek az új
bajnokságra.
Szeptember 13-án a hölgyeknél rangadóval indult a bajnokság, az Alsóörs gárdáit
fogadták a mieink. Mindkét csapat sok hibával kezdett, a kevés elsõ félidei gól nem
elsõsorban a jó védekezésnek volt köszönhetõ, hanem a pontatlan támadásokból eredõ
befejezéseknek. Mindenesetre az elsõ játékrészt az Alsóörs nyerte 10:7-re. A második félidõre rákapcsoltak a tapolcai lányok, nyilván fejmosás volt az öltözõben, s
végül 24:21 arányú hazai gyõzelem született.
Az ifjúságiak elsõ mérkõzésüket imponáló
fölénnyel nyerték 39:11-re. A 2. fordulóban a
tavalyi ezüstérmes gyõri egyetemi csapat
volt az ellenfél. A SZESE otthonában a felnõttek a vártnál jóval kisebb ellenállást
tanúsítottak. Rengeteg hiba támadásban,

bátortalan védekezés jellemezte a Tapolca
játékát. Igazi vezéregyéniség nem volt ezen a
meccsen, így az eredmény sem volt kétséges,
24:20-as kisalföldi gyõzelem.
Az ifjúságiak idegenbõl is hazahozták a
két bajnoki pontot. SZESE Gyõr-Tapolca
VSE 13:24
A férfi csapatok az elsõ fordulóban
szabadnaposak voltak a Várpalota visszalépése miatt. A 2. fordulóban hazai mérkõzésen csaptak össze Komárom együtteseivel. Az átalakult Tapolca VSE élvezetes,
izgalmas mérkõzésen szenvedett egygólos
vereséget a jól játszó, rutinos játékosokat
felvonultató Komáromtól (31:32).
Az ifjúsági fiúk gyõzelemmel startoltak a
bajnokságban. Jó iramú mérkõzésen 27:17es megérdemelt hazai gyõzelem.
A serdülõ leányok két idegenbeli mérkõzésen vannak túl. Az elsõ fordulóban rögtön
a bajnokesélyes Gyõri Audi ETO otthonában
szenvedtek nagyarányú vereséget a megilletõdötten játszó tapolcaiak, ám a 2. fordulóban Körmenden küzdelmes nagy csatában
24:22 arányban le tudták gyõzni a fizikálisan
erõsebb hazaiakat.
A serdülõ fiúk egy idegenbeli és egy hazai
meccset játszottak. Mindkét mérkõzésen veszítettek ugyan, de játékukban már fejlõdés
látható.

Világbajnoki arany Atlantából
Atlantában, a dzsúdómesterek világbajnokságán a dobogó legmagasabb fokára
állhatott az ötvenöt éves salföldi Simon
Mihály. Egyéni sikerén túl két tanítványa
teljesítményének is örülhetett, hiszen
Köteles Mónika aranyat, Pados Róbert
ezüstöt szerzett.
Simon Mihály mester évek óta ott van a világ élvonalában a veteránok kategóriájában.
2003-ban a kecskeméti EB-negyedik lett,
2004-ben Bécsben világbajnok. A 2005-ös

torontói VB-n negyedik, szintén 2005-ben
nemzetközi katabajnokságon második. 2006ban világbajnoki negyedik, 2007-ben ezüst,
2008-ban negyedik hely.
Az atlantai vébén mintegy hatszáz
versenyzõ vett részt. Versenyszámában, a
kime no katában negyvenhat pár indult.
Tanítványával, Köteles Mónikával mutatta
be a majd 10 perces gyakorlatot, melyet a
legjobbnak ítélt a zsûri, s ezért világbajnoki
arany járt. Gratulálunk!

Az összesített ranglisták alapján a gyermek
korcsoportban Siklósi Gergely ranglistavezetõként, Tombor Szabolcs és Molnár
Anna 6. helyezettként, újonc korosztályban
Felker Adrienn, Sáfár Cirill 2. Siklósi Enikõ
3. Csák Marcell 4, Havasi Marcell 6. helyen
került a válogatottba. Serdülõ korcsoportban
Sáfár Cirill 2., Siklósi Enikõ 6. helyen végzett
a nagyobb korcsoportban is. A párbajtõrösök
edzõje, Szalay Gyöngyi összefoglalta, hogy
tanítványai az év végi versenyeken milyen
eredményekkel érdemelték ki azt, hogy a tatai
táborban készülhetnek a következõ évre.
- A több helyszínen rendezett Olimpiciprogram zárásaként a közelmúltban rendezték a gyermek, újonc és serdülõ korosztályok Magyar-bajnokságát, ahol tanítványaim,
mint ahogy év közben is, az elvárások szerint
teljesítettek. A gyermek fiúk csapatversenyben magyar bajnok lett a Siklósi Gergely,
Szabó Ádám, Tombor Szabolcs, Péter
Botond összeállítású együttes. A lányoknál 3.

ványaim, mert az egyéni döntõt Siklósi Enikõ
és Felker Adrienn vívta. Szoros mérkõzésen,
nagy küzdelem után Siklósi Enikõé lett az
aranyérem. Csapatban újonc és serdülõ korcsoportban bronzérem jutott a Siklósi Enikõ,
Felker Adrienn, Molnár Anna, Szalai Rebeka
összetételû együttesnek. Újonc fiúknál nagy
küzdelem után Csák Marcell és Sáfár Cirill
3., Havasi Marcell a 7. helyen végzett az
egyéni küzdelmekben. Csapatban az imént
említettek mellett Siklósi Gergellyel és
Rozner Marcellel kiegészülve magyar bajnoki címet értek el a fiúk. Serdülõ korcsoportban a fiúk egyéni versenyében Sáfár Cirill a
dobogó tetejére állhatott, a lányoknál Felker
Adrienn 6. lett. Csapatban a fiúk együttese
- Kranabeth Regõ, Sáfár Cirill, Csák Marcell,
Siklósi Gergely, Havasi Marcell - a dobogó
harmadik fokára léphetett. Tanítványaim
eddigi eredményei miatt bizakodva tekintek a
következõ versenyévadra - mondta Szalay
Gyöngyi.

Tapolcán edzõtáborozott a magyar férfi
és nõi párbajtõr-válogatott
Néhány napot Tapolcán töltött az októberi világbajnokságra készülõ magyar
nõi és férfi párbajtõr-válogatott.
Tatáról, az edzõtáborból érkeztek városunkba, hogy néhány napot lazább
edzésekkel és wellnessel töltsenek a
munkás hetek után. A könnyedebb tapolcai
edzések között szerepelt egy kispályás labdarúgó-mérkõzés, melyet a válogatottak a
TVSE öregfiú csapata ellen játszottak. Míg
a két tapolcaival, Boczkó Gáborral és Rédli
Andrással felálló válogatott a bõrt rúgta a
városi rendezvénycsarnok küzdõterén,
Kulcsár Gyõzõ szövetségi kapitány - négyszeres olimpiai bajnok - válaszolt néhány
kérdésemre. Elmondta, hogy az olimpiát
követõen változtatott a csapaton és a módszereken. Ami a csapat összetételét illeti,

Boczkó Gábor és Imre Géza mellé került
Rédli András és Somfai Péter, s ez a csapat
a plovdivi Európa-bajnokságon remekelt,
aranyérmet szerzett, Boczkó Gábor pedig
egyéniben bronzot. A módszerekbeli változtatásokat illetõen pedig kicsit más jellegûbb edzõtábort szerveztek, melyben
nagyobb szerepet kap az egyéni munka és a
pszichikai felkészítés.
Kulcsár Gyõzõtõl igen szép dicsérõ szók
hangzottak el a Tapolcán folyó vívómunkáról, s azt sem titkolta, hogy nagy
figyelemmel kíséri Hanczvikkel Márk és
File Mátyás fejlõdését, akik elõtt igen szép
párbajtõrös jövõ állhat.
Végezetül elmondta, hogy a törökországi vébén a csapattól érmet vár. Így
legyen!

Rövid sporthírek, eredmények
LABDARÚGÁS:
Megyei I. osztályban szereplõ labdarúgócsapatunk már a 6. fordulót játszotta. A 3. fordulóban Alsóörsön gyõztek 3:1 arányban.
Tapolcai
gólszerzõk: Viski,
Sorin,
Osztermann. A 4. fordulóban Tapolca-Pét
3:1. Gólszerzõk: Kóródi Tüske(2). Az 5. fordulóban Taliándörögd-Tapolca 5:1. Az
egyetlen tapolcai gólt Halász szerezte. A 6.
fordulóban a Devecser gárdáját gyõzték le
2:0-s félidõ után 3:1 arányban. Tapolcai gólszerzõk: Kóródi, Kulman és Osztermann. Hat
forduló után a 4. helyen állnak a fiúk. 13
ponttal.
Eredmények a megyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokságból: 1. forduló: Sümeg
VSE-Tapolca VSE 3:7, 2. forduló: Tapolca
VSE-Badacsonytomaj 3:2, 3. forduló:
Csabrendek-Tapolca 4:3.
Nõk: A TVSE-Honvéd nõi labdarúgói a tavalyi bajnokság megnyerése után az idei
bajnokságban is gyõztesek lettek. Kilenc
gyõzelem egy döntetlen a mérlegük. Elért
pontszámuk 28. Összesen 73 gólt lõttek, 9-et
kaptak. A bajnokság gólkirálya Gyarmati
Renáta lett 20 góllal. A szakosztály a bajnoki
aranyat a közelmúltban tragikus balesetben
elhunyt szakosztályvezetõ, Andor József
emlékének ajánlotta. Az aranyérmes csapat
tagjai: Kranabeth Edit, Vastagné Somogyi
Katalin, Hadnagy Krisztina, Gyarmati
Renáta, Cser Henrietta, Barát Barbara, Kolop

Nikolett, Kocsis Mónika, Koltay Beáta,
Németh Veronika, Olasz Ramóna, Páhi
Karolina, Perger Ibolya, Polgár Anett, Polgár
Erika, Ruska Éva, Tóth Bernadett, Töreky
Ibolya. Edzõ: Fellenbeck Mihály, szakosztályvezetõ: Németh Lajos
Mónika-kupa elnevezésû kispályás labdarúgó tornán vettek részt a Tapolca VSE Honvéd hölgy labdarúgói Ajkán. A Veszprém
és Fejér megyei csapatok versenyén a tapolcaiak az 5. helyen végeztek. A torna legjobb
kapusának Kranabeth Editet, a TVSE
hálóõrét választották.

SAKK-BLOKK:
A Zánkán rendezett 38. Balaton Kupa elnevezésû nemzetközi sakkcsapat-versenyen a
Tapolca Rockwool VSE nagy fölénnyel (31
pont) szerezte meg a gyõzelmet a veszprémi
HEMO (25 pont) és a Balatonfüred elõtt. A
gyõztes csapatot Bodó Norbert, Istvándi
Lajos, Heiligermann Gábor, Pásztor Ferenc,
és Nagy Zoltán alkotta. Tábladíjasok: 1.
táblán Bodó Norbert, 2. táblán Csiszár Csaba,
3. táblán Pásztor Ferenc, 4. táblán Nagy
Zoltán. A másik tapolcai csapat, a Tapolca
VSE Szeremley SE a 6. helyen (19,5 pont)
zárta a versenyt. A mezõny egyéni villámversenyen is összemérte tudását (9 forduló,
28 induló). Itt Novák Róbert állhatott a
dobogó tetejére, mögötte Pásztor, Vágyi,
Nagy, Havasi, Szelényi sorrend alakult ki.

Nagykanizsán, a XVI. Nemzetközi Kanizsa
Kupán sikeresen szerepeltek a tapolcai gyermek és ifjúsági sakkozók az egyéni és csapatversenyben. A versenyen 4 ország mintegy
280 versenyzõje ült asztalhoz. Eredmények:
a 8 év alatti fiúknál (35 induló) Kaufmann
Kristóf 8. A 10 év alatti fiúknál (55 induló)
Kaufmann Péter 1. hely, Buzás Bertalan 9. a
10 év alatti lányoknál (14 induló) Koltai
Anna 3. hely. A 12 alatti fiúknál (44 induló)
Tóth Kristóf 13. Ugyanebben a korcsoportban a lányoknál (10 induló) Árvai Eszter 4.
hely, Sötét Barbara 6. hely. A 14 év alattiak
versenyén a fiúknál Bodó Bence a 2. , Tóth
Tímea a 7. lett. A csapatversenyen 16 csapat
indult. A Tapolca VSE I. csapata a 6. helyen,
a Tapolca VSE II. csapata a 7. helyen végzett
Bjelovar: A Tapolca VSE hagyományos
horvátországi túrája befejezõdött, szép eredményekkel. Az 58 részt vevõs 7 fordulós
svájci rendszerû egyéni versenyen Nagy
Zoltán 3. helyen, Pásztor Ferenc 4. helyen,
Heiligermann Gábor 10. helyen végzett, és
díjazott lett. Lovász Barnabás a mezõny
közepén végzett. A két város közötti csapatversenyt ezúttal a tapolcaiak nyerték nagy
fölénnyel: SK Bjelovar- Tapolca VSE 2:8.
Pontszerzõk: 2 pontot Nagy Zoltán, Pásztor
Ferenc, Heiligermann Gábor, 1 pontot Zorán
Mojaric és Lovász Barnabás.
ALAPFOKÚ SAKKOKTATÁS: A Tapolca
VSE Sakk szakosztálya alapfokú sakkoktatást
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indít 2009 októberétõl. Az oktatás 2010.
június 15-ig, a tanév befejezéséig tart. Az
oktatásra jelentkezhetnek Tapolca város és
körzetének 1-2. osztályos leány és fiú
általános iskolás tanulói, valamint nagycsoportos óvodások. Az oktatás hetente két nap:
szerda 16-17.30-ig, szombat: 8.30-10.00-ig
tart. Részt vételi díj: 2000Ft/fõ/hó. Az oktatás
helyszíne: Városi Mûvelõdési Központ,
Tapolca, Kisfaludy u. 2. Elsõ oktatási nap:
2009. október 7-én (szerda) 16 órakor. Jelentkezni lehet: Paréj Józsefnél Tel: 87/321-950
18 és 21 óra között Mobil: 06/70 227-3077.

TEKE:
A Veszprém megyei tekebajnokságban
szereplõ Tapolca TK szeptember 17-én hazai
pályán, a tekeklubban fogadta az Ajka
Kristály C csapatát. A Bolla Péter, Horváth
Zsolt, Nagy László, Vers Tibor összeállítású
csapat gyõzelmet aratott. Tapolcai csapatfák:
1806, ajkai csapatfák: 1613.

FEKVENYOMÁS:
A profi fekvenyomók és erõemelõk Szeghalmon csaptak össze, ahol a tapolcai Lukács
Béla, a Bodygard King SE versenyzõje 100
kg-os testsúlyának éppen a dupláját teljesített, s így az elsõ helyen végzett. Jó elõjel
ez az eredmény a Saint-Avold-ban megrendezésre kerülõ világbajnokság elõtt.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Ezeréves megye 2009
A megyerendszer 1000 éves évfordulója
alkalmából a Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet Gyermek Megyenapokat rendezett.
Az interaktív történeti barangolás helyszíne szeptember 5-én a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ és a mellette lévõ
parkoló volt.
A rendezvény résztvevõit a város
nevében Sólyom Károly alpolgármester
köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a történelmi ismeretek elsajátítását nagymértékben segítik ezek a játékos programok. A
történelmi megyejárás keretében „betyárpróbát” tehettek a résztvevõk, megtekinthették a Gyulaffy László Hagyományõrzõ
Bandérium bemutatóját és a gyermekalkotásokból nyílt kiállítást is.
A rendezvénysorozat szép pillanata volt
az emlékfaültetés, amelyre Marton László
szülõháza elõtt került sor. - A Pásztorfiú
alakja és a mûvész hitvallása összecseng a
mai programmal - mondta Sólyom Károly.

Virágos Tapolcáért

- Bízunk benne, hogy ez a fa virágozni fog,
és hirdeti történelmünk és a vármegyék
bonthatatlan egységét.
NHE

Fotó: N. Horváth

Harmonikus, szép környezet
Fotó: N. Horváth

Az emlékfát Sólyom Károly, Horváth
Viola és Bognár Ferenc ültette el

Köszönjük!

Már több éves hagyomány, hogy a
Városszépítõ Egyesület vezetésével a
városban mûködõ civil szervezetek
meghirdetik a Virágos Tapolcáért mozgalmat, amelynek eredményhirdetésére
a Tapolcai Ünnepi Napok keretében
került sor.
A családiház-kategóriában II. helyezést
elért diszeli Görcsi Lászlónak az otthonában adta át a díjat dr. Zsiray Ferenc, a
Városszépítõk elnöke, valamint Bakos
György, a településrész önkormányzati
képviselõje.
- Nagyon örülünk az elismerésnek

- mondja a Görcsi-házaspár. - Valójában
Bakos György nevezett be bennünket, mert
a nevezés idején éppen nyaraltunk. Jó,
hogy olyan menedzsere, képviselõje van
Diszelnek, aki ismeri a portákat, szívén
viseli a településrész gondját, örömét. - A
virágok színvilágát a ház színéhez alakítottuk ki, hogy harmonizáljon vele, így
inkább a piros dominál - mondja Ilona, a
feleség. - Két fiunk van, az egyik 13 éves,
a másik 18, õk is örömmel vesznek részt a
ház körüli teendõkben - teszi hozzá büszkén az édesapa -, nekem valójában már
csak a munkairányító szerepe jut. NHE

Rómában jártam idén...

Fotó: N. Horváth

A gyerekek meghódították, bevették a várat
A Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményének kisgyermekei és alkalmazotti
közössége köszönetüket fejezik ki Pintér Ferenc tapolcai vállalkozónak. Az õ
segítségével tudták egy nap alatt birtokukba venni a gyerekek az udvaron felállított új mászóvárat.
Gáspár Györgyné tagintézmény-vezetõ

Levelesládánkból
Átváltoztatjuk!
Ilyen volt és ilyen lett! Ez a szókapcsolat a magyar nyelvben egy jobbító szándékot
kifejezõ cselekedetsor. Sajnos, ez nem mondható el a Régi Postaudvarban álló, több
évtizedes tûztövisrõl, amely a madaraknak télen is élelmet adott, az embereknek pedig
a nyári melegben árnyat nyújtó, szemet gyönyörködtetõ barátja volt.
Volt, mert „barbár” kezek úgy döntöttek, megcsonkítják, elpusztítják!
Észrevettük, szóvá tettük.
Régi Postaudvarban levõ üzletek dolgozói

Két napot az örök városban is eltölthettünk
Hat fiatal - közülük négyen diszeliek - ménye egy közel másfél órás, közös mûsor
mondhatja el, hogy Rómában is járt, lett a különbözõ nemzetek táncaiból.
amikor egy ifjúsági cserén vett részt
Mohos Nikolett
Olaszországban.
A következõ lapzárta idõpontja: 2009. október 21.
A csere címe Popular Dance, avagy
Népek tánca volt, és a nagyvázsonyi
Fekete Sereg Ifjúsági Egyesületnek
Új Tapolcai Újság
köszönhetõen hat nemzet egyikeként 9
Tapolca város lapja
csodálatos napot tölthettünk el Oriolóban,
mely Rómától 40 km-re található. A
Felelõs szerkesztõ: N. Horváth Erzsébet
nemzetközi csoport (olasz, francia, bolgár,
Szerkesztõség: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Telefon/fax: 06-87/510-044
portugál, görög és magyar résztvevõkkel)
E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu
egymás táncait tanulta meg, melynek ered-

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
októberi túraterve

Ilyen volt...
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...és ilyen lett!

3-án Pula-Kinizsi-forrás-Vigántpetend
10-én „Tök fesztivál” - Õriszentpéter
17-én Balatonudvari-Vászoly-Nagyvázsony
23-24-én Isztimér-Kisgyón-Mór, „KözépDunántúli Piros” túra
31-én Badacsony
Für Ágnes
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