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A korszerû belterületi közlekedésért Szent István, a küldetéses ember
Augusztus 20-án ismét zászlódíszbe
öltözött a város. Szent Istvánt, az államalapítót és az új kenyeret ünnepelték
Tapolca polgárai és a település határon
túlról érkezett vendégei.
- Jövõt ígér az új kenyér, és jövõt adott
a magyarságnak Szent István is - mondta
ünnepi beszédében Császár László polgármester. - István, a magvetõ király tudta, hogy a holnap csak azoké, akik már

földje. Küldetéses emberként felismerte,
hogy a kereszténység felvétele az egyetlen lehetõség arra, hogy a messzi, idegen
dallamú tájakról érkezett honfoglalók gyökeret verhessenek Európa szívében. Dicsõséges lapokat írt a történelem könyvébe. Otthont, hazát, önbizalmat és önbecsülést adott szeretett népének. Alapkõ
lett és törvényt írt, hogy a puszták vad magyarját megkösse, hogy az aztán - Isten-

Fotó: N. Horváth

A nemzetiszínû szalagot Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés
elnöke és Császár László polgármester vágta át

Az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg az
Ipar utca, mint belterületi gyûjtõút kiépítése és korszerûsítése.
A130 milliós összköltséggel készült önkor-

mányzati út ünnepélyes átadására augusztus
16-án került sor. Ez a korszerû útszakasz
jelentõsen hozzájárul a belváros tehermentesítéséhez.
/Írásunk a 3. oldalon Korszerû belterületi gyûjtõút címmel./

A kivitelezés elsõ lépései
Szeptember elején megkezdõdik a Belváros értékmegõrzõ rehabilitációja.
A hagyományõrzésre és újításra épülõ, közel egymilliárdos beruházás Tapolca
legújabbkori történelmének legnagyobb vállalkozása lesz. A városi önrészt a
„Tapolca jövõjéért”-kötvény biztosítja a projekt megvalósulásához.
/Írásunk a 2. oldalon Megkezdõdik a beruházás címmel./

Õrségváltás
a vasútnál

Fotó: N. Horváth

A megáldott és megszentelt új kenyeret Császár László polgármester szegte meg

ma készülnek rá. És Õ ezt tette. Kemény
és céltudatos uralkodóként szinte reménytelennek látszó küzdelmet, harcot indított
azért, hogy a magyaroknak valóban hazát
érleljen Pannónia véráztatta, termékeny

nek hálát adva - teremtõ munkával virágoztassa fel új otthonát - hangsúlyozta az
ünnepi szónok.
/Ünnepi összeállításunk Merjünk magyarok lenni! címmel a 4. oldalon./

Zabola a magyar kultúra szelete Búcsúi koncert
„Zabola, egy polgárosult háromszéki falu kulturális öröksége” címmel nyílt kiállítás augusztus 20-án a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.
Az erdélyi Zabola már 1996 óta ápol
testvérvárosi kapcsolatot Tapolcával. Ennek a sokoldalú és gyümölcsözõ együttmûködésnek az eredményeként érkezett most

a városba a település anyagi és szellemi
kultúráját bemutató kiállítás. A megnyitó
emelkedett hangulatához az is hozzájárult, hogy a kettõs állampolgárságról szóló
törvény is ezen a napon, azaz a legnagyobb
nemzeti ünnepünk napján lépett életbe.
/Írásunk a 9. oldalon Látnunk is kell
egymást... címmel./

Augusztus 15-én Pitti Katalin Liszt-díjas
opera-énekesnõ és Teleki Miklós orgonamûvész adott koncertet a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban.
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Képünkön: Kocsor Ferenc, az elköszönõ és Gelencsér László, az új
állomásfõnök

Augusztus 16-án vett búcsút munkatársaitól a nyugdíjba vonult állomásfõnök.
- Amikor állomásfõnökként beléptem a
forgalmi irodába, megfogadtam, hogy
mindent a biztonságnak fogok alárendelni. Hála Istennek, ezt sikerült is megvalósítanom - mondta.
/Írásunk a 5. oldalon Egy életút állomásai évszámokban elbeszélve címmel./

Fotó: esemenyter.hu

Pitti Katalin a templom névadójának
alakja köré fonta mûsorát

Fotó: N. Horváth

A zabolai Gyöngyharmat Néptánc Együttes fiatalos lendülete, tánctudása elkápráztatta a tapolcai közönséget

A mûvésznõ 1977-tõl a Magyar Állami
Operaház tagja, világsztár lehetett volna, de
hûséges maradt hazájához.
/Írásunk a 9. oldalon Zenés áhítat Nagyboldogasszony napján címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Önkormányzati választás 2010
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választását a Magyar Köztársaság Elnöke, Sólyom László
2010. október 3. napjára tûzte ki.
A 2010. június 14-én életbe lépett választási törvény értelmében Tapolcán 8 egyéni
választókerület és 15 szavazókör kialakítására került sor.
Diszel külön választókerületet alkot, tekintettel arra, hogy 1977-ben csatolták Tapolca
városához, de földrajzilag teljesen elkülönült,
sajátos földrajzi, történelmi sajátosságokkal

Ács János
Emlékérem
alapítása
Ács János néhai polgármester úr
(1954-2008) halálát követõen merült
fel a gondolat, hogy emlékét, munkásságát megõrzendõ, Tapolca Város Önkormányzata kitüntetést alapítson. A kitüntetés alapításáról az
augusztus 17-ei testületi ülésen döntöttek a képviselõk.
Az „ÁCS JÁNOS EMLÉKÉREM”
elnevezésû kitüntetés a magyar nemzet felemelkedéséért végzett, az országhatáron átnyúló nemzeti összetartozást
erõsítõ, a nemzetek közötti barátság
megteremtéséért kiemelkedõ tevékenység elismerésére, elsõsorban külföldi
településnek, közösségnek, szervezetnek, személyeknek adományozható, de
a magyar testvériségért kiemelkedõen
tevékenykedõ magyar szervezetek, személyek is részesülhetnek az elismerésben.
Az elismerés adományozására a Képviselõ-testület, a polgármester, a jegyzõ, a képviselõk és a bizottságok tagjai tehetnek javaslatot.
Az „ÁCS JÁNOS EMLÉKÉREM” kitüntetés átadására minden év augusztus 20-án, a nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó rendezvényen kerül sor.

és kultúrkörrel rendelkezik. Falusias jellegû
településrész, melynek városias választókerülethez való csatolása nem indokolt.
Tapolca Város Képviselõ-testülete az augusztus 17-ei rendkívüli nyilvános ülésen választotta meg a Helyi Választási Bizottság, valamint a Szavazatszámláló Bizottság tagjait.
Helyi Választási Bizottság: Dr. Kajtár
György, Csák Zoltán, Lázár János, póttag:
Bajner Imre.
Az eskütétel és a megbízólevelek átadása
egy késõbbi idõpontban történik.

Szerzõdés-aláírás a Városházán
A közel egymilliárd forintos belvárosi rehabilitációban résztvevõ konzorcionális
partnerekkel a szerzõdés aláírására augusztus 4-én került sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
Császár László polgármester a város eddigi legnagyobb pályázati sikerérõl szólva
arról is tájékoztatta a sajtó jelenlévõ képviselõit, hogy a kormányváltás, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács élén
bekövetkezett változások, valamint a VÁTI
Kht-nál jelentkezõ szerkezeti átalakítások
miatt a Támogatási szerzõdés aláírására
csak szeptemberben kerül sor. - A beruházásban résztvevõ konzorcionális partnereink

eddig is együttmûködtek és - reményeink szerint - az elkövetkezendõkben is hathatósan
együttmûködnek közös terveink megvalósításában - hangsúlyozta a polgármester.
Ifj. Mezõssy Zoltán, az MZ/X Kft. képviseletében a Tópresszó felújításáról szólt.
Köszönve a lehetõséget, elmondta, hogy az
új nyílászárókkal, az új tetõvelés az új homlokzattal egy szép kivitelû vendéglátó-egységgel gazdagodhat a Tó partja.
Vörös Béla, a Balaton Elektronika Kft.
tulajdonosa is köszönte a lehetõséget, amelylyel részt vehet annak az épületnek a homlokzati felújításában, amelyben a városi
könyvtárral közösen helyezkedik el a Kft.

Fotó: N. Horváth

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák szeptember hónapban az alábbi
idõpontokban kerülnek megtartásra.
Császár László polgármester:
szeptember 6. 13:00-16:00
Sólyom Károly alpolgármester:
szeptember 13. 13:00-15:00
Marton József alpolgármester:
szeptember 20. 14:30-16:00
Császár László
polgármester
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

A konzorcionális szerzõdést (balról jobbra) Vörös Béla, Császár László,
ifj. Mezõssy Zoltán és dr. Imre László jegyzõ írták alá

Megkezdõdik a beruházás
Az augusztus 17-ei rendkívüli nyilvános ülésén a Testület döntött arról, hogy „A
tapolcai belváros értékmegõrzõ rehabilitációja” címû KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002
jelû pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerzõdés aláírásának idõpontjától függetlenül hozzájárul a fejlesztések szeptember 1-jével történõ megkezdéséhez.
A képviselõk felhatalmazták a polgármestert arra, hogy a Köztársaság tér déli
részére a Régi postaudvarra, a Nagyköz utcai parkolóra, valamint a Belvárosi
Irodaházra vonatkozó kivitelezõi szerzõdéseket kösse meg.
A felsorolt beruházások fedezetét a pályázatban elismert költség mértékéig,
259.123.621 Ft összegben - a 89/N/2010. (VI.18.) Képviselõ-testületi határozatban
vállalt önerõ erejéig a „Tapolca jövõjéért” elnevezésû kötvény forrásai terhére biztosítja.

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
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda 511-156
Hársfalvi József irodavezetõ
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 Szabóné
Szakács Judit irodavezetõ
Hatósági csoport
511-151
Okmányiroda
511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ
511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
és gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba
Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfõtõl csütörtökig
8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00 Hegybíró:
Szabados Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/6133357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.0012.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690

KRÓNIKA

Bemutatkoztak a FIDESZ-KDNP jelöltjei
Október 3-án helyhatósági választások
lesznek Tapolcán is. A FIDESZ-KDNP
polgármesterjelöltjét és képviselõjelöltjeit Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke augusztus 11-én sajtótájékoztatón
mutatta be az újságíróknak.
A Tamási Áron Mûvelõdési Központban
megtartott sajtótájékoztatón Lasztovicza
Jenõ hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy
Tapolca városában a folytonosság meglegyen. 1998 óta a települést a polgári oldal
irányította, és az elmúlt 12 év eredményei is
azt igazolják, hogy kiemelkedõ munkát végzett a fejlesztés területén. Szólt arról, hogy
Tapolcán állami támogatással, önkormányzati saját erõvel és lakossági hozzájárulással
kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat. A hazai pályázati lehetõségek kihasználásával több
belterületi utca újulhatott meg. Uniós pályázat segítségével belterületi gyûjtõút lett az
Ipar utca, két ütemben kerékpárút épült Tapolca és Diszel között. A tapolcai hulladéklerakó depónián átadásra került az új szelektív átrakó és válogató állomás. A munkahelyteremtés fontos bázisa lehet az elõzõ
kormány által „haderõreform” címén bezárt
tapolcai kiképzõközpont, amelynek új tulajdonosa Tapolca és Lesencetomaj. - Komoly
küzdelmek eredményeként Tapolca visszakapta a kórházát - mondta a megyei közgyûlés elnöke - majd arról a megyei koncepcióról is szólt, amely a térség egészségügyi
helyzetét lesz hivatott megreformálni.
A jövõre vonatkozó tervekrõl szólva kiemelte, hogy az új kormány minden eszközzel támogatni kívánja a kis- és középvállalkozásokat, az új Széchenyi-terv megindításának jelentõs gazdaságélénkítõ hatása lesz.

Az önkormányzatok támogatása is a kiemelt
feladatok között szerepel, mivel az elmúlt
3-4 évben az elõzõ kormány szinte ellehetetlenítette azokat.
Tapolca elmúlt 12 évérõl - ciklusonként Számadás készült. Ezekbõl a Számadásokból a város polgárai nyomon követhették a
Tapolcán bekövetkezett pozitív változásokat.
10 évig Ács János polgármester vezette a
várost, az Õ irányítása alatt épült-szépült a
település és kapta meg a Hild János-díjat.
A 2008-ban bekövetkezett halála után az
örökséget az a Császár László vette át, aki
két cikluson keresztül az alpolgármesteri
feladatot is ellátta - mondta az elnök.
Az elkövetkezendõ önkormányzati választásokról szólva elõször Császár Lászlót, a
FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltjét mutatta be a sajtó képviselõinek Lasztovicza

Fotó: N. Horváth

A jelölteket Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ mutatta be

Korszerû belterületi gyûjtõút
Augusztus 16-án ünnepélyes keretek között került sor az Ipar utca közel 500 méteres, 130 millió forint összköltségû beruházásának átadására.
Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke arról szólt, hogy nemcsak
azoknak a vállalkozóknak valósult meg egy
régi álma, akiknek az Ipar utca mentén vannak a telephelyei, de a Belváros tehermentesítése is megtörténik ennek az útnak a segítségével. Az a tény, hogy a Mentõállomás
itt található, segítheti a beteghez való gyorsabb eljutást is. A város az elsõ pályázatát
még Ács János polgármestersége alatt nyújtotta be, de akkor - „mondvacsinált” indokkal, azzal, hogy nincs rajta évente 3 baleset
- elutasították. A pályázat második benyújtása - hasonló mûszaki tartalommal - már sikerrel járt. Az útépítéshez a megyei közgyûlés 8 millió forinttal járult hozzá - mondta
az elnök.
Császár László polgármester az Európai

Jenõ. Beszélt arról, hogy 12 éve dolgozik
együtt a jelölttel, aki 2006-tól 2008-ig - polgármesterré választásáig - legfõbb munkatársa, fõtanácsadója volt, Õ vezette a Veszprém Megyei Önkormányzat Elnöki Kabinetjét. Tagja a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácsnak, általános elnökhelyettese a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának és elnöke a Veszprém megyei Cholnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Igazgatóságának. - Császár László személye
garancia arra, hogy a város az Ács János vezetése alatt megkezdett úton haladjon tovább, azaz fejlõdjön - hangsúlyozta az országgyûlési képviselõ.
A polgármesterjelölt után a képviselõjelölteket mutatta be Lasztovicza Jenõ. Az 1.
számú választókerületben Sólyom Károly, a
2. számúban Horváthné Németh Edit, a 3.

Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
készült út pályázatának szakaszait felelevenítve hangsúlyozta, hogy bár a gyûjtõút mûszaki átadása már tavaly megtörtént, a pályázatoknál szokásos pénzügyi elszámolás
nehézkessége miatt húzódott el eddig az
ünnepélyes átadás. Szólt arról, hogy ez az út
az önkormányzat tulajdona, és a teherforgalom jelenleg is a Közútkezelõ Kht. kezelésében lévõ Május 1. utcában zajlik, de a
város megállapodásra készül a változtatásra, a kezelés cseréjére az utcában lakók nyugalma érdekében. Ez a megállapodás majd
több, a város területén lévõ útra is ki fog terjedni. - De természetesen olyan minõségû utat
szeretnénk kapni „cserébe”, mint amilyen a
most átadott Ipar utca - mondta Császár László.
Az átadáson Emléklappal köszönte meg a
polgármester mindazoknak a munkáját,
akik közremûködtek a projekt megvalósításában.

számúban Horváthné Szalay Gyöngyi, a 4.
számúban Koppányi Ferenc, az 5. számúban új jelöltként Sági István, a 6. számúban
Bognár Ferenc, a 7. számúban Marton József,
a 8. számúban (Tapolca-Diszel-városrész)
Bakos György a FIDESZ-KDNP képviselõ-

jelöltje az õszi helyhatósági választáson.
A jelöltek bemutatását követõen Császár
László Tapolca 1998 elõtti arculatát és az
azt követõ idõszakot hasonlította össze,
hangsúlyozva, hogy az elmúlt 12 év a város
történelmében, fejlõdésében korszakalkotó
volt. A már említett eredmények mellett fontosnak tartotta kiemelni, hogy a városvezetés sokat tett az oktatás, a közmûvelõdés,
a sportélet fejlõdéséért is. Pályázati támogatással és saját erõvel nemcsak az iskolák
újultak meg, de a múlt megbecsülésébõl, a
hagyományok ápolásából is országos példát
adott a város a történelmi emlékhelyek kialakításával. Megépült a Városi Rendezvénycsarnok, korszerûsödött a sporttelep, utak,
járdák épültek, gyönyörû lett a Tópart, új
köztéri szobrok gazdagították a várost. Jó az
együttmûködés a helyi civil szervezetekkel,
a történelmi egyházakkal. A támogatások
rendszerét pályázatok kiírásával mûködteti
a város. Kiépült a házi segítségnyújtó szolgáltatás. Nemcsak a szociálisan rászorulók
támogatása folyamatos, de a tehetséges tapolcai fiatalok továbbtanulását is ösztöndíjjal segíti a város.
A jövõre vonatkozó tervekrõl, elképzelésekrõl szólva Császár László hangsúlyozta,
hogy bár ciklusprogramok határozzák meg a
fejlesztések célját és irányát, de a feladatok
átívelnek az önkormányzati ciklusokon is.
Számtalan olyan beruházás van a városban,
amely példa erre. Ilyen a közel egymilliárd
forintos belvárosi rehabilitáció és ilyen lesz
a közösségi közlekedést korszerûsítõ is. A
város terveinek, elképzeléseinek megvalósítását a „Tapolca jövõjéért”-kötvény is segíti.
- A mostani képviselõjelöltek többsége már
1998 óta vesz részt a város irányításában
- mondta a polgármester. - Az eddig elvégzett feladatok, az eredmények is azt igazolják, hogy a csapat hozzáértéssel és lelkiismeretesen tette a dolgát, és újbóli megválasztása esetén újult erõvel fogja folytatni a
város érdekében, a Tapolcáért megkezdett
munkát.

A tehetséges gyerekekért
Tehetséggondozás a közoktatásban címmel
tartottak konferenciát a térség pedagógusai részére augusztus 26-án a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban.
A konferencia résztvevõit Szencz Lajosné,
a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás elnöke köszöntötte. Majd Bajor
Péter, a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítõ Program projekt menedzsere tartott
elõadást a Magyar Géniusz-programról. Szólt
arról, hogy mindenki tehetséges valamiben,
de tévhit azt gondolni, hogy a tehetség „utat
tör magának”. A tehetséget gondozni, segíteni kell, a saját speciális területén is meg
kell teremteni számára a gyakorlás lehetõségét, fel kell zárkóztatni. Ehhez nyújtanak

most lehetõséget úgy az uniós, mint a nemzeti erõforrások.
Kormos Dénes fejlesztõ-kutató szakpedagógus a Nemzeti Tehetség Programról és a Tehetségsegítõ Tanácsok szerepérõl szólt a konferencián. Hangsúlyozta: a tehetséggondozás nemzeti ügy. Nem egy szakmai csoportnak, egy
érdekkörnek, hanem egy egész nemzetnek az
ügye, azaz stratégiai kérdés Magyarországon.
Baranyai Zoltánné, a Balatonfelvidéki SzínVonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
igazgatónõje a hazai és uniós pályázataikról, azok megvalósításáról szólt. A kistérség tehetséggondozásának alternatíváit Varga
Béláné közoktatási referens ismertette a konferencia résztvevõivel.

Megkezdõdik a 2010/11-es tanév
Az õsz csalhatatlan jele, hogy az iskolákban megkezdõdik az új tanév. Arról,
hogy Tapolca középiskolái milyen tanulói létszámmal és milyen nyári felújításokkal vágnak neki az új tanévnek, az
intézmények vezetõit kérdeztük.
- A 2010/11-es tanévet 332 tanulóval, 12
osztályban kezdi meg az intézményünk - tájékoztatta lapunkat Varga Tiborné, a Batsányi
János Gimnázium és Kollégium igazgatója.
- Nagy örömünkre a 9. évfolyamon 2 és fél
osztályban emelt szintû képzés folyik. 2 angolos emelt szintû osztályt indítunk és 2

csoport német emelt szintû képzésben részesül, kiegészülve az általános tantervû csoporttal. A nyári karbantartásra a fenntartó megyei önkormányzat nem tudott pénzösszeget
biztosítani, de Tapolca városa 800.000 Ft-tal
járult hozzá. Szükség is volt rá, mert éppen
az érettségi vizsgák alatt volt csõtörés az épületben, és az összeg segítségével sikerült a hibát kijavítani, az utómunkálatokat elvégezni. Ezen felül kisebb javításokra is sor került,
de valójában az 1971-ben átadott épület egy
teljes felújítást kívánna. Reméljük, hogy az
elkövetkezendõ idõ erre is megoldást hoz

majd. Nagy reményekkel vágunk neki az új
tanévnek: az eddigi eredményeink megtartása szép kihívást jelent úgy a tanáraink, mint
a diákjaink számára - mondta Varga Tiborné.
- Míg az elõzõ tanévben szakiskolánk
9-10. osztályában 95 tanuló volt, a mostaniban már most 120-an vannak. Ez a létszám még növekedhet is a szeptemberben
történõ iskolaváltások miatt - válaszolja kérdésünkre Bognár Ferenc, a Szász Mártoniskola igazgatója. - Bár vannak teremgondjaink, de igyekszünk megoldani azokat. Ebben az évben speciális szakmát - pék-cuk-
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rász párosítást - is indítottunk, nagy volt
iránta az érdeklõdés. A cukrászképzéshez
pályázat útján gépi berendezést nyertünk.
Egyelõre ennek az elhelyezése okoz gondot, de bízunk benne, hogy Tapolca városa
segíti ennek a megoldását. Ezen a nyáron
nem voltak karbantartási munkálatok a területileg változatlanul szétszabdalt iskolánkban - tette hozzá az igazgató.
/A Széchenyi István Szakképzõ Iskolából a
tanévkezdésrõl ígért tájékoztatót lapzártáig nem
kaptuk meg./

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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Merjünk magyarok lenni!
Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat a
római katolikus templomban szentmisével
kezdõdött, majd a Templomdombon a
Himnusz hangjaira, Szent István szobra elõtt
felvonták a nemzetiszínû lobogót.
A Szentkorona másolatát a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület tagjai díszlépésben hozták az ünnepség helyszínére, majd Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnöke és Császár László
polgármester helyezett el koszorút az államalapító szobrának talapzatán. A nemzetiszínû
szalaggal átkötött újkenyeret a Batsányi Táncegyüttes fiataljai tették az ünnepi asztalra.
Szabó Emõke református lelkész Szent István
és az Isten-adta új kenyér ünnepén arra figyelmeztette a jelenlévõket, hogy napjaink emberébõl hiányzik a megelégedettség, sokkal inkább a panasz, a zúgolódás tölti ki az életünket. - Mert már régen nem azért a mindennapi
kenyérért imádkozunk, amiért Jézus imádkozni tanított bennünket a Miatyánkban, amikor megmutatta, hogy az élet középpontja
nem a zsák liszt, hanem a mindennapi kenyér,
az a falat kenyér, az az áldás, ami az élet is.
Majd egy szép példázattal bizonyította be,
hogy mindaz, amire a XXI. század hajszolt
világú embere vágyik, az isteni ajándékként
már ott van kezdetektõl mellette, csak nem
akarja vagy nem tudja felismerni azt.
Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész is
áldást kért Istentõl mindazokra, akik dolgoztak azért, hogy az új kenyér az asztalra kerüljön, és azokra is, akik érte és belõle élnek.
Csere Sándor kanonok - mielõtt megszentelte az új kenyeret - arról beszélt, hogy hiába
akarták néhány évtizede Szent István ünnepét
elhomályosítani, az az új kenyér ünnepével
együtt csak még fényesebben ragyog. Az ünnep üzenete már évezredes: a mindennapi kenyérért meg kell dolgozni, és hálát kell adni
Istennek. „Imádkozzál és dolgozzál” - idézte
Szent Benedek máig ható tanítását.
Az áldást és szentelést követõen Császár
László polgármester szegte meg az új kenyeret és a Batsányi Táncegyüttes fiataljainak kínálásával mindenki megkóstolhatta azt.
Az esti program - az eddigi gyakorlattól
eltérõen - nem a Víziszínpadon, hanem a Köztársaság téren felállított szabadtéri színpadon
volt. Nemzeti imánk, a Himnusz elhangzása
után Császár László polgármester mondott ünnepi beszédet.
Tisztelt Ünneplõk!
Kedves Vendégeink!
Tisztelt Tapolcai Polgárok!
Gondoltak már Önök arra, hogy hány nép
lehet a világon, amelynek a legnagyobb nemzeti ünnepe egybeesik az új kenyér, a jövõ
ígéretének ünnepével is? Bizonyára nagyon
kevés ilyen nemzet van, de mi, magyarok közülük valók vagyunk. Augusztus 20-a nemcsak az államalapító Szent Istvánunk napja,
de ezen a napon kerül asztalunkra az új kenyér is. A délelõtti városi ünnepségen a Templomdombon, a Szent István-szobor elõtt nemcsak annak az elsõ magyar királynak az emléke elõtt tisztelegtünk, aki több mint egy évezrede kereszttel írta be nevét a halhatatlanok
közé, de megszegtük a megáldott és megszentelt, nemzetiszínû szalaggal átkötött új
kenyeret is. Azt a lélegzõ „életet”, amelyben
szavakat varázsló erõ van, mely megidézi azt
az Istentõl való örök parancsot, hogy ha eljön
az idõ, vetni kell. Egyetlen emberi cselekedet
sem ígéri annyira a jövõt, mint a búzavetés.
És a föld, amikor elérkezik az aratás, a
betakarítás ideje - a sok emberi ártalom
ellenére is -, ontja kincseit. Az új kenyér arról
is beszél, hogy a szeretettel elvetett mag
meghozza gyümölcsét, és a jószagú, dús
búzakévébõl élethez erõt adó termés születik.
Jövõt ígér az új kenyér és jövõt adott a magyarságnak Szent István is. Hogy ezt mennyire
így érezték a XV. század magyarjai, azaz az
ötszáz évvel ezelõtt élt elõdeink is, annak
ékes bizonyítéka az alábbi imádság-részlet:
Mondja bizony minden ember: / Boldog
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vagy Pannónia. / Zengjed ajkad, szóljon vígan / Most az Isten himnusza. / Mert nem a
köznép sorából / Küldött Isten nevelõt. / Királyod lett prédikátor, / Apostolod, magvetõd.
Tisztelt Ünneplõk!
István, a magvetõ király tudta, hogy a holnap csak azoké, akik már ma készülnek rá. És
Õ ezt tette. Kemény és céltudatos uralkodóként szinte reménytelennek látszó küzdelmet,
harcot indított azért, hogy a magyaroknak
valóban hazát érleljen Pannónia véráztatta,
termékeny földje. Küldetéses emberként felismerte, hogy a kereszténység felvétele az
egyetlen lehetõség arra, hogy a messzi, idegen dallamú tájakról érkezett honfoglalók
gyökeret verhessenek Európa szívében. Dicsõséges lapokat írt a történelem könyvébe.
Otthont, hazát, önbizalmat és önbecsülést adott
szeretett népének. Alapkõ lett és törvényt írt,
hogy a puszták vad magyarját megkösse, hogy
az aztán - Istennek hálát adva - teremtõ munkával virágoztassa fel új otthonát. Szent István
megmutatta, hogy a reménykedésért is meg
kell dolgozni. A hitért is meg kell harcolni.
Hogy minden közös lépésért sok ezret kell
elõtte megtenni. Hogy szavak nélkül vallani,
tettek nélkül alkotni lehetetlen. Hogy az általa megalapozott keresztény kultúra megtartó
erõ. Híd a múlt és a jelen között. Hittel vallotta, hogy a jó királynak az elõdei nyomdokain
haladva kell bejárnia az Isten által kijelölt
útját. Ezért is tekintette örökségnek apja,
Géza fejedelem tetteit, és ezekre alapozva hozott létre a pogány magyarokból keresztény
közösséget.

életében csak olyan fogalmaknak van értelme, mint a hit, a szeretet, a bátorság, a hûség,
a merészség, a tisztesség, a becsület, a barátság, a mások iránti felelõsség és az igazságosság. Ezer esztendõt csak az a nép tud
megélni, amely ezekre képes. Mi, magyarok
több mint ezer esztendeje vagyunk itt Európában. A létünkért folytatott vakmerõ, sokszor reménytelen küzdelmek, a védekezõ és
elbukott szabadságharcok, a Trianon-diktálta
nemzetcsonkítás, az idegen hatalmak uralma
is igazolják, hogy a történelmi szenvedésektõl meggyötört nép nem tört meg. Nem tört
meg, mert hitte, hogyha megmaradunk magyarnak, újra és újra hont érlel számunkra a
föld.
„Merjünk magyarok lenni! - mondta Teleki
Pál. - Mi sokfélék vagyunk, talán azért, mert a
magyar nagyon tehetséges nemzet. Ne
pazaroljuk ezt a tehetséget egymás ellen,
hiábavaló dolgokra.”
Igaza van Teleki Pálnak! Hiszen annyi közös dolgunk van még!
Meg kell õrizni magunkban a magyarság
színét, a magyarság kincseit! Szellemi és
erkölcsi közösséget kell vállalnunk a világba
szétszórt magyarsággal, és a kettõs állampolgárság esélyével új egyensúlyt kell teremtenünk! Segítenünk kell azokon a honfitársainkon, akik napjainkban is - szinte emberfeletti erõvel - vívják harcukat a természet
erõivel! Fel kell ismernünk, hogy a lét célja a
másik emberrel való bánásmódban mutatja
meg magát! Ehhez is Szent István ad nekünk
útmutatót:

Fotó: N. Horváth

A Batsányi Táncegyüttes fiataljai hozták a nemzetiszínû szalaggal átkötött új
kenyeret az ünnepség helyszínére
A hit erejérõl így ír az Imre fiához szóló
Intelmeiben: „Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelõször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet
akkora buzgalommal és éberséggel õrizd,
hogy minden Istentõl rendelt alattvalónak
példát mutass… Ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert a lelki
fegyverekben szabályszerûen harcolhatsz
láthatatlan és látható ellenségeid ellen.”
Tisztelt Ünneplõ Mindannyian!
István király országalapítóként a népbõl
nemzetet teremtett. Szigorú törvényei az állami és az egyházi rend jogi megalapozását, a
kialakuló új történelmi viszonyok védelmét
jelentették. De utat is mutattak az elkövetkezendõ évszázadoknak is. Megmutatták,
hogy a múlt reményt ad. Mert ha veszett ügynek látjuk a történelmet, akkor joggal látjuk a
jelenünket is reménytelennek, sötétnek a
jövõnket. De ha látjuk azt a mérhetetlen erõfeszítést, amelyet elõdeink vívtak a fennmaradásért, ha tiszteljük a múltunk, akkor
jogunk van hinni a jövõnkben is. Történelmünk arra oktat bennünket, hogy a nemzet

„Légy türelmes mindenkihez, nemcsak a
hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem
férnek a hatalomhoz. Azután légy erõs, ne
hogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a
balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy
Isten felmagasztaljon most és a jövõben. Légy
majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se
büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy
sohase harcolj az igazság ellen.” - írta Imre
fiához az uralkodó, de üzenete máig hat.
Bíznunk kell önmagunkban! - üzeni a XXI.
század magyarjainak Kossuth Lajos is -, mert
„Veszve csak azon nemzet lehet, amely lemondott önmagáról”.
Hittel és öntudattal kell vallanunk, hogy
Szent István a tetteivel örökös helyet készített
nekünk Európában, hogy népünk azóta is a
földrész értékteremtõ és értékmentõ nemzetei
közé tartozik, és sajátos, egyedi kultúránkkal
mi is gazdagítjuk a világ örökségét.
A pozitív példák mellett - sajnos - negatívakat is sorolhatok. Olyanokat, amelyek
árnyat vetettek nemzetünkre. A balsors mellett történelmünket végigkísérték a balítéletek
is: a rossz helyzetfelismerések, az önzésbõl
fakadó rossz lépések. És miközben az ország
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vezetõi nem voltak képesek „magasb államférfiúi tekintettel” körülnézni és míg egyéni
vagy pártérdekeiket a haza érdeke elé állították, addig számtalan közember megtette ezt,
és ha kellett, az életét is feláldozta hõn szeretett hazájáért. Napjaink harca már nem kíván emberáldozatot. De kíván kitartást, fegyelmezett igazodást, nemzetben gondolkodó, nemzeti érzelmû, öntudatos polgárokat.
Olyan erkölcsi és etikai normákat, olyan
közösségi összetartozást, olyan önzetlen szolgálatot, amely felszabadítja az emberekben
rejlõ jót, amely erõt ad az élethez, amely segít
boldogulni.
Tisztelt Ünneplõ Tapolcai Polgárok!
Tapolcának, a népek keresztútjára épült
kisvárosunknak a történelme sok hasonló
vonást mutat az ország bármely pontján található településével, de az egyedisége is nyilvánvaló. Ezeket az egyedi vonásokat - mint a
lángot - évszázadokon át õrizték az itt élõk.
Igazodási pontként, vezérlõ csillagként Szent
István útmutatásai szolgáltak alapul a legreménytelenebb helyzetekben is. Az örökséggel jól sáfárkodnak napjaink tapolcai polgárai
is. Az értékõrzés és az értékteremtés olyan
harmóniáját igyekszünk megteremteni, amely
a jövõnek is példát ad. Hittel és reménnyel
keressük azokat a fogódzókat, megtartó erõket, amelyek a Szent István-i alapra épített városunkat a jövõt ígérõ Holnapba is átsegítik.
Tisztelt Ünneplõk!
Tisztelt Tapolcai Polgárok!
A mai nap nemcsak Szent István, az államiság, az új kenyér ünnepe a számomra, de
bizonyos fokig a számvetésé is. Az elmúlt 4
év önkormányzati munkáját mérlegre téve
Tapolca polgárai - éppúgy, mint az ország
bármely pontján élõk - októberben ismét az
urnák elé járulnak, hogy megválasszák azokat a vezetõket, akikre a város sorsának alakítását rá akarják bízni az elkövetkezendõ 4
évben. A 2006-tól 2010-ig tartó önkormányzati ciklus elsõ két évében - és az elõtte lévõ
két ciklusban - a 2008-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Ács János polgármester irányításával, a Képviselõ-testület akaratával
épült-szépült városunk. Az elmúlt két évben a város polgárainak bizalmát és a Képviselõtestület támogatását élvezve - nekem jutott az
a megtisztelõ feladat, az a nemes polgármesteri szolgálat, amellyel szeretett Tapolcánk
életének mindennapjaiban, ünnepeiben részt
vehettem. Ezúton is szeretném a Képviselõtársaim és a magam nevében is megköszönni
Önöknek, hogy mellettünk álltak, hogy a
közös munkával, az együttgondolkodással, a
közös ügyeinkért való hõsies kiállással olyan
éveket tudhatunk magunk mögött, amelyekre
majd az utódaink is büszkén tekinthetnek.
Köszönöm a sok-sok bátorító szót, a baráti
kézfogást, az építõ, az elõbbre vivõ kritikát.
Köszönöm, hogy támogattak abban, hogy
polgármesterként teljes szívvel, lélekkel és
elkötelezettséggel tehessem a dolgomat.
Tisztelt Ünneplõ Mindannyian!
Augusztus 20-a szent ünnepén az ismeretlen költõ soraival kívánok Mindannyiunknak
új erõre serkentõ feladatokat.
„Legyen bõség, jövõnk nekünk, legyen sok
gyerek. / Legyen kenyér, legyen gyümölcs
amit egyenek! / Legyen bor, békesség, búza,
erény, szeretet, / Legyen munka, megbecsülés,
s boldog emberek! // Ím augusztus üzenete, s
huszadika vár. / Ünnepeljünk újra ismét,
István a király! / Nemzedékrõl-nemzedékre
mindig így legyen. / Áradjon ránk áldás, erõ,
bõség, kegyelem!”
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Az ünnepi beszéd után Varga Miklós énekes lépett a színpadra. Hangja betöltötte a
teret. Szent Istvánról, a hazaszeretetrõl, a nemzetrõl szóló dalokat vele együtt énekelte az
ünneplõ közönség.
Az ünnepi este szép színfoltja volt az eget
uraló tûzijáték.
Összeállította: N. Horváth Erzsébet
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Új bútorok a Wass Albert
Könyvtár és Múzeumban
Az idei év nyarán megújult a könyvtár.
Az oda látogatók örömteli meglepetéssel
nyugtázzák, hogy a korábbi megszokott
látvány - a meglehetõsen elhasználódott,
kopott bútorzat - helyett egy megújult és
megszépült könyvtár fogadja õket. Minek
köszönhetõ ez a kedvezõ változás? - kérdeztük Nagy Eörsnét, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatóját.
- Intézményünk 2009 februárjában nyújtotta be pályázatát a Nemzeti Kulturális Alap
Könyvtári Szakmai Kollégiuma pályázati felhívására - válaszolta kérdésünkre az igazgató.

Szolgálati jel adományozása

új került, ezen túl a számítógépet és az internetet használó vendégeink mostantól egy modern kivitelezésû, praktikus, osztott felületû
számítógépasztalnál foglalhatnak helyet. Az
új, funkcionális bútorokkal berendezett tér ily
módon elõnyére változott: a korábbinál sokkal esztétikusabb és egységesebb képet mutat, könnyen és rendeltetésszerûen használható és biztosítja a könyvtárhasználók kényelmét is. Az itt dolgozó munkatársak számára szintén elõrelépést, munkájuk során pedig nagy segítséget jelent - hangsúlyozta az
igazgató.

Hende Csaba honvédelmi miniszter állami
ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül Horváth András
pv. alezredes részére Szolgálati Érdemjel
ezüst fokozata kitüntetést adományozta.
A kitüntetést Tapolca Város Önkormányzatának tanácstermében Dr. Lauer János tû.
ezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Császár
László, Tapolca Város polgármestere adták át.

1200 általános iskolai tanuló
- Szeptemberben a 2010/2011. tanévet 1200
tanulóval kezdi meg a Tapolcai Általános
Iskola - tájékoztatta lapunkat Bajner Imre
igazgató. - 173 kisdiák várja türelmetlenül
a becsengetést a 6 elsõ osztályban (egy két
tanítási nyelvû, egy zenei és négy normál
tantervû osztály).
- A fenntartó tapolcai önkormányzat támogatásával több mint 3 millió forintból történt
karbantartás a nyár folyamán. Azon túl, hogy
minden tagintézményben megtörtént a kötelezõ egészségügyi meszelés, a Kazinczy Tagintézményben két tanterem új mûpadló burkolatot kapott, nyolc tantermet kifestettek, valamint a tornatermi öltözõk ajtóit cserélték korszerûbbre. A Batsányi Tagintézményben új
burkolattal tették esztétikussá és balesetmen-

Fotó: N. Horváth

Esztétikus külsõ, gazdag tartalom
- Mivel a könyvtári berendezés egy része szinte teljesen elhasználódott, megrongálódott,
más része pedig már nem felelt meg eredeti
rendeltetésének, a cél új bútorok beszerzése
volt. Mivel a pályázat kedvezõ elbírálásban
részesült, könyvtárunk számára 1.800.000 Ft
vissza nem térítendõ támogatást ítélt meg az
NKA. A szükséges önrészt, 200.000 Ft-ot Tapolca Város Önkormányzata biztosította. Ennek eredményeképpen - július végén - sor került a berendezés egy részének cseréjére: egyés kétoldalas könyvállványokat vásároltunk,
a korábban használt kölcsönzõpult helyére is

Évfordulók
1795. augusztus
215 éve
Batsányi János kufsteini rabságának kezdete.
1800. augusztus 1.
210 éve
Batsányi János utolsó tapolcai látogatása.
1917. augusztus 2.
93 éve
Megszûnt a tapolcai vincellériskola.
1335. augusztus 9.
675 éve
Tapolca nádori közgyûlés helyszíne.
1875. augusztus 12.
135 éve
E napon született Csörgey Titusz neves ornitológus, aki többek között a Tapolcai-medence madárvilágát is tanulmányozta. Sírja a tapolcai temetõben található.
1995. augusztus 13-20.
15 éve
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület X. õstörténeti találkozója Tapolcán.
1385. augusztus 19.
625 éve
Tapolcai Bertalan - a veszprémi egyházmegye
késõbbi papja - Bécsben befejezi oklevélformula-gyûjteményének kéziratát, amelyet az Árpádkori jogforrások legbecsesebb darabjai között
tartunk számon. Ettõl az idõtõl több Tapolcai
elõnevû diákot említenek a bécsi egyetem hallgatójaként.
2000. augusztus 20.
10 éve
Raffay Béla Szent István-szobrának avatása a
Templomdombon.
2005. augusztus 21.
5 éve
Özönvízszerû esõ zúdult a városra, jelentõs
károkat, pusztítást okozva.
2005. augusztus 25-26.
5 éve
A Hild-díjas települések konferenciával egybekötött elsõ találkozója, amelyet városunkban rendeztek.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

- Könyvtárunk számára a pályázati lehetõségek fontos és jelentõs forrást biztosítanak
a fejlesztések tekintetében. A pályázati támogatások jelentõs mértékben hozzájárulnak
ahhoz, hogy olvasóink igényeit magasabb
szinten elégíthessük ki, szakmai munkánkat
pedig a teljességre törekedve végezhessük.
Ennek érdekében ezeket a lehetõségeket a
jövõben is igyekszünk majd maximális mértékben kihasználni - tette hozzá az intézmény
vezetõje.
NHE

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Kisebb kárt okozó rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen ellen, aki a Köztársaság téren zárt állapotban hátrahagyott parkoló személygépkocsi
napfénytetõjét megfeszítette. A bûncselekménnyel okozott kár: 100.000 Ft.
- Lõfegyverrel, lõszerrel visszaélés bûntette
miatt indult eljárás helyi lakos ellen, akinél
lõfegyvertárolási körülményeinek ellenõrzése
során olyan lõszereket találtak, melyekre engedéllyel nem rendelkezett.
- Eljárás indult lopás vétségének megalapozott
gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik a
Honvéd utcában a sértett lakására magukat
villanyóra leolvasónak kiadva bejutottak, majd
annak figyelmét elterelve, eltulajdonítottak
661.000 Ft készpénzt.

Házasságot
kötöttek:
Lánczky Zoltán Csaba és Kovács Zsanett
Nagy Csaba Attila és Ruzsics Katalin
Tóth István Levente és Kiss Angéla
Gratulálunk!

A polgármester köszöntõjében kitért arra,
hogy a honvédelmi körzetben 2000-tõl együtt
végzik a polgári védelemmel kapcsolatos feladataikat, amelyek során biztosították a települések és a lakosság ilyen irányú védelmét.
Dr. Lauer János tû. ezredes köszönetét fejezte ki a város vezetõinek a hatékony együttmûködésért. Horváth András pv. alezredesnek az elkövetkezendõ idõkre sok sikert, további munkájához pedig jó egészséget kívánt.
/Forrás: Városi honlap/

tessé az udvari lépcsõt, megtörtént az ereszcsatornák bekötése. A Bárdos Intézményegységben egy tanterem padlózatának komplett
cseréjén túl, kiépítették a csapadékvíz elvezetõt - mondta az intézmény vezetõje.
Majd arról szólt, hogy a kormány oktatással kapcsolatos változtatásait miként várják a
helyi pedagógusok. - Az elõzõ hónapokban
az Országgyûlés több ponton is módosította a
Közoktatási Törvényt, valamint az oktatást
érintõ egyéb jogszabályokat. Az elõttünk álló
tanévben ezen változtatásokat az iskola a pedagógiai programjába beépíti, és a pedagógusok bizakodva várják a már beígért további módosításokat, hiszen a közoktatás jelen állapota is ezt teszi indokolttá - hangsúlyozta Bajner
Imre.
N. Horváth Erzsébet

Egy életút állomásai évszámokban elbeszélve
Augusztus 16-án a vasútállomás forgalmi
irodája melletti téren szépszámú - barátokból, ismerõsökbõl, munkatársakból és
vasúti fõnökökbõl álló - közönség elõtt búcsúzott Kocsor Ferenc, a nyugdíjba vonult
állomásfõnök.
Novák István Váci Mihály Pályaõrök címû
versével kezdõdött a bensõséges hangulatú
kis ünnepség, majd Kocsor Ferenc egy
képzeletbeli „dióba” 4 dátumot és egy „titkos
zárszót” sürítve vett meghatott búcsút a jelenlévõktõl. Az elsõ dátum 1965. szeptember 1-je
volt. Ekkor lépett be az alig tizenöt esztendõs
tapolcai fiú a Vasútforgalmi Technikumba, és
mint ahogy õ mondja, jogilag még nem, de
szívében már akkor a vasutasok nagy családjához tartozott. 1969. július 15-én Balatonfüreden vette fel elõször a munkát, majd Badacsonytördemic-Szigliget következett. Itt látott
el elõször önálló feladatokat, és itt volt az elsõ
„igazi” fõnöke is: Porkoláb Béla, akit ma is
példaképének tekint, és bízik benne, ha õ onnan fentrõl letekint rá, akkor õ is büszke a
tanítványára.
- Akkor a 29-es vonalon 24 állomásfõnök
volt, ma csak kettõ - emlékezett vissza keserûen a régmúlt, szép idõkre Kocsor Ferenc.
A harmadik dátum, azaz az 1977. január 1-je
mögött az oktatótiszti tevékenységének kezdete található. - Itt is nagyon jó kollégákat ismertem meg, köztük Kölcsey Feri bácsit, Rákos
Bélát, Cseke Laci bácsit, Bali Józsit. Sokat
tanultam tõlük - hangsúlyozta.
- 1990. november 1.: pályázat útján ekkor
nyertem el a tapolcai állomásfõnökséget. Amikor állomásfõnökként beléptem az irodába,
megfogadtam, hogy mindent a biztonság alá
fogok rendelni. Hála Istennek, így volt ez 20
évig. Biztonsággal és emberséggel lett a tapolcai állomás egy csendes fényveretes állomás, amelynek múltja volt, jelene van és - bíz-

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Gutermuth Máté és Tihanyi Melinda
gyermekük: Nátán
Gratulálunk!

Új Tapolcai Újság

zunk benne - jövõje is lesz - tette hozzá Kocsor
Ferenc. Majd végezetül a képzeletbeli dióból
„elõhúzta” a titkos szót is: „köszönöm”. Köszönetet mondott mindenkinek, akik segítették abban, hogy ezt az életutat bejárhassa.
A búcsúzó állomásfõnök Gelencsér Lászlónak, a kinevezett új állomásfõnöknek átadta
az állomásfõnöki karszalagot, amelyet évtizedek óta õrzött. Az utód - méltatva elõdje
érdemeit - ígérte, hogy a biztonság, az emberség, az utasok érdekei mindig kiemelt szempontok lesznek a munkájában, hogy Tapolca
szülötteként a város vasutas hagyományait továbbápolja. A célok teljesítéséhez minden vasúti dolgozó segítségét kérte, mert mint mondta, ezek az eredmények csak együtt, csak közösen érhetõk el.
A nyugdíjba vonuló állomásfõnöktõl meghatott szavakkal és kedves ajándékokkal vettek búcsút munkatársai is.
NHE

Új emléktábla
A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke, Horváth Gábor azzal a
kérelemmel fordult a Képviselõ-testülethez, hogy engedélyezze egy márványtábla elhelyezését a Dobó István
lakótelepen lévõ Haditechnikai Park
központi emlékmûvére.
A Képviselõ-testület az augusztus 17-ei
ülésén döntött az engedély megadásáról,
azaz hozzájárult ahhoz, hogy az alábbi
feliratú emléktábla felkerüljön az emlékmûre:
1963-1987
MN 2167 TAPOLCA, 38. ÖNÁLLÓ
HARCÁSZATI RAKÉTAOSZTÁLY
EMLÉKÉRE
ÁLLÍTTATTA AZ ALAKULAT VOLT
SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA
2010.

2010. augusztus

5
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Otthon voltunk Kárpátalján
Szegény Kárpátalja! A hajdani magyar
országrész meseszép, néhol idilli, máshol
vadregényes, vagy éppen elhanyagolt tájai, kisebbségi sorsba kényszerült lakói
szívfacsaró érzéseket keltenek a hányattatott honi történelem iránt fogékony
magyar szívekben.
Tapolca kiterjedt, határokon túli, de magyarságon inneni testvérkapcsolatainak egyik
gyöngyszeme egy kis kárpátaljai település.
Augusztus 23-án - a várost képviselve mintegy harminc tapolcai polgár utazott Aknaszlatinára. Útjuk során természetesen meglátogatták a magyarság történelmének kultikus helyszíneit is.
Néhány évvel ezelõtt Ács János, városunk polgármestere egy rádiómûsorban elhangzott segélykiáltást meghallva, a Képviselõ-testülettel egyetértésben úgy döntött,
hogy anyagi segítséget nyújt egy zömében
románok lakta ukrán település egyházi magyar óvodájának. (A barátság, most már tudjuk, halálig tartott, hiszen Ács Jánost egy
ilyen, karitatív célú kárpátaljai útról hazafelé érte a halál 2008 decemberében.)
Tapolca jelenlegi vezetése, élén Császár
László polgármesterrel a választáskor azt
az ígéretet fogalmazta meg, hogy az elõdök nyomán viszi tovább a város ügyeit,
így nem hagyja veszni a hosszú évek során
megteremtett magyarság gyökerû kapcsolatait sem. Ennek az örökségnek a szellemében indult a buszos „kirándulás”, amely
érintette Beregszász városát, Munkács-várát, a Vereckei-hágót, Szolyva települést, a
Fehér- és Fekete-Tisza összefolyását, a Kárpátok gerinceit, azaz számos magyar történelmi emlék és emlékhely megtekintését
tette lehetõvé. Persze mindehhez át kellett
lépni a határt Beregsuránynál, amely több
mint két órás, „retro” határátlépés volt, azaz kényszerveszteglést jelentett kedden a
reggeli órákban. (Ukrajna ma még sokkal
inkább a szovjet örökség tanúja, mint EU-s

belépésre váró állam.) Végül aztán szaladhatott tovább a busz Beregszász városába.
Ekkor már Puliszka Éva, az aknaszlatinai
óvoda vezetõje és a település magyar alpolgármestere, Kocserba János is csatlakozott a tapolcai csoporthoz.
Már az elsõ nap is bõvelkedett programokban. Beregszász nagytemplomának kertjében nemzetiszínû szalag került Szent István
mellszobrára, de közel egy órás városnézés is színesítette az ottlétet, ahol a „szép-

Hét Vezér Emlékmûvet a közelmúltban piros festékkel gyalázták meg ismeretlenek.
(Szerencsére már csak nyomokban van jelen a vörös festék.) Munkács-váráról, mint
történelmünk egyik kultikus helyérõl órákat lehetne mesélni. Ma kissé „elbazáriasodott” történelmi nevezetesség, ahol kevés a magyar szó, kevés a magyar írás, ám
évek óta újra áll a Turul-szobor és Petõfi
mellszobra is büszkén néz a turistákra a
belsõ várban.

Fotó: Töreky

A Hét Vezér Emlékmûnél Vereckén
számmal” gyülekezõ kolduló romáknak is jutott egy kis alamizsna a jószívû tapolcaiaktól.
Az út következõ állomása a Vereckeihágó volt, amelyen keresztül õseink 895-ben
megérkeztek a Kárpát-medencébe. Lenyûgözõ látvány és érzés, leírhatatlan élmény
ez a táj, amelyen az sem változtat, hogy a

Munkács után késõ délután a sztálinista
szolyvai munkatábor, a „málenkij robot”
áldozatainak emléke elõtt tisztelgett a csoport. A sok ezer - zömében erõszakos halált
halt - magyar neve a fekete gránit emléktáblákon a kommunista diktatúra legsötétebb esztendeirõl mesél.

Válts autóról kerékpárra!
A Tapolca-Diszel városrész közötti kerékpárút népszerûsége vitathatatlan. Ezért is
döntött úgy a Képviselõ-testület, hogy folytatja a kerékpárút kiépítését. A kerékpárúttal kapcsolatos kérdéseinkre Hársfalvi
József, a Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda vezetõje adott választ.
- A Képviselõ-testület június 18-ai ülésére
már készült olyan elõterjesztés, amely a Deák
Ferenc utca és a Fõ tér forgalmi rend változása mellett a kerékpárút kialakításával is
foglalkozott - tájékoztat az irodavezetõ.
- Mettõl meddig tart majd a kerékpárút új
szakasza?
- Ez valójában nem egy új szakasz, hanem
a meglévõ útjainkon felfestéssel, kitáblázással egy 1,25 méter széles, úgynevezett nyitott
kerékpársáv lesz. A tervezett út a Rendezvénycsarnoktól keleti irányba indul, az elsõ
szakasza a gimnázium déli telekhatáráig, a
Liszt Ferenc utcáig tart. A következõ szakasz
a gimnázium keleti kerítése elõtt, a Liszt
Ferenc utca burkolt felületén halad. A Liszt
Ferenc utca kétirányú szakaszán a nyomvonal a járdát az úttesttõl elválasztó sávra kerül.
Itt éri el a Sümegi utat, és itt kezdõdik a negyedik szakasz is. A szakasz vége a Gössersörözõ elõtti buszmegálló.
- Hogyan tovább?
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- A kerékpárút itt - sajnos - megszakad,
mert nem lehet teljesíteni a 2010 áprilisában
hatályba lépett KRESZ-elõírásokat, amelyek
2,8 méteres nyomsávot jelölnek ki. A következõ felfesthetõ szakaszig, azaz az Úttörõ
utca és az Ady Endre utca keresztezõdése
elõtti sarokházig (Ady Endre u. 17.) a gyalogos közlekedésre vonatkozó szabályok szerint lehet közlekedni. Ettõl az Ady Endre utca
északi oldalán a Köztársaság térig halad a
felfestett kerékpárút.
- Ezzel akkor a Sümegi úton és az Ady
Endre utcában lévõ parkolóhelyek is megszûnnek?
- Igen. De azok a parkolóhelyek pótolhatók
a két utcára merõleges utcákban. Keresi a
város a megoldást arra, hogy a kifejezetten
egészségügyi szolgáltatást igénybe venni
szándékozók, valamint a kórházi betegeket
látogatók miként használhatják majd a kijelölt parkolási helyeket a rendelési és a látogatási idõben a Semmelweis utcában. A bíróság és az ügyészség parkolóhelyei ténylegesen nem szûnnek meg, csak átkerülnek a másik oldalra, a Köztársaság téri fejlesztés eredményeként pedig 31 személygépkocsi parkoló és 2 mozgáskorlátozott parkoló kialakítása
történik meg. Folytatva a kerékpárút szakaszainak ismertetését, a Halápi úti átkelést táb-

lázás és felfestés segíti. Marton László szobrászmûvész háza elõtti parkoló szélén haladva érünk el a Bem utcába, majd a Juhász
Gyula utcát keresztezi a kerékpárút. Innen a
Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézményéig vezet, majd a Radnóti
utcában felfestéssel jelöljük ki a nyomsávot.
Természetesen ez a rövid ismertetés nem lehet teljes, de a város gondoskodik arról, hogy
a tájékoztatás minél szélesebb körben eljusson a lakossághoz azon túl is, hogy a táblák és
a felfestések segítik az útbaigazítást.
- Több helyütt olvastam, hallottam már róla, hogy a messzirõl érkezett turisták helyben
bérelhetnek kerékpárt, hogy azzal járják be a
vidéket. Ez megoldható lesz a városban is?
- Igen. A tervek között szerepel, hogy a
Városi Mozi környezetében, az önkormányzati tulajdonú Tapolca Kft. bevonásával kerékpárkölcsönzõ létesüljön a 2011-es idegenforgalmi szezon kezdetén.
- Mikorra várható a kerékpárút ünnepélyes
átadása?
- A város a Mobilitási Hét rendezvénysorozatának részeként, szeptember 22-én, az Európai Autómentes Napon kívánja átadni a kerékpárutat a lakosságnak azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy jó lenne, ha minél többen
váltanának autóról kerékpárra.
NHE
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Este csodálatos körasztalos fogadáson
vett részt Tapolca küldöttsége a szállásadó
Aknaszlatinai Hotel éttermében. A helyi román származású településvezetõ, Uhály Jurij
és Császár László polgármester köszöntõjét követõen az óvoda kicsinyeinek énekes-táncos mûsora sokak szemébe csalt
könnyeket.
Másnap Rahó, Kõrösmezõ, Tatárhágó útvonalon haladt a busz, a cél Európa közepének, a Fekete- és Fehér-Tisza összefolyásának, a Kárpátok vadregényes tájainak, a hajdani magyar határoknak, egy õsi,
ortodox templomnak és egy I. világháborús katonatemetõnek a meglátogatása volt.
A természeti és épített szépségek mellett
az ott élõ emberek mai világába, gondolkodásmódjába, a térség történelmébe, a történelem során átélt szenvedéseibe, örömeibe is betekintést nyerhetett a tapolcai csapat,
leginkább a nemzeti érzelmû és rendkívül
felkészült helyi idegenvezetõk jóvoltából.
Az aknaszlatinai Szent Anna Óvoda (mely
jelenleg felújítás alatt áll), ahogy néhai Ács
János polgármester idején, most sem maradt létéhez elengedhetetlen adományok nélkül. A sok száz kilométer, az „isten-hátamögötti” Kárpátalján több volt egyszerû külföldi kirándulásnál. A vélemény egy volt:
„Egy kicsit otthon voltunk”. Töreky László

Programzáró a
gimnáziumban
Augusztus 27-én zárult az intézményben
a TÁMOP 3.1.4. „A kompetencia alapú
oktatás, egyenlõ hozzáférés - innovatív intézményekben” címû pályázati program.
Varga Tiborné igazgató köszöntõjében kiemelte a program értékét: a minõségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek a gimnázium céljaként megjelölve. Zengõi
Attila, közoktatási szakértõ, intézményi folyamat-tanácsadó összefoglalta a 2009 júniusában indult és 2010. augusztus 31-én
zárult programban kitûzött célok megvalósulásának, tartalmi megújulásának megtörténtét. Dr. Vargáné Fehér Györgyi szakmai
vezetõ ismertette a tantestülettel a tanév során elvégzett munkát: 4 kulcskompetencia
területen folyt az oktatás: magyar, matematika, kémia és 2 idegen nyelv (angol-német
nyelv). A második félévben tantárgytömbösített oktatás volt a 9. és 10. évfolyamom
(kémia, földrajz, informatika és rajz). A pályázat keretében az intézmény IKT eszközökhöz jutva, a napi munkában használva, a
digitális tananyagok adta lehetõségekkel dolgozott a tanítás - tanulás folyamatában.
A programban résztvevõ kollégák bemutatták innovációs tevékenységüket: mindenki a saját tantárgyához kapcsolódóan készített oktatást segítõ anyagokat: Horváthné
Kovács Margit: A reneszánsz; Kocsis Béláné:
Geometria, transzformációk; dr. Vargáné Fehér
Györgyi: Függvények és grafikonok, Híres
magyar matematikusok; Bende Attila: Bevezetés a kémiába, Atommodellek, Kémiai
alapismeretek; Lájerné Mészáros Zsuzsanna:
Bécs és Bõczén Zsolt: Our Environment.
A felsorolt innovációk megtalálhatók az
iskola honlapján illetve az Educatio adatbázisában, mindenki számára hozzáférhetõ.
A következõ tanévben is folytatja az intézmény a megkezdett munkát.

CIVILTÉR

Virágos Tapolcáért
Szép hagyomány, hogy Tapolca Város Önkormányzata, a Városért Egyesület, a
Tapolca és Környéke Vállalkozók Egyesülete, az Épített- és Természeti Értékek
Védelméért Alapítvány, valamint a fõszervezõ Tapolcai Városszépítõ Egyesület minden évben meghirdeti a Virágos Tapolcáért
virágosítási versenyt.
Ebben az évben 122-en neveztek be a versenybe. A zsûri négy kategóriában hirdetett
eredményt és adott át értékes jutalmakat
augusztus 22-én a Köztársaság téren. Minden
résztvevõ névreszóló Emléklapot is kapott.
Erkély kategóriában a gyõztes Rauch
Józsefné, a II. helyezett Danyi Józsefné, a III.
Billig Ferencné lett. Az elõkert kategória I.

Fontos a civil összefogás

díját Dér Béláné, valamint a Dobó Istvánszoborpark kapta, a II-at a Viszló u. 3. ABC
lépcsõház, a III-at a Klapka u. 7. DNY. A társasház kategória nyertese a Fõ tér 1. lakóközössége, II. helyezett a Fõ tér 4., a III.
pedig a Kazinczy tér 15. B szárny, 3. emelete
lett. A családi ház I. díját Lech Kaul vehette
át, a második helyen megosztva Görcsi László
és Takács László családi háza végzett. A harmadik Tóth Jánosnéé lett.
Kiemelt I. díjat és a polgármesteri különdíjat, a legmagasabb pontszámot elért Hosszú
Istvánné vehette át a szépen gondozott környezetéért.
Az elismeréseket Császár László polgármester adta át.
NHE

- Csak a civil összefogás szabhat gátat a
nemzetiségi feszültségeknek - fogalmazott
Németh Attila, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke a Tapolcai Ünnepi Napokon.
A helyi kisebbségi önkormányzatok hagyományosan 22-én, a zárónapon, a pörköltfõzõ versenyt követõen mutatkoztak be a közönségnek a Kisfaludy utcában felállított nagyszínpadon. Molnár Attila, a Német Kisebbségi Önkormányzat tapolcai elnöke beszédében az elmúlt húsz év történéseibõl vont le
következtetést. - 1994-ben még 26, ma 51
német nemzetiségi önkormányzat készül az

15 éves a TÖFC (2. rész)
Háromrészes sorozatban mutatjuk be
Boczkó Gyula fenti címû kiadványát. A
második rész a TÖFC megalakulásáról, a
játékosállományról, a bajnokságban való
indulásról szól.
„Mivel a játékosok nagy része Tapolcán
lakott, és saját erejükbõl tartják fenn a csapatot, ezért azt célszerû volt itt megalakítani.
Így jött létre 1995-ben a TÖFC, a Tapolcai

Öregfiúk Futball Club. A szakosztály vezetõje Boczkó Gyula lett. Ezután a csapat egyre több tornán vett részt és rendezett, kiszélesedtek a nemzetközi kapcsolatok is. Így
játszottak többek között az Újságíró, az
Ügyvéd és a Parlament válogatottal is. Ez
még mindig nem elégítette ki a csapat tagjait,ezért 1997-ben beneveztünk a VMLSZ
Tapolca és Környéke Körzeti Bajnokságába.

1997. Balatonederics. Marton Jenõ, Vollmuth Péter, Blaskovics Gábor, Boczkó Péter,
Császár László, Lovász Ernõ, Kovács György, Horváth Zoltán, Boczkó Gyula.
Guggol: Tell Tamás, Dr. Nébald György, Hársfalvi József, Adrián Zoltán, Marton István,
Szabó Kálmán, Horváth Gyula.

Bicsérdi Miklós vagyok, Nemesvitáról. Veterán atléta.
A júliusi számukban közöltek egy sporteredményemet. Nagyon köszönöm. Nagyon sok telefont kaptam Tapolcáról (gratulációt) a tapolcai sporttársaktól, ismerõsöktõl. Mikor közöltem, hogy a Naplóban is bent volt, õk nem
ott olvasták, hanem az Új Tapolcai Újságban.
Úgy látszik ez egy népszerû, olvasott újság.
Azóta részt vettem az Országos Veterán Bajnokságon. Küldöm a Naplóból kivágott cikket, a rám vonatkozó résznek, ha lehet a sport
rovatban szorítsanak helyet.
Nagyon szépen köszönöm. Sikeres munkát kívánok.
Tisztelettel:
Bicsérdi Miklós (64 éves), Nemesvita
Kedves Bicsérdi Úr!
Örömmel teszünk eleget kérésének és a legújabb atlétikai eredményérõl is hírt adunk.

Tapolcai
városszépítõk
Jászberényben
A Hungária Nostra szervezésében július 14-e és 16-a között Jászberényben
volt a Város és Faluvédõk Országos
Szakmai Konferenciája.
Ezen a tanácskozáson a Tapolcai Városszépítõ Egyesület képviseletében egy
6 fõs küldöttség vett részt. A konferencián dr. Zsirai Ferenc elnök Tapolca környezeti és építészeti értékeirõl, a fejlesztés útjairól és lehetõségeirõl tartott elõadást.
A tanácskozás résztvevõi egy olyan
ajánlást is megfogalmaztak Jászberényben, amelyet az ország legkülönbözõbb
településeire is el kívánnak juttatni. Ebben az ajánlásban nemcsak arra hívták fel
a figyelmet, hogy a természeti, az épített
és szellemi örökség megõrzése az adott
település egészének fontos feladata kell,
hogy legyen, de arról is szóltak, hogy az
értékvédelmet, a történelmi és népi hagyományok õrzését, a helyi értékek bemutatását be kell építeni az iskolai tantervekbe, mert ezek a nemzeti értéktudatot
erõsítik.
NHE

Létkérdés az önmeghatározás

Levelesládánkból
Tisztelt Szerkesztõség!

Ez már komolyabb szervezettséget és több
munkát igényelt. Le kellett igazolni a játékosokat, orvosi igazolást, játékengedélyt
kellett kérni, majd a TÖFC bírósági bejegyzését kezdeményeztük, hogy egyesületként
szerepelhessünk.
Az elmúlt 13 év alatt a bajnokságban zömében az élmezõnyben végeztünk, elérve a
dobogó valamennyi fokát.
Ez alatt az idõ alatt 44 játékos szerepelt
bajnoki mérkõzéseken. Olyan játékosok, akik
korábban az NB I-ben is szerepeltek, Marton
István, Gõcze Gyula, Horváth Ernõ, vagy
NB II-NB III-ban, többek között Németh
László, Lovász Ernõ, Blaskovics Gábor,
Hársfalvi József, Kovács György, Wágner
Ede, míg a többiek a megyei I. osztályban,
vagy csak hobbiból kergették a labdát.
Ezen kívül akadtak sorainkban Európa-,
világ- és olimpiai bajnok sportolók, mint
dr. Nébald György, a szöuli olimpia arany-,
és Boczkó Gábor, az athéni olimpia ezüstérmese. Õk azonban vívásban érték el kiemelkedõ eredményüket. Nem kívánjuk
minden játékos pályafutását felsorolni, de
így is látszik, hogy egy ilyen heterogén társaság is tud egységes és jó csapatot alkotni.
Az elsõ bajnoki évben a körzeti II. osztály második helyén végeztünk. 1997/98.
II. Tapolcai ÖFC 18 11 2 5 47:37 35 pont
64,8%.
/Folytatás a szeptemberi lapszámban./
Antal Edit

õszi választásokra. Ez mindenképpen jó jel,
hiszen azt mutatja, hogy erõsödik a civil
szféra. Ez azért fontos, mert ha a politika
rossz irányt vesz, ahogy azt látjuk több környezõ államban, akkor csak a civil összefogás
szabhat gátat a kedvezõtlen folyamatoknak, a
nemzetiségi feszültségeknek. Ezen belül a helyi nemzetiségi önkormányzatok a hagyományõrzést, a régmúlt kultúrértékeinek feltámasztását támogatják, amelyek képesek a különbözõ népcsoportokat egymáshoz közel
hozni - fogalmazott. Az elnöki beszédet követõen a herendi Nefelejcs Tánccsoport német
nemzetiségi táncmûsorral, majd „Kis Zamek”
slágeregyveleggel lépett közönség elé.
Töreky László

Gratulálunk!
Jó egészséget, a családja körében boldogságot és nem utolsó sorban még sok szép
sporteredményt kívánunk.
Üdvözlettel:
N. Horváth Erzsébet
felelõs szerkesztõ

Veszprémi szenior
éremdömping
A Veterán Atléták Országos Bajnokságán
hét Veszprém megyei sportoló indult, és
harmadiknál rosszabb helyezést egyikük
sem ért el.
…
A nemesvitai Bicsérdi Miklós (60-65) három számban vihetett haza aranyérmet:
100 méteren (13,9), 200-on (29,72), valamint távolugrásban (4,52 méter) nyert.

- Ki a cigány, mi a cigány? Az önazonosság, az identitás megtalálása létfontosságú kérdés ma a cigányság életében - hangzott el augusztus 22-én, a
helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
nemzetiségi kulturális programjait megelõzõen a Kisfaludy utcában.
- Az önmeghatározás olyan társadalmi
szükséglet, amely különösen nagy társadalmi változások, értékválságok idején
nyújt kapaszkodót az adott népcsoportnak. Ebben játszik szerepet a nemzetiségi

kultúra ápolása és közvetítése is, amelyre
a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét nemzetiségi programjai is lehetõséget nyújtanak. Ezért külön köszönet illeti a város
önkormányzatát és polgármesterét - tolmácsolta Bardon Ivett moderátor a helyi
cigány kisebbségi elnököt helyettesítve a
szép számmal összegyûlt érdeklõdõ elõtt.
Késõbb vidám hangulatú, könnyed, zenés, táncos mûsorokkal folytatódott a cigány nemzetiségi program.
Töreky László

Megkezdõdött a tanév a zeneiskolában is
- 378 tanulója van ebben az évben a zeneiskolának - tájékoztatta lapunkat Péni Béla
igazgató.
- Szerencsére minden tanszakon vannak növendékeink, így a zongorától kezdve a
fuvolán át a fagottig, gitárig, oboáig - hogy csak néhányat említsek. Sajnos, az iskola
épülete rossz kondíciókkal indul neki a tanévnek. Beázik a tetõ, folyik az emeleten a víz,
sürgõsen szükség lenne a javításra. Az önkormányzattól meg is kaptuk rá a pénzt, de a
javítás késik. Holott a következõ évszak nem a száraz, meleg napokról híres, sokkal inkább
az esõzésekrõl - mondta Péni Béla.

/Forrás: Napló/
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Jót, s jól: egyszerûen nagyszerût! Ez volt mindig is a mottóm életemben
Beszélgetés K. Lelkes Katalin nyugdíjas testnevelõ tanárral
Azok, akik az elmúlt évtizedekben a barátai lehettek, határozottan állítják, hogy
a kemény, pattogó mondatú, kérlelhetetlennek tûnõ, „testnevelõ tanáros” külsõ
mögött egy nagyon érzékeny, melegszívû,
barátaiért tûzbe menni kész, félig felnõtt,
félig kamaszlány lakozik, aki a mai napig
rácsodálkozik a világra, aki képes egy pillanaton belül a mélységeket és a magasságokat is megjárni. Aki úgy akarja élvezni az élet minden örömét - a fát, virágot, eget, a család melegét -, hogy közben
minden pillanatban magára is figyel: uralja a testét, lelkét és szellemét. Sokan próbálták már megismerni, kiismerni K. Lelkes
Katalint, beszélgetõpartneremet. Csak keveseknek sikerült. Talán ez a néhány ecsetvonás közelebb visz hozzá. Rajtam nem
múlott…
- Kati! Mondjál néhány mondatot a családodról, a szüleidrõl!
- Szüleim a Csallóközbõl kerültek Tapolcára. Édesapám postafelügyelõ volt, édesanyám gimnazista korunkig nevelt bennünket az öcsémmel, aztán mikor úgy érezte,
hogy már meg tudunk állni a lábunkon, elment dolgozni az OTP-be. Szüleim már régen meghaltak. Ez nekem a mai napig nagyon fáj. 60 éve ide, Tapolcára születtem és
ezzel a sorsom is elrendeltetett. Szerintem
mindenkinek van õrangyala, így nekem is.
Életutam során több olyan emberrel is találkoztam, akik meghatározták azt, hogy jó
idõben voltam jó helyen. Ilyen volt az általános iskolai tanítónénim, Kelemen Marika
néni. Vele még az is megadatott nekem,
hogy sok évvel késõbb Bence fiam elsõ tanítónénije is õ lehetett. Szeretettel emlékszem a felsõ tagozatos testnevelõ tanáromra, Gaál Imréné Eszter nénire. Nagyon sokat köszönhetek neki. Megtanította, hogy célokat kell kitûzni, hogy az eredményért meg
kell küzdeni. Még ma is õrzöm azokat az
érmeket, díjakat, amelyeket az õ keze alatt,
az õ irányításával nyertem tornából, atlétikából, kézilabdából, vívásból -, hogy csak
néhány sportágat említsek. Már akkor is
fontos és meghatározó szerepet töltött be az
életemben a sport, de még nem választottam
pályát. Az csak néhány év múlva következett be.
- Hol tanultál tovább?
- Egyenes út vezetett a gimnáziumba. Nagyszerû tanáraim voltak, akikre nagy szeretettel emlékszem még ma is. Testnevelõ
tanárom Rádóczy Kálmán volt. A tanórákon
kívül sok versenyre is benevezett, sokat foglalkozott velem; atlétizáltam, kézilabdáztam
középiskolai éveim alatt. Egyre inkább érlelõdött bennem, hogy a Testnevelési Fõiskolára kell mennem. Erre a fõiskolára elõttem addig csak Kellermayer Sándor jelentkezett és nyert felvételt a tapolcai gimnáziumból. A mai napig az a meggyõzõdésem,
hogy õk ketten egyengették az utamat a fõiskolára, ahová 1969-ben vettek fel.
- Hogyan teltek a fõiskolai évek?
- A TF volt a gondtalan ifjúság idõszaka.
Világhírû tanárok tanították akkor ott a szakma elméletét és gyakorlatát. Arra emlékszem, hogy sokat nevettem és sírtam abban
az idõben. És énekeltem. És versenyeztem.
Fõiskolás éveim alatt kézilabdáztam, egy
keveset játszottam az NB I-ben is, majd az
NB I/B-ben és az NB II-ben fejeztem be.
- Mi lett az atlétikával, a sportok királynõjével?
- Ahhoz sem maradtam hûtlen. A csapatversenyeken én is ugrottam távolt és magasat. Nagyon jól éreztem magam a társaim
között. A fõiskola akkor az ország egyik
legjobb felsõfokú intézménye volt. 250-en
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jártak oda, egy évfolyamon 60-an voltunk.
Olyan volt az egész, mint egy nagy család;
szeretettel emlékszem vissza ma is azokra
az évekre. Csoporttársam volt az olimpikon
Zsivótzky Gyula és Pfeffer Anna is.
- De aztán azok is elmúltak. Onnan hová
kerültél? Tanítani kezdtél?
- Két diplomával a tarsolyomban - tanári
és gyógytestnevelõi - és a kézilabda óriási
szeretetével léptem ki a TF kapuján 1973-ban.
Maradhattam volna, de hívtak haza. Számtalan érv és ellenérv sorakozott egymás mellett és egymás ellen, míg végül nem a józan
észre, hanem a szívemre és lelkemre hallgattam. Hazajöttem tanítani abba a középiskolába, amely négy évvel azelõtt útra küldött.
- Ismét a tapolcai középiskola. Csakhogy
most már a „katedra másik oldalán”.
- Hát, igen. Másodszor is a gimnázium.
1973-tól 2005-ig tartott ez az idõszak. Hoszszú volt, sok minden történt velem ezalatt.
Jók is és rosszak is, de csak a jókat õrzöm
már. A hit sok mindenen átsegített.
- Milyen jó élmények, történések maradtak meg benned ebbõl a 32 évbõl?

András. Kedvenc sportolóm Roger Federer és
Makrai Katalin.
- Térjünk vissza még a tanítás éveire! Folytassuk még a maradandó élményekkel!
- Szívesen emlékszem még a híres sportolók általam szervezett élménybeszámolóira, köztük a 3 olimpikon tanítványoméra. A
Csermák József kalapácsvetõ olimpiai bajnok tiszteletére rendezett iskolai gálára. A
VOGE-ban megtartott táncversenyekre, az
iskola tornatermében - Rádóczy tanár úrral
közösen - rendezett tornabemutatókra, az
edzésekre, tanítványaim versenyeire. Megmondom õszintén, hogy a „szívem csücske”
mindig is az edzõség volt. A megyei és az
országos versenyeken gyakran voltak dobogósok az atlétáim is. Kezdetben a sportiskolában atlétákkal is foglalkoztam, de sajnos, ma már atlétika szakosztály nincs a városban. Jó emlékként õrzöm a nyári gyermektáborokat, az elsõ tenisztábort. 25 évig
tartottam a nõknek kondicionáló tornát. Voltak röplabdásaim, kézilabdásaim. A '90-es
évek elején én szerveztem újjá a nõi kézilabdát Tapolcán, én indítottam el a férfi kézilabdát is. Két évig sorra nyertük a megyei

Képünkön K. Lelkes Katalin, akit - mint õ mondja - Isten a tenyerén hord
- A testnevelõ tanárként elvégzett munkám, a versenyek. Tanítványaim számtalan
sportágban értek el megyei és országos eredményeket: atlétika-, kézilabda-, röplabda-,
labdarúgásban. Nagy öröm számomra, hogy
olimpikonokat is tudhatok tanítványaim
között. Bár nem az edzõjük, „csak” a testnevelõ tanáruk voltam, de nagyon büszke
vagyok rájuk, köztük a kétszeres olimpiai
bajnok sakkozóra, Mádl Ildikóra, az olimpiai bronzérmes párbajtõrözõ Szalay Gyöngyire, az olimpiai 7. helyezett cselgáncsozó
Gránicz Évára. Rajtuk kívül még nagyon
sok olyan tanítványom van, akire nagy szeretettel emlékszem vissza, akirõl tudom, hogy
a sportot, a testnevelést az én irányításommal szerették meg, akik akár profi versenyzõként, akár nagy röplabda vagy kézilabda
együttesek tagjaiként állták meg és állják
meg a helyüket még ma is az életben és a
sportban. Név szerint csak azért nem említem õket - holott szinte hibátlanul tudnám
sorolni még ma is a „névsort”, de attól félek,
hogy valakit kifelejtek, és azt nem tudnám
megbocsátani magamnak. Büszke vagyok
arra, hogy a tanítványaim közül 30-an testnevelõ tanárok lettek, és jó hallani, amikor
azt mondja egyik-másik, hogy én vagyok a
példaképe. Nagyon jólesik ez.
- Neked is van példaképed?
- Igen. Feltétel nélküli példaképem Balczó

bajnokságot, aztán a fiúk más edzõkhöz kerültek. Tíz évig úszást is oktattam, és bátran
állíthatom, hogy voltak közöttük olyan
tehetségesek, akik megfelelõ körülmények
között országos hírnévre is szert tehettek
volna. 10 évig a labdarúgás szeretetére tanítottam a gyerekeket. Többen közülük már
felnõtt csapatokban játszanak. 2007-ben a
Dr. Papp Pál-Csermák József Nemzetközi
Atlétikai Emlékversenyen 5 tanítványom
indult kalapácsvetésben. Aztán az is elmúlt… Most van egy nagyon tehetséges
atlétám a gimnáziumból. Vele foglalkozom.
Mi lesz belõle? Nagyon sok múlik a hozzáállásán, az akaraterején, a kitartásán. Majd
meglátjuk…
- Rólad köztudott volt, hogy nemcsak tanítottad a sportot, de magad is játszottál.
- Valóban így volt. Röplabdáztam, kézilabdáztam, sõt a tapolcai fiúk elsõ teniszversenyén a 4. táblán - nõként - én játszottam. Sírtam is, amikor kikaptam, mert sem
akkor, sem elõtte, sem utána, sem TF-esként
nem tudtam veszíteni. Mindig egy kicsit
meghaltam, ha kikaptunk. Utoljára a kézilabda megyei bajnokságon 50 évesen még 3
gólt lõttem. Ekkorra már egy harmadik diplomát is szereztem - 1984-ben -, az atlétika
szakedzõit.
- Fekete betûkkel írod a képzeletbeli emlékkönyvedbe a nyugdíjba vonulásod dá-
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tumát: 2005-öt?
- Nem. Sõt! Én már 2000-ben úgy gondoltam, hogy jó lenne nyugdíjba menni, de csak
2005-ben 55 évesen adatott meg nekem. 2005
novemberében tettem be magam mögött az
iskola ajtaját, úgy, ahogy betettem... Hogy
milyen tanár voltam? Én tudom. Tanítványaim eredményei engem minõsítenek. Voltak hibáim. Az természetes, hogy én is követtem el hibát, hiszen és is „emberbõl vagyok”.
- Már elérkeztünk a nyugdíjas évekig, de
még nem beszéltünk a családodról: a férjedrõl, a gyermekedrõl.
- 1975-ben mentem férjhez, 1977-ben született a fiam, Bence. István és a fiam az, aki
végig látta, kínlódta, drukkolta és szeretve
követte az utamat.
- Bence már felnõtt. Mivel foglalkozik most?
- Õ is TF-et végzett, majd Amerikában a
legjobb teniszakadémián szerzett teniszoktatói diplomát. Jelenleg a Vasasnál teniszedzõ.
- Útközben volt egy kis „kitérõd”. A tapolcai televízió és az újság sportriportere is
voltál néhány évig.
- Nagyon szívesen emlékszem vissza
azokra az évekre. Szerettem azt a feladatot,
kihívásnak tekintettem, és a visszajelzések
azt igazolták, hogy sikerült is beletanulnom
ebbe az általam soha nem tanult mesterségbe. Megmondom õszintén, ha fiatalabb
lettem volna, szívesen dolgoztam volna a
sportmédia világában, de így csak egy nagyon kedves, kései ajándék ez számomra.
- Már egy mondattal érintetted, hogy a
szomorúságon, a bánaton a hit mindig átsegített. Most is így van ez?
- Isten és a hit már gyermekkoromban
velem volt, de 2005-ben elhatároztam, hogy
elmegyek az El Caminora, a 800 km-es
Szent Jakab Zarándokútra. 2010-ben újra
végigjártam. Míg az elsõ zarándokút a rendrakás ideje volt, addig a második az elszámolás, a készülõdés útjává lett. Mindenkiért
vittem magammal a köveket: azokért is,
akik szeretnek, és azokért is, akik nem. A
legnagyobb próbatétel mellett többször megjártam a Veszprém-Tapolca-Sümeg zarándokutat, Máriazellbe is elmentem gyalog.
- Hogyan telnek a nyugdíjas éveid?
- Nagyon jól. Vannak nagyon jó barátaim,
akikre most sokkal több idõm jut, mint eddig. Sokat beszélgetünk, megvitatjuk a világ
dolgait. A Nyugdíjas Klubban havonta egyszer találkozunk. Nagyon jól érezzük magunkat a volt kollégákkal. Azelõtt is sokat
utaztunk, láttam a Niagarát, New York-ot, számtalan európai országban jártunk Istvánnal,
de most már nem kívánkozom messzire.
Inkább az „Ismerd meg hazádat! mozgalomba neveztünk be”. Nagy könyvtáram
van, sokat olvasok. Szeretem a jó zenét,
jómagam is zongoráztam 8 évig. Moziba,
színházba, koncertekre járok. Nagyon jól
telnek a napjaim, sokat tudok foglalkozni
magammal: lovagolok, futok, jógázom,
teniszezem, kézizek. Akkor kelek, amikor
akarok, oda megyek, ahová akarok. Szeretek így élni. István minden reggel azt
mondja, hogy nekem a legjobb. Ez így is
van. Hála és köszönet neki és Bencének, a
családomnak, hogy mindenben segítettek,
hogy a nehéz pillanataimban mellettem álltak. Jóban, rosszban kitartottak mellettem,
mindig azt tehettem, amit szeretek. Isten
segítségével mindent túléltem, mindent,
amit szerettem volna, elértem. Azt is érzem,
hogy Isten szeret engem, mert eddig is a
tenyerén hordott, és remélem, hogy amíg
élek, ott is fog tartani.
N. Horváth Erzsébet
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Látnunk is kell egymást, hogy láthatóvá váljunk
Zabola Erdély keleti részén, Kovászna megyében található. Bár kilométerben nagy a
távolság, de lélekben és szívben az elmúlt
másfél évtizedben közel került egymáshoz
Tapolca és ez a távoli magyar település.
A testvérvárosi kapcsolat szép szimbóluma az a Köztársaság téren felállított Székelykapu is, amelyet - ajándékként - erdélyi tölgybõl zabolai mesteremberek faragtak a tapolcaiaknak. Augusztus 20-án Zabola az anyagi és szellemi kultúrájának egy újabb szeletét hozta el városunkba.

Császár László polgármester kiállításmegnyitójában köszönetet mondott mindazoknak, akik azon munkálkodnak, hogy ez
a kapcsolat még virágzóbb legyen.
Ádám Attila, Zabola polgármestere is a
köszönet hangján szólt. Köszönte, hogy a
város már 2005. december 5-én arra szavazott, hogy az anyaország és a határon kívül
élõ magyarok nemzetegyesítése megtörténhessen. Ami akkor nem sikerült, az most,
augusztus 20-án, a kettõs állampolgárság törvénybe iktatásával megtörtént. A két telepü-

A fotókon Zabola történelmének kiemelkedõ eseményei, alakjai jelentek meg

lés közötti kapcsolat ezzel csak erõsödni fog.
- Köszönjük Magyarország! Köszönjük Tapolca!
- mondta a zabolai polgármester.
Dr. Pozsony Ferenc, a kolozsvári BabesBolyai Tudományegyetem néprajz profeszszora a kiállítás „kalauzaként” köszöntötte
a nagyszámú közönséget.
- „Látnunk is kell egymást, hogy láthatóvá váljunk” - idézte Csoóri Sándor költõt,
majd arról szólt, hogy ennek szellemében hozták el Tapolcára a Zabola kulturális örökségét felvonultató kiállítást, amely május 5-én
Budapesten, a Polgárok Házában is bemutatkozott. - Zabola szellemi és tárgyi emlékei is ékesen bizonyítják, hogy mi összetartozunk, hogy a zabolai kultúra a magyar
kultúra szerves része, sajátos szelete. Nekünk, székelyeknek szükségünk van egy
nagyon erõs, dinamikus Magyarországra,
ugyanakkor úgy érezzük, hogy az ittenieknek is szükségük van Erdélyre, Székelyföldre - hangsúlyozta a professzor.
Majd az anekdotákkal fûszerezett, ízes elõadásának köszönhetõen a „Kárpátkanyarban”
lévõ település múltja és jelene is megelevenedett. A hatalmas, fotókkal teli tablók mellett kályhacsempék és textíliák is gazdagították a kiállítás anyagát. A textíliák a profeszszor édesanyjának keze munkáját dicsérik.
Óriási vastapssal köszönte meg a hálás
közönség a zabolai Gyöngyharmat Néptánc
Együttes fellépését.
A kiállítás-megnyitót háromszéki étel-ital
kóstoló és vidám hangulatú baráti beszélgetés zárta - határok nélkül.
NHE

Üzenet a harmadik
évezred emberének
…Részese voltam az úgynevezett
boldog békeidõknek, a fasizmusnak, a
kommunizmusnak, a puhadiktatúrának és
a rendszerváltoztatásnak. Megtanultam,
mi az éhesnek lenni, tanulás mellett éjszakánként dolgozni, bujkálva templomba járni és mindent úgy feldolgozni, hogy
ember tudjak maradni.
…A mozaikok valóban üzenetek a harmadik évezred emberének. Azt kívánom
mindenkinek, hogy soha ne legyen olyan
élményük az életükben, mint az én
korosztályomnak jutott osztályrészül a
második évezred utolsó hatvan évében.
Ne legyen soha részük háborúban, ne
tudják meg soha, mi a félelem, a megaláztatás, a szegénység.
Nagy László azt üzente a harmadik
évezred emberének, hogy „Ha lesz még
emberi arcuk, csókoltatom õket.” Hiszem
azt, hogy a harmadik évezredben lesznek
emberarcú emberek, ha életükbõl, de
még szótárukból is kitörlik azt a szót,
hogy gyûlölet.
A tollforgató embernek abban van
nagy felelõssége, hogy gyûlölet helyett a
szeretetet csepegtesse az emberek szívébe minden írásával.
(Részlet: Dr. Bartalis Imre, fõállatorvos, Petõfi-díjas újságíró Üzenet a harmadik évezred emberének címû könyvébõl. Accordia Kiadó, Budapest, 2002)

Új idõknek új dalai a tapolcai színpadon
Az Új Idõk elnevezésû rock együttes augusztus 17-én - a Tapolcai Nyári Esték rendezvénysorozat keretében - lépett elõször a
színpadra A zenekarvezetõ Szíjártó Jánost
arra kértük, hogy mutassa be az együttesét.
- Miért Új Idõk lett a zenekar neve?
- Több oka is van annak, hogy ezt a nevet
választottuk. Egyrészt tiszteletbõl utalni szerettünk volna arra az Új idõk címû, igaz magyar értékeket képviselõ hetilapra, amelyet
Herczeg Ferenc szerkesztett, másrészt pedig
jelezni szerettük volna, hogy mi mit várunk a
mostani új idõktõl. Ez az elvárásunk már a
dalok stílusát is meghatározta. A dalszövegek
nem szépirodalmi szövegek verses formában,
sokkal inkább a publicisztikával, az újságírás
mûfajával mutatnak rokonságot. Azoktól,
akik már hallgatták a dalainkat, kaptunk is
„kritikát”, azaz azt mondták, hogy túl borúsak a dalaink. Kérdem én: sok okunk van ma
Magyarországon arra, hogy derûsek legyünk?
- Kik a zenekar tagjai?
- A dobosunk Tóth Péter, a zeneiskola tanára, több zenekar tagja. Õ már 20 évvel ezelõtt, 8-10 évesen is dobolt az akkori, Médium
nevû zenekaromban. Az azóta eltelt években
ismert és elismert zenész lett, Grazban tanult.
A jövõ évi Ütõs Fesztivál 3 tagú zsûrijének Õ
lesz az egyik tagja. Egyébként jazz- és nem
rock dobos, át kellett magát állítania erre a

mûfajra, de ez az Õ tudásával ez nem jelentett
problémát. Sajcz Gábort egy másik mûfajból,
a lakodalmas mûfajból ismeri elsõsorban a
közönség. Neki saját magával kellett megbirkóznia. Az eredmény azt igazolja, hogy
nagyon jó úton jár. A zenekar negyedik tagja
Barcza Zoltán, a gimnázium fiatal testnevelõ
tanára. Nem volt könnyû színpadra „hívni”,
nagyon tehetséges, ugyanakkor nagyon szerény is.
- Ki írja a szövegeket és ki szerzi a zenét?
- A szövegeket én írom, a zenét is én szerzem. Többnyire kész anyagot viszek a próbákra, de a többiek is alakíthatnak rajta.
- Nem hagyhatom szó nélkül, nagyon szeretném tudni a választ jómagam is. Közel 30
évvel ezelõtt volt a gimnáziumban egy Irodalmi Színpad, amelyet én vezettem, és Te voltál
az egyik meghatározó szereplõje, énekese. Mit
mentettél át abból az Irodalmi Színpadból a
mai, zenei világodba?
- Gyakorlatilag mindent átmentettem. Az
egy nagyon jó közeg volt. Nemcsak óriási
közösségformáló ereje volt annak a társulatnak, de a tagjai önmagukat is megmutathatták: táncolhattak, énekelhettek, verset, prózát
mondhattak. Abban az idõben egy gimnazista
barátommal, Barai Robival együtt írtam egy
dalt. Ezt most átdolgoztam egy kicsit, és a
zenekarunk játssza. Nagyon jó érzés volt lát-

Rangos somogyi elismerés
a tapolcai költõnek
Augusztus 24-én a kaposvári Vaszary
János Képtárban tapolcai költõt, mûfordítót ünnepelt a közönség.
Németh István Péter ezen az ünnepségen vette át az irodalmi munkásságáért
neki ítélt Búvópatak-díjat, Gera Katalin
kisplasztikáját.
Ezt a díjat a Kaposvárott 8 éve megjelenõ Búvópatak címû folyóirat alapította.
A lap fõszerkesztõje Csernák Árpád színész-író-költõ. Egy idõ óta a folyóirat mun-

katársa a tapolcai költõ is, akirõl a díjátadó ünnepségen a laudációt Szijártó István
irodalomtörténész, a Balaton Akadémia
igazgatója mondta. Németh István Péter fordításában itt hangzott el elõször Baudelaire
Esti harmónia címû költeménye.
Az ünnepségen Müller Ilona, tapolcai
zongoramûvész Debussy- és Bartók-mûveket játszott, Maczkó Mária pedig Máriahimnuszokat, nemzeti imádságokat és archaikus népdalokat énekelt.
NHE

ni, hogy Robi - hallva a dalt - törölgeti a könynyeit.
- Miért kellett 20 évet várni a Médiumzenekar után, hogy egy újabb szülessen?
- Az elmúlt évek munkával teltek. Vállalkoztam, mint annyian, újságíró lettem - most
is ebbõl élek -, onnan kapom a fizetésem, de
a zenétõl soha nem szakadtam el. Hogy miért

Fotó: Új Idõk honlapja

Képünkön Szíjártó János és Tóth Péter

most jött el az idõ? Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy volt egy másik „szerelmem”
a zenén kívül, az pedig a labdarúgás volt, de
sajnos, egy sérülés a pályán kívülre, az irányításba, a szervezésbe parancsolt. A fennmaradó szabadidõmre a zene egyre inkább
„igényt tartott”, és kapott is belõle.
- Két fiad van. Õk is érdeklõdnek a zene
iránt?
- Az idõsebb, Áron 17 éves, 8 éve zongorázik, de sajnálatomra nem akar zenész lenni,
más pályát képzel el magának. Szerintem a
kisebbik, Jácint zenélni fog. Most gitározni
tanul, de már dobol is.
- Az Új Idõk-zenekar elsõ, hivatalos bemutatkozása a Tapolcai Nyári Esték rendezvénysorozat keretében volt. Elégedettek vagytok?
Milyen a visszhang?
- Bár a koncert elején voltak némi technikai, hangosítási problémák, de összességében elégedettek vagyunk.
- Közeli és távolabbi célok?
- Rövid idõn belül szeretnénk kiadni az elsõ CD-t, amelynek az anyaga a honlapunkon,
a www.újidõk.hu-n is fent lesz.
- Mikor és hol láthat, hallhat benneteket
újra a közönség?
- A terveink között szerepel, hogy õsszel a
diszeli Mûvelõdési Házban adunk majd koncertet.
N. Horváth Erzsébet

Zenés áhítat Nagyboldogasszony napján
Rendkívüli érdeklõdés, túlzsúfolt nézõtér
zenekedvelõ közönsége várta, hogy felhangozzék Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekesnõ hangja és a gazdag hangkombinációjú orgona Teleki Miklós orgonamûvész ujjai alatt.
W. A. Mozart Alleluja-ban Pitti Katalin
hangjának fényes íve, könnyedsége kitûnõen
érvényesült. Felszabadult, ujjongó a dal és
kíséret; a kórusról áradva szállt az Alleluja,
betöltötte a kupolás termet és a lelkeket. Az
orgona telt hangzataiba ölelte a gyönyörû
népdalt: Este a székelyeknél - Bartók-Lehotka
feldolgozásában. C. Franck: Panis angelicus
felért egy imádással; hódoló, finom, ame-
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lyet alázattal kísért az orgona.
A mûvésznõ legkorábbi szerepeibõl való
Verdi: Desdemona imája az Othello címû
operából. Az énekhang és a kíséret átérzi a
rejtést és tragédiát - éreztük valamennyien.
Lehotka Gábor Francia szvit 6 tételben az
összhangzás gazdagsága mögött a mûvész:
Teleki Miklós tanítványi hódolata is kifejezésre jutott.
Bach-Gounod: Ave Maria dallamívei-próbái igazolták a tudatos dallamépítést. Még két
ráadás Ave Maria is elzengett, majd a mûvésznõ invitálására közösen elénekeltük az ideillõ,
gyönyörû népdalt: Erdõ mellett estvéledtem…
adjon Isten jóéjszakát. G. Dr. Takáts Gizella
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Világtalálkozó helyszíne volt Tapolca
A Nemzetközi Ifjúsági IPA Találkozó résztvevõjeként 15 országból 31 fiatal látogatott
el augusztus 4-én Tapolcára, hogy ismerkedjen a város történelmi helyeivel, nevezetességeivel.
A fiatalokat és kísérõiket Császár László
polgármester fogadta és köszöntötte a Tamási

találkozó résztvevõi megtekintették a Trianon
Emlékhelyet is, és elcsodálkoztak azon, hogy
milyen nagy volt Magyarország területe 80
évvel ezelõtt. A szívélyes tapolcai fogadtatás
nem ismeretlen az IPA-szervezet tagjai elõtt,
hiszen tavaly egy izraeli IPA-küldöttséggel
jártak már itt - tette hozzá a vezetõ.

Szólj, síp, szólj ! . . .
Talán nem volt rosszindulatú, csak nem ismerte a nélkülözést a francia királyné, amikor
a nép éhezésérõl tudósították. „Ha nincs kenyerük, egyenek kalácsot!” - mondta naívan.
(?) Állapota borzalmas népítéletig juttatta: a guilottin alatt hullt le a feje.
Nem tanul a nép a történelembõl.
Ma sem jut mindenkinek kenyér. Lakik vagy nem lakik valahol. XY talán örökölt, talán
boldogabb idõkben - aktív korában - vehetett lakást, házat. Most meg nem tudja fenntartani.
Költözzék kisebbe! - hangzott el a bölcs tanács. - Ilyen egyszerû ez? Félnék - kalács
helyett - ilyen tanácsot adni, nehogy a történelem a fejemre/nyakamra koppintson!
Dr. G. T. G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Starcsevics Imre kereskedõ
(Tapolca, 1919. szeptember 5. - Veszprém, 1990. augusztus 9.)

Fotó: N. Horváth

Vendégek és vendéglátók
Áron Mûvelõdési Központban. Kellemes idõtöltést kívánva annak a reményének is hangot
adott, hogy a mostani fiatalok felnõttként is
visszatérnek hozzánk, és akkor majd a messzehíres borainkat is megkóstolhatják.
- Nagyon örülök, hogy itt lehetünk Tapolcán, nagyon szép a város - mondta Mészáros
Mária, az IPA magyar szekció alelnöke - A

Amerikai, olasz, román, izraeli, osztrák és
magyar fiatal ismerkedett ezalatt a rövid idõ
alatt egymással és a magyar kultúra kincseivel. Közös nyelvük - az IPA közös nyelve is az angol volt. Bizonyára nemcsak az ismeretszerzésre és a nyelvgyakorlásra volt jó alkalom ez a találkozó, de akár életre szóló barátságok is köttettek ezalatt az idõ alatt. NHE

Búcsúzik a nyár…
- Még soha annyian nem vettek részt a
nyári rendezvényeinken, mint ebben az
évben - mondja Bognár Ferenc, a szervezõ-rendezõ intézmény, a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ igazgatója.
- Bár nehezen indult, de annál nagyobb
sikere lett annak a kezdeményezésünknek,
amely augusztus 14-tõl 18-ig a Tapolcai Nyári Esték elnevezésû programsorozatban az amatõr mûvészeti együtteseknek kínált bemutatkozási lehetõséget. A Tapolcai Nyár 2010 színvonalas víziszínpadi mûsorai most sem okoztak csalódást. Felejthetetlen élményekkel gazdagodott az, aki a nyári vasárnap estéket a
Malomtó partján töltötte. A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét-nek ebben az évben is a
Köztársaság tér adott otthont. Itt volt a Borvidéki Borverseny eredményhirdetése is. A rendezvénysorozat új eleme volt, hogy Császár
László polgármester nem a Víziszínpadon,
hanem itt, a szabadtérin mondta el az ünnepi
beszédét, amelyhez szervesen illeszkedett
Varga Miklós emelkedett hangulatú mûsora.
A közönség nagy örömére - a vállalkozók jóvoltából - a tûzijáték sem maradt el augusztus 20-án, sõt új látványelemmel is gazda-

godott. A Borhét alkalmával most is kedves
hangulatú kis fa „borházakból” kínálták a
környék termelõi a boraikat, de nem lehetett
panasza azoknak sem, akik az italra megéheztek, mert több helyen is kínáltak finom
ételeket. Hála Istennek jó volt az idõjárás is.
Úgy gondolom, mindenki, aki kikapcsolódni, szórakozni akart, találhatott magának megfelelõ programot. Természetesen a gyerekekrõl sem felejtkeztünk meg ezeken a napokon. A kézmûves termékek iránt érdeklõdõk is kedvükre keresgélhettek portékákat a
kirakodó vásáron. Összességében - bár fordultak elõ technikai hibák - elmondható, hogy
a 2010-es nyár is sikerekkel zárult. A végsõ
összegzésre - a rendezvénysorozat minden
szereplõjének: vállalkozók, szervezõk, fellépõk stb. részvételével - hamarosan sor
kerül - tett hozzá az igazgató.
NHE
Meditációs hétvége Huszti Sándorral
az onmegvalositas.hu oldal gazdájával
szeptember 24, 25, 26.-án Hegyesden.
Jelentkezés: 06/70/220-9200
Info: ttgyk.fw.hu

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ szeptemberi programjai
4. 9.00-11.00: Acro Dance SE beíratkozás; 4. 8.00-12.00: Tapolcai Musical Színpad beíratkozás; 4. 18.00: Víziszínpad Lumpenkapelle együttes fellépése; 10. 14.00: A magyar
katonai ruházat a Honfoglalástól napjainkig kiállítás megnyitó. A kiállítást megnyitja: Hende
Csaba, a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere. A kiállítás megtekinthetõ: szeptember
30-ig
2010/2011. évadra Színház és Filharmónia bérletek 2010. szeptember 20-tól vásárolhatók a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth Erzsébet, hétfõ, szerda 17.00-20.00. Babamasszázs: szerda 10.30-12.00. Baba-mama klub: csütörtök 10-12 óra. Babák és mamák
kellemes közös idõtöltése, hasznos elõadásokkal. Bridzs klub: hétfõ 18 óra. Sakkedzés: H-P.
15.30-18.30, szombat 09.00-12.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00.
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Elemi és polgári iskoláit Tapolcán végezte, ezután kereskedõi képesítést szerzett. Elõször alkalmazottként dolgozott, majd 1947-ben
saját üzletet nyitott. Három évig önálló kereskedõ, 1950-tõl pedig a
Tapolca és Vidéke Fogyasztási Szövetkezet alkalmazottja lett.
Kereskedelmi csoportvezetõi, késõbb osztályvezetõi beosztásban
hasznos szervezõmunkát végezhetett a város ellátása érdekében. Bár
aktívan sohasem politizált, 1956-ban Tapolca Város Forradalmi Bizottságának tagjává
választották. Ezért a forradalom leverése után 1957 elején internálták. Májusban szerencsésen visszatérhetett, de korábbi munkahelyét már nem foglalhatta el. 1961-ig a tapolcai
fûrészüzemben segédmunkásként dolgozott. Ekkor ment vissza dolgozni az ÁFÉSZ-hez,
majd 1969-ben Veszprém megye elsõ Skála áruházának igazgatói teendõivel bízták meg. Az
építkezés, berendezés teljes folyamatában tevõlegesen vett részt. Az áruházat tíz évig vezette.
1979. szeptember 5-én vonult nyugállományba. Munkájáért több szakmai elismerést kapott.
1990-ben hunyt el. Sírja a tapolcai temetõben van. Az 1956-os forradalomban végzett
tevékenységéért 1991-ben posztumusz emlékérmet kapott.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Füredi finom falatok
Hozzávalók 4 személyre: 4 szelet 15
dkg-os (60 dkg) comb, 20 dkg házi füstölt
kolbász, flekken vagy sült hús fûszerkeverék, 10 dkg zsír, 2 ek. liszt 100 ml Balatonfüredi olaszrizling, só, bors. A rántott burgonyához: 80 dkg burgonya, 2 db tojás, 4 dkg
liszt, 15 dkg zsemlemorzsa, 250 ml étolaj.
Elkészítés: A combot kinyitjuk, klopfoljuk, megszórjuk a fûszerkeverékkel. Felkarikázzuk a kolbászt, és a húsra rakjuk, majd
összetûzzük. Serpenyõben zsírt hevítünk, a
lisztbe forgatott húsokat oldalanként kb. 2

perc alatt készre sütjük. Kivesszük a húsokat és a visszamaradt zsírban kevés lisztet,
pirítunk, majd felengedjük a borral, szükség szerint ízesítjük (sóval, borssal) jól kiforraljuk. Megtisztítjuk a burgonyát, karikára vágjuk, sózzuk, lisztbe, felvert tojásba,
zsemlemorzsába forgatjuk, majd kisütjük a
forró olajban. Konyhai törlõn lecsepegtetjük. A húst a tálra helyezzük, mellé rakjuk a
rántott burgonyát, és a hús mellé öntjük a
bormártást. Tûzforrón tálaljuk. Salátát adhatunk hozzá. Halász János gasztronómus

Felettünk a csillagok

39. rész
Távoli bolygórendszer

Naprendszerünkhöz több szempontból
hasonló bolygórendszert fedeztek fel tõlünk mintegy 127 fényév távolságra.
A vizsgált égitest, a HD 10810 egy a
Naphoz igen hasonló csillag a Déli Vízikígyó (Hydrus) csillagkép irányában. 6 évnyi, 190 egyedi megfigyelés eredményeképp megállapították a kutatók, hogy a HD
10810 körül egy népes bolygórendszer található. A távoli naprendszerben legalább öt
nagybolygó kering központi csillaga körül,
de jelek utalnak még két további bolygó
létezésére is.
A megfigyelés során a csillag látóirányunkba esõ elõre-, illetve hátrafelé történõ
mozgását figyelték az égitest színképében
bekövetkezõ színképvonal-elmozdulások
segítségével. Az ilyen „billegõ” mozgást a

csillag körül keringõ bolygók gravitációs
hatása váltja ki.
Az adatok alapján 5 Neptunusz-méretû
bolygó kerüli meg a HD 10810-et 6 és 600
nap közötti idõ alatt. További jelek utalnak
még két bolygó létezésére is. Ezek egyike
egy Szaturnusz-méretû planéta, mely kb. 6
év alatt kerüli meg csillagát, míg a másik
egy a Földnél alig másfélszer nagyobb tömegû úgynevezett forró közetbolygó, ami
1,18 nap alatt tesz meg egy keringést.
A hasonló megfigyelések nehézségét bizonyítja az is, hogy a feltételezett kõzetbolygó által a csillagára kifejtett hatás alig 3
km/h sebességváltozást okoz a központi
égitestben, ami egy sétáló ember sebességének felel meg.
Huszák László

Testrészek kissé más értelemben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szemüveget hord, mégis szemtelen.
Bûvészmutatvány: szemfényvesztés.
Nem veszti szem elõl: szemmel tartja.
Megbûvöli: szemmel veri.
Fültengely-ferdülése van.
Finom, fehér fülbevaló: vatta.
Nem ad neki igazat: nyakaskodik.
Orrsükesítõ ricsaj: egy csaj magnózik.
Megharagudott: megorrolt rá.
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10. Nincs igaza: homlokegyenest hazudik.
11. Erejét megfeszíti: vállvetve harcol.
12. A futóversenyen mellbedobással gyõz.
13. Ez derék dolog: derekas munkát végzett.
14. Hát te mit cipelsz a hátadon?
15. Alaki kiképzés: Hátra arc!
16. Visszabeszél: arcátlanul viselkedik.
Dr. Töreky László

SPORT

Lipcsében a legjobb magyar
Boczkó Gábor volt
Boczkó Gábor a férfi párbajtõrözõk egyéni
versenyében ezüstérmes lett a lipcsei vívó
Európa-bajnokságon, a magyar párbajtõrcsapat húzó embereként pedig aranyérmes.
A döntõbe kerülésért, az elõdöntõben az
orosz Pavel Szuhovval vívott, és 15-9-re
nyert is ellene. A fináléban a francia JeanMichel Lucenay 7-4-re elhúzott, ám a háromszoros EB-gyõztes felzárkózott. Lucenay
azonban jobban bírta a hajrát. A döntõben
végig a francia volt lépéselõnyben - legalább
egy tussal mindig vezetett - így 12-11-re is, és
végül 15-11-re nyert.
Ez az érem volt a magyar csapat elsõ
egyéni sikere a lipcsei EB-n.
S a csapat, a magyar férfi párbajtõr-válogatott? Aranyérmes lett a Boczkó Gábor, Imre
Géza, Somfai Péter, Pádár Tamás összeállítású párbajtõrcsapat, a lipcsei vívó Európabajnokság utolsó napján. Ebben a számban 22
csapat indult.
A magyar alakulat, amely címvédõként

versenyzett, az izraeliek (45:30), az oroszok
(36:35) és a svájciak legyõzésével (45:35)
jutott el a döntõig, s ott simán, 45-39-re verte
az ukrán együttest.

II. Ács János Emlékversenyen
Augusztus 14-17-ig sakkozók vették birtokukba a Városi Rendezvénycsarnok küzdõterét, hogy eldöntsék, kik lesznek az idei
verseny legjobbjai.
A négynapos verseny megnyitóján Cseh
Diána üdvözölte a rendezvénycsarnok aulájában megjelent sportolókat, vendégeket, önkormányzati képviselõket, érdeklõdõket. Külön köszöntötte Ács János polgármester özvegyét.
Császár László polgármester köszöntõ
szavaiban méltón emlékezett a verseny névadójára, a 2008-ban elhunyt Ács János polgármesterre, az õ odaadó munkájára, amit
városunk fejlõdése érdekében kifejtett. Megerõsítette a jelenlévõket, hogy a nemzetközi
sakkverseny szervezésében, rendezésében Tapolca Város Önkormányzata továbbra is segítõ partner lesz.
Az ünnepi pillanatok befejezéseként Paréj
József, a Tapolca VSE Sakk Szakosztályának
vezetõje, a verseny fõszervezõje virágcsokorral kedveskedett Ács János özvegyének,
Gabriella asszonynak.

A 7 fordulós, svájci rendszerben bonyolított versenyen 78 sakkozó (3 országból) vett
részt. A papírforma érvényesült, hiszen veretlenül 7/6,5 ponttal Dr. Flumbort András nagymester gyõzött, aki a magyar nõi sakkválogatott csapatkapitánya. A dobogó 2. fokán Aczél
Gergely, a bajnoki cím védõje végzett, a verseny specialistájának nevezhetjük. A 3. helyezett Gara Tícia nagymesternõ lett, a magyar
nõi válogatott tagja, többszörös magyar bajnok.
A tapolcaiak sajnos nem végeztek a díjas
helyeken. Közvetlenül az élmezõny után végzett 7/4,5 ponttal: Nagy Zoltán, Monda László,
Pásztor Ferenc, Samu Ferenc és Bodó Bence.
Pénzdíjazásban az 1-10. helyezett versenyzõk részesültek.
Különdíjat kapott: Legjobb nõi versenyzõ:
Szabó Dorina, Tapolca VSE. Legjobb 14 év alatti lány: Árvai Eszter, Tapolca VSE. Legjobb 14
év alatti fiú: Salavecz Gergely, Székesfehérvár.
Legjobb ifjúsági: Turk Karlo, Horvátország.
Legjobb élõnélküli: Szokolszky Miklós Dési,
Szombathely. Legjobb tapolcai: Nagy Zoltán
(Hotel Pelion különdíja).

Ismét tapolcai gyõzelem
Már hagyományos programja a Tapolcai
Ünnepi Napoknak a Nemzetközi Öregfiú
Focitorna, amelyet a tavalyihoz hasonlóan
az idei esztendõben is a TVSE gárdája
nyert három gyõzelemmel és egy döntetlennel.
Az idei esztendõben a házigazdák meghívását négy csapat fogadta el. A testvérvárosok közül a szlovákiai Pozsony Ruzinov, a
szintén szlovákiai Marcelháza, a horvát
Umag. A „ráadás” csapat az olimpikon válogatott volt, többek között Deák Bárdos
Mihállyal (birkózó), Nébald Györggyel
(kard), Boczkó Gáborral (párbajtõr), Rédli
Andrással (párbajtõr). Ez természetesen a
torna színvonalát is emelte, hiszen az említett
sportolók nemcsak a saját sportágukban kiválók, de még focizni is tudnak.
Az 1x25 perces mérkõzések igen sportszerû, de küzdelmes csaták voltak. Többen
megfogalmazták, hogy ezen a tornán az ered-

mény csak másodlagos, mert a fõ cél inkább
a régi barátok találkozása, a vidámság, a beszélgetés, de azért mindenki gyõztes szeretne lenni. A XII. tornán legjobban ismét a
Tapolcának jött ki a lépés, három gyõzelemmel és egy döntetlennel (olimpikon válogatott), lettek az idén is bajnokok (10 pont).
A második helyen 6 ponttal az olimpikonok, a harmadikon öt pontot gyûjtve az umagiak végeztek. A Ruzinov csapata (3 pont)
lett a negyedik, és nem maradt pont nélkül
Marcelháza sem (1), de ez most csak az
ötödik helyhez volt elég.
Az eredményhirdetésre a Tópart-vendéglõben került sor, ahol Császár László polgármestertõl vehették át a gyõztesek jutalmaikat. Itt osztották a különdíjakat is. A torna
legjobb játékosa az umagi Eniz Szalanovics ,
legjobb kapusa a marcelházi Szegi Dénes
lett. A torna gólkirályának járó cím Deák
Bárdos Mihályhoz került.

NB III-as labdarúgóinknak
még nem sikerült gyõzniük
Két fordulót bonyolítottak le az NB III-as
labdarúgó-bajnokságban. A Badacsonytomaj-Tapolca FC gárdája idegenbeli és
hazai meccsén is 4:2 arányban maradt
alul ellenfeleitõl.
Az elsõ fordulóban a Hévíz fogadta a
Badacsonytomaj-Tapolca FC-t. A Hévíz ragadta magához a kezdeményezést, de a
gyors gólváltás után is inkább meddõ volt a
fölénye annak ellenére, hogy a tapolcaiakat
két kényszerû csere is sújtotta.
A félidei egyenlõ állásban jelentõs szerepe volt Kiss M-nak, aki mindkét góljánál jól
oldotta meg a szituációkat. Az emberelõnyös,
majd a kettõs emberelõnyös helyzet inkább
a Btomaj-Tapolca játékosait zavarta, tompa
és kevés ötletet mutató játékukban ritkán
volt gólveszély.

Összességében a felfokozott hangulatú mérkõzésen megérdemelt hazai siker született, a
Tapolca komoly sanszot hagyott veszni.
A 2. fordulóban: Badacsonytomaj-Tapolca FC-Lombard Pápa Termál FC II. 2:4 (2:1).
Látványos és eredményes elsõ félidõt mutatott a Badacsonytomaj-Tapolca FC csapata.
Az NB I-s keretük több játékosát is felvonultató vendégek ellenében megérdemelten
szerzett elõnyt a hazai csapat. A folytatásban aztán az erõnlétben és összjátékban elõrébb tartó vendégek domináltak, egyenlítésük
után az elõnyt is megszerezték, majd pedig létszámfölényben kézben tartották a mérkõzést.
Összességben megérdemelt vendég gyõzelem született, a hazai csapat elsõ félidei
játéka biztató a jövõre nézve.

Ír táncosok Tapolcán
Szeptember 25-én (szombaton) 19 órakor a Városi Rendezvénycsarnokban ír táncosok lépnek fel.
A Fõvárosi Táncszínház szervezésében, a The Irish Dance ír sztepptánc show Catherine
Gallagher - Írország Nemzeti Bajnoka és sokszoros ír sztepptánc világbajnok - sztárszereplésével, egy nagyszabású 40 állomásos turné keretében a maga nemében egyedülálló,
különleges produkciót mutat be.

Fotó: Antal
Sakk? Matt?

Hetedik hely a strandkézilabdában
Az MKSZ Strandkézilabda Bizottsága az
OVB Strandkézilabda „Mezey Ancsa” NõiFérfi Szenior Kupát az idei szezonban a balatonboglári Platán strandon rendezte meg
augusztus 14-15-én.
Az idei emléktornán 10 nõi és 5 férfi csapat vett részt. Kellemes idõjárási körülmények
között, jól elõkészített pályákon, kiváló hangulatban zajlottak a mérkõzések. Az adrenalin-szint emelkedése a férfi mérkõzéseken több
esetben komoly „kakaskodáshoz” vezetett.
A szombat esti „Mosonyi retro-party” azonban minden ellentétet elsimított, és a fergeteges hangulat felejthetetlen élményt nyújtott
minden résztvevõ számára.
A vasárnapi elõdöntõk és helyosztó mérkõ-

zések bebizonyították, hogy ez a korosztály
az éjszakai „terhelés” elviselésére is képes. A
„magas színvonalú” mérkõzéseken minden
játékos igyekezett tudása legjavát nyújtani.
A tapolcai hölgyek a csoportküzdelmek során a 4. helyen zártak, a második napi csaták
során egy vereséggel és egy gyõzelemmel sikerült megszerezni a 7. helyezést.
A díjkiosztót megtisztelte jelenlétével Kalász
Zoltán balatonboglári önkormányzeti képviselõ, Vásárhelyi Tibor sportfõtanácsnok és
Vártok Ákos, a férfi strandkézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. Természetesen a díjátadásban aktívan közremûködött Firnicz
József utánpótlás igazgató, a Strandkézilabda
Bizottság elnöke.

Rövid sporthírek, eredmények
LABDARÚGÁS:

GRUNDFOCI:

A megyei I. osztályban is elkezdõdtek a
bajnoki küzdelmek. Az elsõ fordulóban hazai pályán Badacsonytomaj-Tapolca-Alsóörs 1:2 (1:0). - A hazai csapat saját magának
köszönheti a vereségét - szólt a tömör, értékelõ mondat a mérkõzésrõl. A második fordulóban az Öskü vendégeként szintén 2:1
arányban maradtak alul a tapolcaiak úgy,
hogy a félidõben még 1:0-s nyerésre álltak.
Az Öskü gárdája az elsõ félidõben rengeteg
helyzetet hagyott ki, de a második félidõre
feljavultak, s megérdemelt gyõzelmet arattak.

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a
Grundfoci Kupát a városi rendezvénycsarnokban augusztus 6-án. A tornán utcák, terek,
lakóközösségek, baráti társaságok vegyes
csapatai mérkõztek egymással. A kiírás szerint minden gárda köteles volt egy 14 év alatti vagy egy nõi játékost szerepeltetni. Ebben
az évben a labdarúgó játékvezetõk csapata, a
FOX 40 volt a legjobb, második lett a Másnaposok elnevezésû alakulat, a bronzérem a
Botafogó focistáinak jutott.
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Arany a túlélésért

Akinek a Balaton-felvidék a mûterme
Vecsei János a tapolcai Batsányi János
Képzõmûvész Kör tagja. Festményeibõl augusztus 1-jén nyílt kiállítás a
Szigligeti Általános Iskolában.
Az amatõr festõt és a szép számú közönséget Balassa Balázs polgármester köszöntötte, majd Németh István Péter költõ nyitotta meg a kiállítást. - A Tapolcaimedence és a Szigligeti-öböl nem szûkebb pátriája egy képekben, színekben és
formákban gondolkodó, érzékeny embernek, hanem maga a kozmosz, akár a mikro-, akár a makro-struktúrákban leli is kedélyvilágát. Vecsei János, ha úgy hozza a
kedve, megmártózik csónakjából a habokba ereszkedve, de van úgy - szerencsénkre -, hogy vázlatfüzetét kitárja, s
megörökíti a látványt, amivel otthon tovább foglalkozik, akár olajfestékkel, akár
pasztellel folytatva a balatoni kalandot mondta a költõ. Majd arról szólt, hogy
Vecsei János minden évszakban nagy
kedvvel lát az öböl és tanúhegyek ábrázolásának, vissza-visszatérõ motívuma a

csónakbejáró és a kikötõ, de szívesen festi a Tó sokszínû flóráját, a kárókatonákat
és a sirályokat is. N. Horváth Erzsébet

Az 5. alkalommal rendezett 108 km-es
túlélõ versenyen remekeltek a Tomcsányi Ford-Honvéd SE versenyzõi.
A téli 54-km-es versenyt a Hartmanné
Tímea, Várvölgyi Szilárd és Domán Gábor
összeállítású csapat nyerte. A 108 km-t
Várvölgyi soknak tartotta, helyére Domán

lek is rajthoz álltak.
A rajt Újdörögdön, a cél Zánkán, az ifjúsági táborban volt. Közben a Balatonparti hegyekben kellett az ellenõrzõ pontokat megkeresni és a feladatokat teljesíteni:
átkelés a hegyesdi tavon kiépített mozgó
hídon, úszás a Balatonban felszereléssel,

Képünkön Németh István Péter és
Vecsei János

A fõzés nemcsak tudomány…
Augusztus 22-én a Köztársaság téren gyülekeztek és lázas készülõdésbe kezdtek
mindazok, akik úgy döntöttek, hogy a
XII. Tapolcai Pörköltfõzõ Versenyen
megméretik fõzõtudományukat.
Hamarosan ropogott a tûz a bográcsok, a
kondérok alatt, szorgos asszonykezek szelték-vágták a belevalót. A szemük nemcsak
a hagymától lábadt könnybe, de mindattól a
harsogó nevetéstõl is, amellyel jutalmazták

készített étek lett.
Sertésbõl a legfinomabbat a Német Kisebbségi Önkormányzat fõzte, a képzeletbeli dobogó második fokára a Finn Barátok
Köre, a harmadikra pedig a Boszorkánykonyha állhatott.
A vad sem menekülhetett el ezen a napon
a bográcsõrök elõl. I. helyen a Képviselõk,
a II-on az IPA, a III-on pedig a FIDESZ
vadétele végzett.

Fotó: Antal

Az akaraterõ diadala

Rajmund került, aki élete elsõ hosszú távú
versenyén gyõztes csapatban mutatkozott
be.
A versenyen 193 fõ állt rajthoz, és mindösszesen 31 versenyzõ tudta teljesíteni a távot. A katonákon és Honvéd SE sportolóin
kívül rendõrök, tûzoltók, vámosok és civi-

íjászat, paintball, a zánkai kalandpark leküzdése, éjszakai tájékozódás stb.
A tapolcai csapat tagjai is megszenvedtek az utolsó órákban a gyõzelemért. A fájdalmak csillapítására igénybe vették a megengedett kenõcsöket, Domán Gábor hátára
vette a csapat felszerelését.
Antal Edit

Tapolcai Nyár 2010
Mint már az elõzõ lapszámunkban is írtunk róla, gazdag és színes programokkal várta a Malomtó Víziszínpada a hálás közönséget.

Az est harmadik „mûsorszámaként” Szép
Norbert festõmûvész „Ébren álmodom”
címû kiállítását tekinthették meg az érdeklõdõk. A társmûvészetek segítségével - fotók, zenei betétek, tánc - élõvé álmodott
produkció sikere sem maradt el.
Augusztus 8-án Zsadon Andreáé és
Szolnoki Tiboré volt a Víziszínpad. Õk
népszerû operett-slágereket adtak elõ.
A Malomtónál a nyarat Fenyõ Miklós és
táncosai búcsúztatták augusztus 15-én.
NHE
A következõ lapzárta idõpontja: 2010. szeptember 22.

Fotó: N. Horváth

„A kocka el van vetve...”

férfi-fõzõtársaik poénjait, történeteit. Az ízlelésre elõkészített fakanalat a férfiak most
sem engedték ki a kezükbõl, az ízesítést és
a „végsõ simítást” is õk végezték a remekmûvön, mielõtt az a Halász János mesterszakács vezette szigorú zsûri asztalára került. Az ízlelést természetesen azok a jófajta itókák is segítették, amelyeknek - úgy
tûnt - kiapadhatatlan a forrásuk.
Marhából a legjobb pörköltet a Tanúhegyek Egyesület csapata készítette. Õket követte az ÉFOÉSZ, a harmadik pedig a Tapolcaiak a Nemzetért fõzõbrigádja által

Egyéb kategóriában is hirdetett eredményt
a zsûri. Itt elsõként a Polgármesteri Hivatal
Zamatõrök csapatának étke, másodikként a
Sebron Lovastanyáé, harmadikként pedig a
Tesóké jutott a célba.
Az abszolút gyõztes a Német Kisebbségi
Önkormányzat lett. Az Andromeda Travel
különdíját a MÁV csapata vehette át.
Ugye mondanunk sem kell, hogy ezen a
délelõttön - a kóstolások eredményeként minden bogrács kiürült, minden pohár feneketlennek bizonyult és a jókedv az egekig szökött.
N. Horváth Erzsébet

A Tapolca VSE Természetjáró Szakosztály
szeptemberi túraterve
4-én Turistajelzés felújítás Kapolcs-Balatonhenye
11-én „Õszi 30-as teljesítménytúra a Burok-völgyben” teljesítménytúra, Várpalota
18-án Tapolca-Hegyesd-Monostorapáti
25-én Zalaszántó-Rezi-Hévíz-Keszthely, OKT
Für Ágnes
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Fotó: Mûvelõdési Központ

Kovács Kati a Víziszínpadon

Augusztus 1-jén Domján Tamás és a
Koktél-együttes sikerét mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy a népszerû slágerek
hallatán még a közönség is dalra fakadt.
Azt, hogy Kovács Kati a magyar könynyûzene egén állócsillag, azt ma már senkinek sem kell bizonygatnia. Isten-adta, különleges hangja, kisugárzása a tapolcai közönséget most is - mint már annyiszor elvarázsolta.
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