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Hamarosan megkezdõdhet a Belváros
egymilliárd forintos felújítása
Sikeresen pályázott Tapolca az Új Magyarország Fejlesztési Terv Középdunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A tapolcai
belváros értékmegõrzõ rehabilitációja” címû projektjével.
A vissza nem térítendõ támogatás összege közel 700 millió forint. A
fejlesztéshez az önkormányzat a konzorcium-partnerekkel együtt közel 300 millió
forint önerõt biztosít, amelyhez a városra esõ önrész a „Tapolca jövõjéért” kötvény
forrásaiból áll rendelkezésre.
/A belvárosi rehabilitációról összeállított Mellékletünk címe: Harmónia a megújuló Belvárosban./

Trianon fájó emléke ma is él
- Sokan mondják manapság, hogy
Trianon ünnepe, de ilyen nincs. A mai
nap a megemlékezés napja - hangsúlyozta beszédében vitéz Gyõrffy-Villám
András június 4-én a Köztársaság téren
megtartott Trianoni Megemlékezésen.
- Olyan megemlékezésé, amelyrõl soha nem szabad elfeledkeznünk. Egy nemzet példátlan megcsonkításáról, megalázásáról van itt szó, amelyet sem felejteni,
sem megbocsátani nem szabad. Tapolcán
méltóképpen ápolják Trianon emlékét mondta a szónok.
/Összeállításunk a 3. oldalon Kilencven
éve megbüntettek egy nemzetet címmel./

Fotó: esemenyter.hu

A síremléknél Ács János özvegye, leányai - Zsófia és Orsolya -, valamint
Lasztovicza Jenõ és Császár László
A 2008. december 10-én tragikus hirte- kenyér ízét, és látjuk a szavaiban felragyolenséggel elhunyt Ács Jánosnak, Tapolca gó lelke tüzét. A szívverése helyett ezer
polgármesterének emlékére május 28-án arcát hagyta ránk: a lelkiismeretességét, az
az Új Köztemetõben síremléket és kop- önkritikáját, az érzékenységét és a fogéjafát állíttatott szeretett városa.
konyságát. Úgy tudott nevetni, mint keveAsíremlékavatón elsõként Császár László sen. Ránk hagyta az õseitõl évszázadokon
polgármester idézte meg Ács János alakját keresztül átmentett népi bölcsességét, hués tetteit.
morát. Ránk hagyta a Föld fiaként, tölgyfa- A súlyos bazaltkõrõl és a kopjafáról egyenességgel helyt álló, történelmi céloleolvashatjuk a jeleket: úgy futott be sorsa, kat valló és vállaló alakját.
életútja a Mindenségbe, hogy közben itt
/A kegyeletteljes megemlékezésrõl kémaradt velünk. Ha kiejtjük a nevét, érez- szített összeállítás a 4. oldalon „A lelzük az általa megszegett és kínált elsõ kem Istené, a szívem a hazámé, emlékem
szeretteimé” címmel./

A pedagógusok
ünnepén

Június 3-án a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban pedagógusnapot tartottak.

Fotó: FamArt Kommunikációs Kft.

A gyászünnepen közremûködött a
Tapolcai Kamarakórus

Elballagtak a Tapolcai Általános
Iskola nyolcadikosai

A környezetvédelemért
A Tapolca és Zalahaláp határán létesült
Tapolcai Hulladékkezelõ Központ ünnepélyes átadására június 17-én került sor.

Fotó: Töreky

A nemzetiszínû szalagot Császár
László polgármester és Czaun János,
az Önkormányzati Társulás elnöke
vágta át.

Fotó: N. Horváth

Mester László, a Tamási Áron Mûvelõdési Központ nyugdíjba vonuló
technikusa Marton József alpolgármestertõl vette át az elismerést
Az ünnepelteket Sólyom Károly, Tapolca alpolgármestere köszöntötte, majd kitüntetések, elismerések átadására került sor.
/Írásunk az 5. oldalon Példát adó életutak a pedagóguspályán címmel./

Fotó: Töreky

2010-ben 177 tanuló fejezte be általános iskolai tanulmányát Tapolcán. A ballagóknak Bajner Imre igazgató adott útravalót
/Írásunk a 8. oldalon Irány a középiskola! címmel./

A mintegy negyven település célját szolgáló szelektívhulladék-válogató csarnok és
átrakóállomás 950 négyzetméter alapterületû és 1,3 millió euró a bekerülési költsége.
/Írásunk a 5. oldalon Átadták a térség
hulladékkezelõ központját címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Nagy valószínûséggel bíróságon
fog kikötni a kórház ügye

Császár László polgármesterrel a várost
érintõ és a város polgárait érdeklõ kérdésekrõl beszélgettünk, köztük a kórház jelenlegi helyzetérõl, a városban mûködõ középiskolák támogatásáról, valamint az
önkormányzat szerepvállalásáról a Madárés Növénypark létrehozásában.
- Polgármester Úr! Úgy tûnik, elcsendesültek a viharok a kórház körül. Milyen most
ott az élet az önkormányzat oldaláról nézve?
- Valóban úgy van, hogy magában a kórházban elcsendesültek a viharok. Május 17-e
óta végleges mûködési engedély birtokában
mûködik a kórház. Különösebb problémák napi gondokat leszámítva, nem merültek fel.
Hála Istennek, az OEP-finanszírozást is
folyamatosan kapja az intézmény. Sem az ott
dolgozók, sem a betegek nem veszik észre a
váltást. A háttérben viszont elkezdõdött a
„háború”, sõt már az elsõ „ágyúlövések” is
eldördültek. A Medisyst, illetve a Deák Jenõ
Kórház különbözõ levelekkel fenyegetett
meg bennünket, hogy peresítik a követeléseiket, illetve arra szólítottak fel, hogy kéthárom napon belül fizessük ki azokat a
követeléseket, amelyeket mi jogtalannak tartunk. Nagy valószínûséggel a bíróságon fog
kikötni az ügy. A jogi képviselõnkkel - aki
eddig is intézte a dolgainkat a háttérben - felvettük a kapcsolatot, illetve igazságügyi szakértõt bíztunk meg, aki a mi álláspontunkat alá
tudja támasztani. Fõleg a beruházás tényleges
költségeivel kapcsolatban, hogy azok a követelések jogosak, vagy jogtalanok-e. Az elõzõ
mûködtetõ a mai napig sem igazolta kellõ
dokumentációval a követelését, de kéri a
készletet, az eszközöket, és azt, hogy a szállítók felé meglévõ, közel 250 milliós tartozását fizessük ki, azaz rendezzük a számláit. Úgy tûnik, hogy egy hosszú, peres eljárás elé nézünk. Erre számítottunk is, de
szerencsére ez már nem a kórház keretein
belül zajlik, hanem az önkormányzat és a cég
között. Bár a Medisyst bele szeretné keverni
az intézményt most mûködtetõ Kft-t az
ügybe. Olyan tartalmú leveleket küldtek neki,
amihez semmi köze, mivel a munkajogi
jogutódláson kívül semmilyen jellegû jogutódlás nem történt. Egy teljesen új, tiszta
lappal induló Kft. mûködteti most a kórházat.
- Említette, hogy többnyire „csak” napi gondok vannak. Melyek ezek?
- Az elmúlt egy hónapban kiderült, hogy az
elõzõ mûködtetõ az elmúlt fél-egy évben nemigen végeztette el azokat a szükséges karbantartásokat sem, amelyeket a vele kötött szerzõdésben felvállalt. Már most több millió forintot kellett a városnak a gépek felújítására, karbantartására fordítania. Dr. Flórián Csaba igazgató úr letett a Testület elé egy olyan listát,
amelyben a pótlandó, illetve javítandó eszközök szerepelnek. Ez kb. 60 milliós összeget
jelent. Ebben nagyon sok olyan alapvetõ mûszer van, aminek a hiánya a napi mûködtetést
veszélyezteti. A napokban folytattunk az igazgató úrral egy egyeztetõ tárgyalást, és azt követõen úgy döntöttünk, hogy 20 milliós keretösszeget biztosítunk arra, hogy az eszközök egy

részét megjavítsák, illetve újakat szerezzenek be.
- Ez a 20 millió forint a kórháznak nyújtandó tagi kölcsön része?
- Igen. Az elkülönített 100 millió terhére
történt az összeg biztosítása. Az igaz, hogy
azt az összeget a mûködtetésre szántuk, de
mivel olyan gépekrõl van szó, amelyek
nélkül a napi mûködtetés, a pénzbevételi
tevékenység veszélybe kerülne, így utólagos
elszámolás mellett jóváhagytuk az összeget.
- Melyek ezek a mûszerek?
- Ultrahangkészülék, endoszkópok,
mikroszkóp, sterilizáló - ez utóbbi már maga
10 millió forintba kerül. Természetesen az
elszámoláskor a volt mûködtetõ felé érvényesíttetni fogjuk a kiadásokat, hiszen az õ
szerzõdéses kötelezettsége lett volna - a mindenkori jogszabályi elõírásoknak megfelelõen
- üzemeltetni a kórházat. Már az átadás-átvételnél kiderült, hogy a mûszerek egy része javítás alatt van, de mivel nem fizették ki a javítás költségét, az adott gépeket nem kapták viszsza. A kötelezõ karbantartás elmaradása is azt
jelzi, hogy az utóbbi fél-egy évben már a kórház mûködtetésébõl való kivonulásra készültek.
- Fejlesztésre, pályázati lehetõségekre lesz-e
mód az elkövetkezendõ idõszakban?
- Év végéig elkészül az az üzleti terv,
amely a kórház jövõjét határozza meg. Most
az a célunk, hogy a jelenlegi OEP-finanszírozás birtokában miként tudunk egy nulla
közeli és nem hiánnyal küszködõ állapotot
létrehozni a kórház mûködtetésében év végéig. Nyilván sok függ attól is, hogy a jelenlegi kormányzat az egészségügyi politikájában milyen szerepet szán az olyan kis kórházaknak, mint amilyen a tapolcai is.
- Az elmúlt hónapokban szó volt a megyei
szintû kórházi integrációról is.
- Errõl továbbra is szó van. A magasabb
szintû információk birtokában a közeljövõben egyeztetõ tárgyalásokat fogunk folytatni
a megyei Cholnoky Jenõ Kórházzal, mint
súlyponti kórházzal, valamint az ajkai, a zirci,
a pápai és várpalotai kórházzal. Ezen a tárgyaláson a résztvevõk felvázolják az elképzeléseiket a jövõt illetõen.
- Milyen szerepkör juthat a tapolcai kórháznak az integrációban?
- A tapolcai kórháznak a belgyógyászatra,
mint alapszakmára szüksége van. Ezen kívül a
sebészeten azokat a területeket kell erõsíteni,
amelyekre a szakembergárda, illetve a mi
lehetõségeink adottak. A regionális feladatokat ellátó tüdõgyógyászat, a pulmonológia
fejlesztésére is szükség lesz, de fejlesztés vár
a krónikus fekvõbeteg ellátásra is. Erre a
kórházi szolgáltatásra egyre nagyobb az
igény. A járóbeteg-ellátás megerõsítése, mind
mûszerparkkal, mind szakemberrel a tervek
között szerepel. Ha a külsõ szakemberek a
hiányszakmákat a járóbeteg-ellátásban csak
heti néhány napon tudnák ellátni városunkban, már az is elõrelépés lenne. A megyei
szintû szakmai integráció, a betegutak meghatározásának lényege, hogy egységes elvek
alapján kerüljön a beteg az adott település
kórházába. Oda, ahol a legjobb ellátást kapja
az adott szakterületeken, így a mellékutak, az
átfedések, a párhuzamosság is megszûnne.
Azt a kevés pénzt, ami az egészségügyre jut,
sokkal hatékonyabban lehetne felhasználni.
Ne kelljen például a tapolcai betegnek járóbeteg-ellátásért akár 50 km-t is utaznia, de a
megye arra szakosodott kórházában kapja

meg a legjobb ellátást a betegsége kezelésekor.
- Az elmúlt napokban egy Napló-hír okozott zavart városunkban. Ebbõl a hírbõl azt
olvashatták ki többen, hogy amennyiben az
adott településen nem lesz meg a megyei fenntartású középiskolákban a 28-as osztálylétszám és a települési önkormányzat a mûködtetés hiányzó összegét nem finanszírozza,
akkor nem indulhat az adott osztály és a tanulókat máshová irányítják. Tapolcán is sor
kerülhet erre?
- Szó sincs róla! A tapolcai középiskolákban akkor is indulhatnak a tevezett osztályok,
ha az egyikben nincs meg a kötelezõen elõírt
létszám. A város pótolja a fenntartáshoz
hiányzó összeget. Nálunk semmi ok az aggodalomra. Tapolca középiskolái - kivéve a
Széchenyi István Szakképzõ Iskolát - megyei
fenntartásúak. A város kötött egy olyan
együttmûködési megállapodást a megyével,
amelynek értelmében mi 16,2 millió forinttal
támogatjuk a városban lévõ, de megyei fenntartású középiskolákat, a megye pedig 5 millió forinttal járul hozzá a SZISZI mûködtetéséhez. A gimnázium 3 osztályt kívánt
indítani szeptembertõl, de várhatóan az
egyikben csak 27 fõ lesz a létszám. Mi így is
biztosítani fogjuk a mûködtetés feltételeit.
- Ha valami oknál fogva ez a létszám még
tovább csökkenne, akkor is így lesz?
- Igen. Akkor is indulhatna a harmadik
osztály.
- Pócsi Béla díszmadártenyésztõ világbajnok több évtizedes álma valósulhat meg
azzal, hogy Tapolca Városa szerepet vállal a
Madár- és Növénypark megvalósításában.
- Ez valóban így van. Az elmúlt években is
többször szó esett arról, hogy miként lehetne
támogatni egy ilyen kiállítóhely létrehozását.
A nemzetközi hírûvé vált, 2009 szeptemberében megrendezett I. Egzotikus Díszmadár
Kiállítás felgyorsította az eseményeket. A város tulajdonában lévõ laktanya melletti 10
hektáros terület alkalmas lenne a terv megvalósítására. Ehhez a Rendezési Terv átalakítására is szükség lesz. A jelentõs turisztikai
vonzerõt biztosító projekt becsült költsége
mintegy 200 millió forint. Ezt sem Pócsi
Béla, sem az önkormányzat önerõbõl biztosítani nem tudná, ezért keresni kell olyan vissza
nem térítendõ pályázati támogatást, amelynek segítségével felépülhet a kiállítóhely. Az
elsõ lépést már megtette a Képviselõ-testület
azzal, hogy amennyiben az adott ingatlan alkalmas a Madár- és Növénypark létrehozására, akkor azt rendelkezésre bocsájtja, illetve
4 és fél millió forintot biztosít a 2011. évi
költségvetés terhére a Megvalósíthatósági Tanulmány és az építési engedélyezési szintû
tervek elkészíttetésére. A kiállítóhely erõsíteni fogja a városnak a volt laktanya területére
vonatkozó elképzeléseit. Azt, hogy ott egy
idegenforgalomra épülõ szabadidõközpont létesüljön.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórákra - a nyári szabadságolásokra
való tekintettel - legközelebb szeptember
hónapban kerül sor.

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 510-125; 510-126
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

AKTUÁLIS

Olyan döntéseknek vagyunk részesei,
amelyek a lakosság jelentõs részének pozitív változást hoznak
Az Orbán Viktor vezette FIDESZ-KDNP
kormány óriási ütemet diktál már a hivatalba lépésének elsõ pillanatától. Lasztovicza
Jenõt, a 4. számú választókörzet országgyûlési képviselõjét a meghozott döntésekrõl, az új törvényekrõl kérdeztük.
- Képviselõ Úr! Ön egy elõzõ riportban
annak adott hangot, hogy szeretne még
egyszer úgy ott lenni a Parlamentben, hogy
ne az ellenzéki padsorban üljön. Nos, ez a
kívánsága teljesült. Milyen érzés?
- Jó érzés, de érezzük azt is, mint ahogy
1998-ban is, hogy ez óriási felelõsség. Nagy
ütemet diktál most a Parlament, nagyon sokat
dolgozunk. Olyan döntéseknek vagyunk
részesei, amelyek várhatóan a lakosság jelentõs részének pozitív változást hoznak. Ez a
tudat sikerélményt is ad.
- A meghozott döntések, törvények közvéleményre gyakorolt hatását kutató felmérések
szerint töretlen, 67 %-os a FIDESZ-KDNP
kormányzás elfogadottsága a lakosság körében.
- A parlamenti választások elõtt azt ígértük,
hogy ott szeretnénk folytatni, ahol 2002-ben
abbahagytuk, és a ciklus elején már olyan
döntéseket fogunk hozni, amelyek az elmúlt
8 év rossz intézkedéseit kompenzálni fogják.
- Melyek ezek?
- Az egyik ilyen a bankok megadóztatása.
Az árvizek, viharok miatt is nagyon nehéz
helyzetben van most az ország. Sajnos, úgy
néz ki, hogy Borsod megyében lesznek olyan
települések, amelyeket újjá kell építeni. A
mezõgazdaság is padlóra került. Több tízmilliárd a kár, a tulajdonosokat kártalanítani kell.
Ezt diktálja a közös felelõsségünk. Ezért is
kezdett a kormány tárgyalni a pénzügyi szektorral, kérve, hogy a nehéz helyzetre való tekintettel vegye ki részét az ország helyreállításából, járuljon hozzá a felemelkedéséhez.
Hiszen amikor a bankok voltak bajban másfél-két évvel ezelõtt, akkor az állam segített
rajtuk. A bankok adózott éves nyeresége több
tízmilliárd forint. Így elvárható tõlük, hogy
beszálljanak a magyar állam talpra állításába, az emberek megsegítésébe. A bankok
sem „buták”. Az, hogy ne menjen tönkre az
állam, hogy az emberek, cégek fizetõképessége helyreálljon, nekik is érdekük, hiszen
belõlük élnek. Ezt a mostani segítségnyújtást
akár olyan befektetésnek is tekinthetik, amely
majd megtérül, hiszen a konszolidációt
követõen az emberek újra vesznek fel
hiteleket és takarékoskodni is fognak. A

pénzforgalmat pedig továbbra is a bankok
kezelik majd.
- Miként kívánja csökkenteni a kormány az
adóterheket?
- Magyarországon jelenleg 58 adónem
van. Ebbõl rövid idõn belül 18-at meg kívánunk szüntetni, míg másokat csökkent a kormány. A 16 %-os, egykulcsos adórendszer
bevezetésétõl is sokat várunk. Bár ezzel az
intézkedéssel a minimálbér után is kell majd
adót fizetni, de nem fognak kevesebbet keresni az érintettek ezután sem. Csökkentettük a
társasági adót. Be akarjuk vezetni a családi
támogatási rendszert, amit 2002-ben a szocialisták megszüntettek. Védeni szeretnénk
azokat az embereket is, akik a kilakoltatás
küszöbén állnak. Olyan törvényt kívánunk
létrehozni, amely nem teszi lehetõvé, hogy az
ingatlanok uzsorások, kalandorok kezébe
kerüljenek. Állami tulajdonúak lesznek, amelyeket visszabérelhet, illetve visszavásárolhat
az elõzõ tulajdonos.
- Mibõl lesz ezekre pénz?
- Sokan kérdezik ezt tõlünk. Abból, hogy a
sok kisebb adóból több pénz fog befolyni az
államkasszába, mintha kevesebben fizetnének több adót. Úgy gondoljuk, hogy mindenkinek megéri majd a kiszabott adómértéket befizetnie, nyugodtan alhat utána, nem
kell feketéznie, illetve számla nélkül dolgoznia. Az adózási rendszeren is könnyíteni szeretnénk. Mert az, aki járt már könyvelõnél,
vagy könyvelõként dolgozik, tudja, hogy
mekkora papírhalmazt kell kitölteni jelenleg
és mennyi szempontnak kell megfelelnie
még egy egyéni vállalkozónak is.
- Az új kormány kiemelten kezeli az
oktatást, számtalan változtatást ígér.
- Ez egy nagyon nehéz terület, sok a gond,
a probléma. Az iskolákat fenntartó önkormányzatok sokat kínlódnak a pénztelenség
miatt is. A normatívák megállapítása nem jó,
drasztikusan csökken a gyermeklétszám, már
a középiskolákat is elérte, ugyanakkor sok a
pedagógus, akinek munkát kéne adni. Nálunk, a megyénél is több mint 2 milliárd
forintot kell csak az oktatásra fordítani az
állami hozzájárulások felett. Nagyon remélem, hogy az állami szerepvállalás a következõ években lényegesen jobb lesz, és ez
majd megkönnyíti a fenntartók dolgát is.
Hiszen, ha az adott területen 20 pedagógus
kell, akkor ott nem lehet 15-tel dolgoztatni. A
világításra, a fûtésre akkor is szükség van, ha
a tanteremben nem 30, hanem csak 10-15
gyerek tanul. A pedagógusok tekintélyét is

vissza kell adni. Igen szigorúan kell büntetni azokat, akik a pedagógustársadalom ellen
erõszakosan lépnek fel. Az elõzõ kormány
tehetetlenül nézte, hogy pedagógusokat aláztak meg, vagy vertek meg a szülõk, a tanulók.
Azt gondolom, ha a pedagógusoknak visszaadjuk a fegyelmezéshez szükséges eszközöket, akkor az oktatásban is rend lesz, és a
tanulmányi eredmények is javulnak. A felmérések jelenleg azt mutatják, hogy a 20-25
évvel ezelõttiek már a múlté lettek, egyre
gyengébb eredményeket produkálnak nemzetközi megmérettetésben is a tanulóink. Nagyon fontosnak tartom, hogy az iskolákban
mindennapos legyen a gyerekek mozgási
lehetõsége, mert olyan egészségügyi állapotban vannak, hogy az már katasztrofális.
Nagyon rossz szokásokat vettek fel, már az
általános iskoláskorúak alkoholizálnak, drogoznak, cigarettáznak. Csak nagyon szigorú
fegyelmezési eszközökkel és törvényekkel
lehet megállítani ezt a folyamatot. Azoknak a
gyerekeknek, akik sportolnak, nemcsak a fizikai, egészségügyi állapota jobb, de a tanulmányi eredménye is. Ezért is szeretnénk
bevezetni a mindennapos testnevelést az
iskolákban, mert a gyerekek nagy része a
délelõtti iskolában „ülés után”, délután sem
tesz mást, minthogy ül a számítógép elõtt,
vagy videózik és szinte semmit sem mozog.
Ha nem fejlõdik egészségesen a gyermek,
akkor egészséges felnõtt sem tud válni belõle.
Ez pedig már nagyon komoly társadalmi
problémát vet fel.
- A Parlament óriási többséggel fogadta el
a kettõs állampolgárságról szóló törvényt, és
a trianoni békediktátum aláírásának napját a
nemzeti összefogás napjává tették.
- Mi kitartottunk amellett, hogy meg kell
adni a határon túli magyaroknak a kettõs
állampolgárság lehetõségét. Most úgy tûnik,
hogy - mintegy gyónásként - a szocialisták
többsége is emellett tette le a voksát. Ennek
örülni kell. Azzal az egy-két nem szavazattal
pedig nem kell törõdni, bízzuk azt az õ lelkiismeretükre. Nagyon fontos döntés volt az is,
hogy a trianoni békeszerzõdés aláírásának
napja a nemzeti összetartozás napja lett. A határon túli magyarok az elmúlt években olyan
politikai körülmények között éltek, hogy se
ide, se oda nem tartoztak, folyamatosan aszszimilálódtak, csökkent a számuk. A mostani
döntésünk olyan lelkierõt fog kölcsönözni
nekik, hogy a magyarságukat még jobban fel
fogják vállalni. De ez felelõsséget, kötelességet is jelent az anyaországnak, hiszen nekünk

is többet kell foglalkoznunk a határon túli
magyarok kérdéseivel, problematikájával.
- Nemcsak a parlamenti képviselõk számát
csökkenti a kormány, de az önkormányzatiakét is.
- Ezekért a döntésekért az ellenzék durván
támad bennünket, holott a szocialisták már 5-6
évvel ezelõtt a parlamenti képviselõk számának csökkentését ígérték. Mi rögtön az elsõ
lépéseink között meghoztuk az erre vonatkozó döntést. 200 fõs lesz a következõ ciklus
Országgyûlése. 97 egyéni képviselõ mellé
különbözõ listákról juthatnak majd be a többiek. Tehát az ellenzéknek így sem lesz kisebb esélye a Parlamentbe jutásra, mint eddig
volt. Hasonló lesz a helyzet az önkormányzatoknál is. A megyei képviselõk száma 40-rõl
19 fõre fog csökkenni, a helyi önkormányzatokban az eddigi 17 képviselõ helyett csak 11
fõ lesz. Ezek a csökkentések a közigazgatás
átalakításával együtt jelentõs megtakarítást
fognak majd eredményezni.
- Ön melyik parlamenti bizottság munkájában tevékenykedik?
- Már 1998-tól az Idegenforgalmi Bizottságban dolgozom. Ennek az elnöke is
voltam egészen addig, amíg meg nem
választottak a Veszprém Megyei Közgyûlés
elnökévé. Akkor mondtam le a tisztségemrõl, mert azt vallom, hogy tisztességesen
még fizikailag sem lehet annyiféle feladatot
teljesíteni. De ez nem azt jelenti, hogy
kevésbé veszek részt a munkában. Nagyon
sokat dolgozunk a bizottságban, amelyhez
most már a turizmus mellett a sport is hozzátartozik. Már jó néhány olyan törvényjavaslat készül, amely keményen fogja érinteni az idegenforgalmat, de reményeink
szerint pozitív irányban.
- A FIDESZ már megnevezte a polgármester-jelöltjeit a megyében is. A megyei
listát ismét Ön vezeti.
- Nagy megtiszteltetés ez számomra, és ha
a Jóisten is úgy akarja, akkor az új ciklusban
is én leszek a megyei elnök. Szeretném folytatni a megkezdett munkát. Az elmúlt 4 évben számtalan fejlesztést indítottunk el, van
olyan, ami még csak papíron van, míg másikhoz már támogatást kaptunk, és az építõszakasz is elkezdõdött.
- Hogyan alakul a Parlamentben a nyári
menetrend?
- Július 19-én lesz az utolsó parlamenti
ülés, majd augusztus 20-a után folytatjuk a
munkát. Októberben pedig már önkormányzati választások lesznek.

Kilencven éve megbüntettek egy nemzetet
Június 4-én 16 óra 30 perckor megkondult a harang a Köztársaság téren lévõ
Trianon Emlékhelynél, hogy hirdesse: a
magyar nép még 90 év távolából sem felejti el azt a megalázó békediktátumot,
amelyet 1920. június 4-én írtak alá a versaillesi Kis-Trianon nevû palotában.
Az aláírás idején Magyarország mély
gyászba burkolózott, és a harangok egy órán
át tartó zúgása arra figyelmeztetett, hogy az
igazságtalan béke az újkori magyar történelem legnagyobb tragédiája. Az ország
óriási veszteségeket szenvedett. A zsákmányon a 4 szomszédos ország osztozott: Ausztria 4.000 km2-t kapott 292 ezer lakossal,
ebbõl 26 ezer magyar, Csehszlovákia
63.000 km2-t 3 millió 500 ezer lakossal,
ebbõl 1 millió 72 ezer magyar, Románia
102 ezer km2-t 3 millió 500 ezer lakossal,
ebbõl 1 millió 664 ezer magyar, a SzerbHorvát-Szlavón Királyság 21 ezer km2-t
600 ezer lakossal, ebbõl 461 ezer volt a
magyar. Az ország területe 93 km2-re, a
lakosság száma pedig 18 millió 200 ezerrõl

7 millió 600 ezerre csökkent. 3 millió 223
ezer magyar került idegen uralom alá kisebbségi sorba, azaz a magyarok közel egyharmada nem élhetett többé saját hazájában.
A 2010-es tapolcai gyászévfordulón a
Tapolcai Kamarakórus énekét és a Himnuszt követõen vitéz Gyõrffy-Villám András,
a Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség tiszteletbeli elnöke szólt a
90 évvel ezelõtti tragikus eseményekrõl, a
magyarok lábbal tiport jogairól.
- 90 éve megbüntettek egy nemzetet,
amely önállóan nem volt hadviselõ fél,
amelyet nem gyõztek le harctéren, amelynek területén a háború végén egyetlen idegen katona sem állomásozott. Egy olyan nemzetet, amely nem volt bûnös, mert nem volt
önálló döntési lehetõsége sem a háborúba
lépésrõl, sem a továbbiakról. Nem szabad
ma sem feladnunk az igazságért folytatott
harcunkat, nem szabad megteremtenünk a
belsõ Trianonjainkat, mert akkor elveszünk
- szögezte le a szónok.
- Csak önmagunkra számíthatunk. Ápri-

lis 11-e óta új idõszámítás vette kezdetét.
Az új kormánnyal a magyar nemzet új lehetõségekhez is jutott. A legnagyobb problémánk, hogy szinte nincs is hadseregünk, a
meglévõ nem is tudna megvédeni bennünket, szabadon repkedhetnek idegen - nem
NATO-országbeli - repülõk a magyar légtérben. Végezetül örömének adott hangot
vitéz Gyõrffy-Villám András, hogy annak a
Tapolcának a polgára, amely az országban
szinte elsõként épített mementót, hogy a
magyarokkal történteket soha ne felejtsük.
A megemlékezõ gondolatokat követõen
Sajó Sándor Trianon címû versét Szabó
Ábel középiskolai tanuló szavalta el.
Majd Sólyom Károly alpolgármester és
a gyászünnep szónoka együtt kötötték fel
a nemzetiszínû szalagot a Trianon Emlékhelyre.
Szabó Emõke református lelkész Trianon
szégyenletes eseményeit megidézve válaszolt azokra a kérdésekre is, amelyeket
nekik, az Isten szolgáinak már többször feltettek. - Sokan azt kérdik, hogy mi helyünk
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van nekünk, Isten szolgáinak a nemzeti
ünnepeken. Ezekben a napokban Révkomáromban a Generális Konvent tartja ülését,
ahol egy üzenet hangzott el: mi nem a
meghátrálás emberei vagyunk, hanem a
hité, hogy életet nyerjünk.
Csere Sándor kanonok szerint is a magyarságunk, a hazaszeretetünk megõrzésének legbiztosabb alapja, ha Isten talaján
állunk. A határainkon kívül rekedt magyarjainkat is a hitük éltette és kapcsolta össze.
Az iskolákban, a családokban együtt és
egyformán kéne a hazafiságot, a nemzeti
érzést táplálni, mert csak az Istenhit és ez
lehet a megmaradásunk záloga.
ATrianoni Megemlékezésen fellépett Vikidál
Gyula énekes is. A gyászünnep méltó keretét a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
tagjainak díszõrsége adta.
A Szózat elhangzása után a nagyszámú
emlékezõ fejet hajtott és gyertyát, mécsest
gyújtott a Trianon Emlékhelynél a 90 évvel
ezelõtti nemzeti gyásznap évfordulóján.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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„A lelkem Istené, a szívem a hazámé, emlékem szeretteimé”
/Ács János/
Az Új Köztemetõben a család, a tisztelõk,
a munkatársak, a barátok és ismerõsök
hatalmas karéja ölelte körül május 28-án
Ács János sírját és kegyeletteljes fõhajtással, egy szál fehér virággal a kezükben voltak részesei a síremlék- és kopjafaavatásnak.
A döbbent csendben, mintegy égi üzenetként hangzottak fel Ács János szavai, amelyekkel - alig két héttel a halála elõtt - a
Polgári Körök Országos Konferenciáján és
Találkozóján házigazdaként köszöntötte a
résztvevõket:
„Kedves Barátaim!
Tapolca szeretettel köszönti Önöket!
Az a város, ahol a Polgári Körök elsõk
között alakult meg. Az a város, amely a
székely havasokból hazajövõ székely mester keze munkáját dicsérõ Székelykapu biztonságában Trianon-emlékmûvet állíttatott,
a gyászos múltra emlékezve, amikor Európa akkori urai kényük-kedvük szerint a nemzetet megalázva és meggyalázva szétszabdalhatták népünket, ezek felelõsségét a mai
napig el nem ismerve, és még csak bocsánatot sem kérve.”
Az elhangzott beszédrészlet után Bardon
Ivett csodálatos hangja betöltötte az eget és
földet: „Hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény, // tudod jól, hova mész, de
végül haza térsz”.
A szívszorító éneket követõen elsõként
az utód, Császár László polgármester méltatta a másfél évvel ezelõtt elhunyt Ács
János életútját és idézte meg alakját.
- Bevallom õszintén, nehéz szívvel, a
megmásíthatatlan isteni bizonyosság tudatában készültem arra, hogy most és itt a
szeretve tisztelt Ács János polgármester sírjánál, az emlékére állított kopjafánál a kimondhatatlan gondolatokat és érzelmeket
szavakba öntsem. Aztán felidézõdött elõttem tölgyként megmaradt alakja, bátorító,
baráti szavainak dallama. A kedélye és
mosolya, az erõs és meleg kézfogása, a
szenvedélyes vitáinak sodrása - és máris
megkönnyebbült a lelkem. Hiszen Õ nem
ment el!
Majd az emlékezõ a síron lévõ bazaltkõ
és a kopjafa üzenetérõl, Ács János tölgyfaegyenességgel helytálló alakjáról, emberszeretetérõl szólt.
- Akinek egyszer is a vállára tette a kezét,
akit csak egyszer is bíztatott a csak rá jellemzõ szófordulatokkal - nem felejti Õt.
Tetteivel az élet tankönyvét hagyta ránk: az
õszinteségét, a bátorságát, a közvetlenségét. Láttuk szenvedélyesen vitázni és mint a
gyertya, magát égetni az igazáért. De vele
lehettünk akkor is, amikor a pohárban
aranysárgán csillogó bor fényében, az ismételhetetlen pillanatokban az élet dolgairól, a hitérõl, a feltétel nélkül szeretett családjáról, a szabad akaratából vállalt nehéz
és ugyanakkor szép kötelezettségeirõl, a barátságról, az emberi tisztaságról, az örömrõl
és a bánatról beszélt. Jó volt a társaságában
lenni, jó volt tudni, hogy van. Örökké aktív,
újat keresõ, világító kisugárzása mindig
erõt adott nekünk is. Az adni tudás különleges képességével ruházta fel Õt a Jóisten.
Úgy szórta szét a kincseit, hogy jutott belõle mindenkinek. Egyszerû volt a titka: minden egyes adományával önmagát is adta.
Életmûvével építõköveket faragott a számunkra. Lánggal áldott gyertyaként, súlyos
bazaltköveket. Olyanokat, amelyek hinni, a
hazáért élni és szeretni tanítanak bennünket.
Az elhangzott beszédrészletbõl is érezhetjük, hogy mennyire elhivatott volt a határon túli nemzetrészek magyar közössége
iránt. Lelkiismereti kötelességének érezte,
hogy támogassuk azt a szándékot, amely az
együvé tartozást hivatalosan is kifejezésre
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akarta juttatni a kettõs állampolgárság megadásával. A szomorú emlékû 2004. december 5-ei népszavazás sikeréért rendezett
tapolcai tanácskozás életének egyik boldog
napja volt. A szavazás eredménye csalódással és felháborodással töltötte el, ugyanakkor újabb tettekre is ösztönözte. Errõl
Erdélyben: Székelyudvarhelyen, Zabolán;
Kárpátalján: Aknaszlatinán; a Felvidéken:
Marcelházán sokan tudnak mesélni. A Magyar Köztársaság Országgyûlése 2 nappal
ezelõtt, május 26-án, soha nem látott összefogással fogadta el a kettõs állampolgárságról szóló törvény módosítását, amely valamennyiünket örömmel és megnyugvással
tölt el. A parlamenti képviselõk felismerték,
„ha minket is elfúj az idõk zivatarja, nem
lesz az Istennek soha több magyarja”. A
közeljövõben indítványozni fogom Tapolca
Város Képviselõ-testületének, hogy alapítsunk kitüntetést, kapjon elismerést minden
határainkon innen és túl élõ személy, illetve
szervezet, aki és amely sokat tett és tesz
magyar nemzetünkért. Ács János közéjük
tartozott. Legyünk hálásak, hogy itt járt
köztünk - fejezte be emlékezõ méltatását
Császár László.

volna el. Tegnap, amikor a határt átléptem,
rácsodálkoztam a mezõre, hogy mennyi pipacs nõ itt - nálunk csak a virágos kertekben
van ilyen - akkor Jánosra gondoltam. Ahogy
a virágok ékesítik a természetet, úgy ékesítette õ is az egész emberiséget.
A sír mellett felállított, tölgyfából készült
kopjafát erdélyi mesterember faragta, és Zabola polgárai küldték hálájuk és tiszteletük
jeléül. Üzenetüket Ádám Attila, Zabola polgármestere tolmácsolta a megemlékezésen.
- Jól lett megválasztva ez a nap! Hiszen
még Pünkösd van, a Szentlélek ünnepe!
János, Te egy egyházat tisztelõ ember voltál. Tudtad, hogyan cselekednek a Jánosok:
a keresztelõ, az evangélista. Te is választott
voltál, és egy közösség tagjai bízták Rád
magukat: erdélyiek, felvidékiek, kárpátaljaiak, vajdaságiak. Nem utolsó sorban Te
voltál az örök presbiter. Nyugodjál békében!
Szabó Emõke református lelkész a Húsvétot, a tavaszi világot, az eget, a kék végtelent idézve figyelmeztetett: ne itt keressük
Õt. Elõre ment, helyet kapott az örökkévalóságban, elõre elkészített helyet, otthont, hazát.
- Ha valaki azt kérdezné tõlem, hogy

- Ács János emberi jelleme példát adott
nekünk - idézte fel alakját Csere Sándor
kanonok. - Örült, ha segíthetett, tetteit a természetesség jellemezte és nála az adakozás
magától értetõdõ volt. Szerette a hazáját, a
családját. Benne a lélek, a polgári és vallásos élet egységben volt. Élete küldetésként
hozott üzenetet. Egy ismeretlen õsi fénybõl
érkezett, hogy beteljesítse sorsát, hogy küldöncként átadja az örök üzenetet: Istent,
hazát, népet, családot, barátot, ismert és
ismeretlen embereket tisztelni, becsülni és
szeretni: szent kötelesség.
A méltató beszédeket követõen a család,
Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke, Császár László polgármester
és a határon túli magyarok képviselõi nemzetiszínû szalagot kötöttek a megáldott kopjafára.
Farkas Mihály gitárjának fájdalmasan
bús hangját követõen a kegyeletteljes megemlékezés záró akkordjaként a Protestáns
Kórus hangja csendült fel. Azt a zsoltárt
énekelték, amely közel állt Ács János szívéhez.
„Ha bevégzem életem, // és lezárul már
szemem, // Ismeretlen bár az út, // Hozzád
lelkem mennybe jut: // Aki értem megnyíltál,
// Rejts el, ó, örök kõszál!”

Tiszteletbeli Polgár

Fotó: esemenyter.hu

A megemlékezõk egy-egy szál fehér virágot helyeztek el Ács János sírjánál
Ács János életének utolsó földi útja a
kárpátaljai Aknaszlatinára vezetett, hogy a
tapolcaiak szeretetét és ajándékát átadhassa
annak a magyar nyelvû óvodának, amelynek léte, sorsa nagy mértékben függ ettõl az
anyaországi támogatástól. Puliszka Éva, az
óvoda vezetõje megrendülten mondott köszönetet mindenért.
- „Az igazi embernek szíve van, másokért él, vagyis szeret” - írja a költõ. Ács
János az az ember volt, akinek kopjafájára
rengeteg ilyen idézet kerülhetne - mondta
elcsukló hangon, majd az elsõ találkozás, az
utolsó küldetés legszebb és legmeghatóbb
pillanatait felidézve búcsúzott Ács Jánostól.
- Most bevallom, hogy már a temetésre szorongással jöttem, nem mertem Gabikának,
a feleségének és a két leányának a szemébe
nézni. Százszor és százszor feltettem magamnak azt a kérdést, hogy mi lett volna,
ha… Ha Magyarországon történik a baj,
biztosan segítettek volna rajta. De az istentisztelet elõtt Gabika messzirõl köszöntött,
és ezekkel a szavakkal szólt: „János olyan
boldog volt nálatok a gyerekek között.” Ekkor megbékélt a lelkem. Ha tudta volna
élete utolsó napját, akkor ilyennek képzelte

milyen az a haza, akkor azt mondanám,
hogy olyan, amilyent egyetlen politikus
sem álmodhat, amiért csak imádkozni lehet:
õszintén, alázattal. Amirõl azt mondja az
Ige, mint a mesében, „szem nem látta, fül
nem hallotta”. Ott nincs gyûlölködés, széthúzás, ott önös érdekbõl nem tagad meg
testvér testvért. Ahol az állampolgárságot és
polgári jogokat nem emberi döntések adják,
hanem egyedül az érettünk meghalt drága
Krisztus vére. És ebbe a hazába a belépõt is
Õ adja: Krisztus és a kegyelem. Ács János
testvérünk ilyen földi hazáról álmodott rövid, földi küldetésében. Krisztusból táplálkozó szeretetébõl jutott apának, hitvesnek,
gyerekeknek, testvérnek, barátoknak és
annak a városnak, amelyért élt és annak a
hazának, amelyet szolgált. Annak a népnek
- határainkon innen és túl - amelyet tiszta
szívbõl szeretett. Ma egy kopjafa áll sírja
mellett, amely egykoron az erdélyi hegyek
dísze volt, amelyet egy drága magyar kéz
faragott sírja fölé megbocsátó üzenetként.
S a kopjafa mellett a sírkõ, amely a
múlandóság mellett a maradandót hirdeti:
„A lelkem Istené, a szívem a hazámé,
emlékem szeretteimé”.
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A Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyûlése Ács János (1954-2008) részére posztumusz Veszprém Megye
Tiszteletbeli Polgára címet adományozott a megye fejlõdése érdekében
végzett közéleti tevékenységéért, példamutató emberszeretetéért és kiemelkedõ szakmai munkásságáért.
Ács Jánost 1998-ban független jelöltként választotta elõször polgármesterré
Tapolca. A város vezetõjeként mindig a
legfontosabbat, a várospolitikát, a városfejlesztést, az önkormányzati vagyon
gyarapítását tartotta elsõdlegesnek. Tevékenysége elismeréseként 2002-ben,
majd 2006-ban a Polgári Összefogás Választási Szövetség jelöltjeként nagy többséggel választották újra tisztségében.
Polgármesterségének 10 éve alatt addig soha nem látott fejlõdésen ment keresztül Tapolca. Neki köszönhetõ, hogy a
város 2004-ben Hild János-díjat kapott.
A polgári erõk által irányított Veszprém Megyei Önkormányzat közgyûlésében 2002 óta haláláig tevékenykedett.
Tagja volt a Pénzügyi és Ellenõrzési Bizottságnak, vezette a Gazdasági és Területrendezési Bizottságot.
Vallása iránt elkötelezett református
presbiter volt. Polgármesterként számos
díj és kitüntetés - köztük a legjobbaknak
odaítélt Polgármesteri Ezüstlánc-díj - birtokosa volt.

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

KRÓNIKA

Példát adó életutak a pedagóguspályán
Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása június 3-án közös ünnepen köszöntötte a térség pedagógusait, közmûvelõit.
Sólyom Károly, Tapolca város alpolgármestere ünnepi beszédében arról szólt,
jelképes értelme is van annak, hogy a pedagógusnap a tanév végéhez kötõdik. Mint
ahogy az alkotó megpihen az alkotás végén,
így teheti ezt az a pedagógus is, aki emberségben és tudásban erõsebb, az élet dolgaiban jobban eligazodó, hálás tekintetû
diákokat bocsát útjára.
- Tanítani, oktatni, nevelni jó. Felemelõ,
szépségekkel, kudarcokkal és sikerélményekkel is teli pálya a pedagóguspálya
- mondta Sólyom Károly. - A világ a tudás és
az emberi képesség fejlesztése nélkül értelmetlen. Ezt a két dolgot adhatja számunkra
az óvoda és az iskola. Köszönet érte. Ne
csak azért becsüljük meg a pedagógus
munkáját, mert nem méltó keretek között
végzi áldozatos tevékenységét, mert a jelen
többet vár el tõle a hagyományos oktatásnál. De azért is becsüljük, mert annak a
jövõnek képzi a gyerekeket, amely talán
már nem ismer megbomlott identitástudatot, kettészakított nemzetet, országot, és az

az új épül vele, amelyben sem az egyénnek,
sem a közösségnek nem fáj majd, ha feltekint a magasba, ahol rendesen a haza, a
nemzet szokott leledzeni.
Sólyom Károly ünnepi beszédének következõ részében az elmúlt 8 év balliberális
oktatáspolitikája által okozott hatalmas
károkra hívta fel a figyelmet: a tanárverést,
a tanulók közötti erõszak növekedését állítva a középpontba. Mint mondta, egy szûk
kisebbség olyan oktatáspolitikát erõszakolt
a társadalomra, amely sem a gyerekeknek,
sem a családoknak, sem a pedagógusoknak
nem volt jó.
- Az elkövetkezendõ évek az oktatásban
is változást hoznak - hangsúlyozta az alpolgármester. - Az Orbán-kormány által
meghirdetett új oktatáspolitikában a tudásra, erkölcsre nevelés, a személyiség-fejlesztés prioritást fog kapni.
Az ünnepi köszöntõt követõen kitüntetések, elismerések átadására került sor.
Sólyom Károlytól gyémántdiplomát
vehetett át Zempléni Zoltán, aki 60 éve
szerzett képesítést a Nyíregyházi Állami
Tanítóképzõ Intézetben. Ekbauer Jolán
aranydiplomát kapott a fél évszázados
pedagógiai munkásságáért. A nyugdíjba

Átadták a térség hulladékkezelõ központját
Világszínvonalú hulladékválogató és átrakó állomás épült a zalahalápi hulladéktároló depónia tõszomszédságában. A létesítményt június 17-én, délelõtt adták át
ünnepélyes keretek között a térség polgármestereinek jelenlétében.
Az 1.3 millió euróba kerülõ, világszínvonalú állomás éves szinten, mintegy 18000
tonna hulladék átrakását és 4000 tonna
szelektív háztartási hulladék válogatását teszi
lehetõvé. Megépítését, további öt létesítménynyel egyetemben az Észak Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekt keretében 158 település önkormányzata határozta el még 2005-ben.
A királyszentisvándi hulladéklerakó, a
veszprémi válogató, a balatonfüredi komposztáló, az ajkai, pápai, tapolcai átrakó és
válogató állomás építése mintegy 6 milliárd
919 millió forintba került. A most átadott

Évfordulók
1805. június 10.
205 éve
Batsányi János és Baumberg Gabriella
házassága.
1905. június 11.
105 éve
Megalakult a „tapolczai villamossági Rt.”.
1935. június 12.
75 éve
Tûzvész pusztított Tapolca szegénynegyedében. Leégett 68 lakóház és több mint száz
melléképület.
1970. június 16.
40 éve
Bútor- és lakberendezési áruház nyílik a Hõsök terén.
1895. június 20.
115 éve
Némethy József királyi állami útmester közzéteszi Tapolca város csatornázási tervét. A
hírrõl a Tapolcza és Vidéke címû lap tudósított.
1940. június 29.
70 éve
Az I. világháború 53 helyi áldozatának hõsi
emlékmûvét avatták Diszelben.
1990. június 30.
20 éve
Leáll a bauxittermelés a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat nyirádi üzemében.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

létesítmény Tapolca és vonzáskörzete mintegy negyven települése szilárd hulladékát képes befogadni, majd azt gépi és emberi munkaerõvel válogatni. Így akár a hulladék 50
százaléka is újból felhasználhatóvá válik,
mentesítve ezzel a mennyiséggel a hulladéktároló depóniát.
Császár László, Tapolca polgármestere a
beruházás környezetvédelmi jelentõségérõl
beszélt az átadáson, de rámutatott arra is,
hogy a fejlesztés a szemétszállítási díjakban
is megjelenik majd.
Czaun János, az Észak Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Elnöke a teljes
észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt
jelentõségébe és részleteibe avatta be a jelenlévõket. Az ünnepélyes szalagátvágást követõen a jelenlévõk megismerkedtek a hulladékkezelõ központ felépítésével, korszerû
technológiájával.
Töreky László

vonuló pedagógusoktól, közmûvelõdésben
dolgozóktól Marton József alpolgármester
búcsúzott el.
A Széchenyi István Szakképzõ Iskola
élérõl ment nyugdíjba Lájerné Tóth Éva,
akinek a város - munkája elismeréseként címzetes igazgatói címet is adományozott.
Az igazgatóasszony pedagógusi pályáját
1973-ben kezdte matematika-fizika szakos
középiskolai tanárként a helyi ipari iskolában. 1995-tõl nyugdíjaztatásáig az intézmény igazgatói feladatkörét látta el. Eredményes tevékenységének köszönhetõen a
SZISZI-ben több új képzés indult. Közéleti
tevékenységét önkormányzati képviselõség, média kurátori, szakszervezeti tisztség
is fémjelzi.
Mester László a Tamási Áron Mûvelõdési Központ technikusaként ment nyugdíjba. Precízsége, segítõkészsége, jó problémamegoldó képessége, empatikus magatartása nemcsak városszerte tette õt ismertté. Ha kellett, díszletet épített, világosítást,
hangosítást tervezett, filmet vetített, de a
kiállítások rendezésénél is mindig lehetett
számítani rá.
Szép hagyomány, hogy a nyugdíjba
vonulók után a pályakezdõket is köszöntik
ezen az ünnepségen. A Tapolcai Óvodában
Mack Cecília, a Tapolcai Általános Iskolában Gergelyné Bajsz Nikolett, a SZISZI-ben
Ernyei Kitti, a Járdányi Pál Zeneiskolában

Hõseinkre emlékeztünk
Minden év május utolsó vasárnapján az I.
és II. világháború áldozataira, hõsi halottaira emlékezünk hazánkban. Városunkban
a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület szervezésében, három helyszínen zajlottak a megemlékezések, a koszorúzási szertartások.
Reggel a Magyar Honvédség Szentendrei
Helyõrség Zenekarának közremûködésével
Bakos György, Diszel településrész önkormányzati képviselõje és Horváth Gábor, a
Honvéd Kulturális Egyesület elnöke helyezte
el az emlékezés koszorúját a diszeli Hõsök
Emlémûvénél, amelynek márványtáblája az
elsõ világháború 52 helyi áldozatának nevét
õrzi. A Dobó-lakótelepen Szatmári Jánosné
önkormányzati képviselõ jelenlétében koszorúzták meg Dobó István várkapitány szobrát.

Tapolcai rendõrök a gátakon
A tapolcai rendõrkapitányságról negyvenöt rendõr vett részt az árvíz elleni küzdelemben az elmúlt hetekben.
A két turnusban kivezényelt rendõrök Alsó- és Felsõzsolca térségében segítettek
a bajba jutottakon, mentették az embert, az értékeket, gátakat építettek, homokzsákokat raktak.
Az árvízi különítményt Tölgyes Zsolt õrnagy vezette.
NHE

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Eljárás indult kisebb kárt okozó rongálás
vétsége miatt ismeretlen tettes ellen, aki
2010. május hó 18. 15,00 óra és 2010. május
hó 19. 07,45 óra közötti idõben a Tapolca,
Kazinczy téren lezárt állapotban hátrahagyott személygépkocsi bal elsõ ablakát betörte. A rongálással okozott kár: 30.000. Ft.
- Eljárás indult lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen ellen, aki 2010.
május hó 26. 18,00 óra és 2010. május hó 27.
07,00 óra közötti idõben a Tapolca, Lesen-

Schmidt János, a Szász Márton-iskolában
Horváth Brigitta, a Wass Albert Könyvtár
és Múzeumban Kapronczai Kinga és Nagy
Anikó, a Szent Erzsébet Óvodában Zöldy
Júlia, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában Bertók Katalin
kezdte meg pályáját.
A kistérségbõl Almann Sándor, a nemesgulácsi iskola pedagógusa, valamint Hornyák
Róbert, a badacsonytomaji iskola tanára vonult nyugdíjba. Tõlük az adott települések
polgármesterei - Nagy Rudolfné, Krisztin N.
László - búcsúztak el.
Ezen az ünnepségen mondott köszönetet
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében Bartha Józsefné elnök azoknak a pedagógusoknak, akik sokat tesznek a cigány tanulók felzárkóztatásáért. Így köszönte meg
Frang Lászlónénak, a Tapolcai Óvoda
vezetõjének, Németh Imrénének, a Nagyboldogasszony-iskola, Bognár Ferencnek,
a Szász Márton-iskola igazgatójának, valamint Kormányos Ildikó és Hangodi László
tanároknak a munkáját.
Tapolca nevelésügyéért kitüntetésben a
Város napján Andáné Hering Mónika
(SZISZI), Riba Erzsébet (Gimnázium) és
Galambosné Ács Judit (Szivárvány-óvoda)
pedagógusok részesültek.
A pedagógusnapi ünnepséget a Bonita
Sporttánc Egyesület színvonalas mûsora,
valamint baráti beszélgetés zárta.
NHE

ce utcában ház elõtt lezárt állapotban parkoló
Piaggio-gyártmányú segéd-motorkerékpárt
eltulajdonította. A lopási kár: 160.000. Ft.
- Nagyobb értékre elkövetett lopás bûntettének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2010.
június hó 06-án 01,00 és 08,30 óra közötti
idõben a Tapolca külterületén lévõ krosszmotor pályáról eltulajdonított két darab
motorkerékpárt. A lopással okozott kár:
1.540.000. Ft.
/Forrás: rendõrség/
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A Katonai Emlékparkban Marton József
alpolgármester, valamint a helyi pártok képviselõi koszorút helyeztek a magyar, német és
szovjet katonák emlékmûvénél, és dr. Ravasz
István hadtörténész mondott emlékezõ beszédet. Szólt a keletrõl érkezett magyarság
sok évszázados megpróbáltatásairól, sorsküzdelmeirõl és arról, hogy hazánk népe a fennmaradása, a hite és a nyugati civilizáció érdekében rengeteg áldozatot hozott.
A megemlékezõk a temetõi katonai parcellánál fejet hajtottak és megkoszorúzták az
áldozatok sírjeleit. Az emléknap szentmisével
ért véget a római katolikus templomban.
Töreky László

Gratulálunk!
A Magyar Honvédség Napja alkalmából
Nacsa Ferenc, a Tapolca és Környéke
Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke kitüntetésben részesült.
A május 21-én Veszprémben megtartott
ünnepségen Kovács Sándor ezredes, a
Magyar Honvédség Nyugat-Magyarország
Hadkiegészítõ Parancsnoka Emlékpajzsot
adományozott Nacsa Ferencnek a nyugállományú katonák, katonaözvegyek, katonaárvák érdekképviseletében végzett áldozatos munkájáért.
NHE

Házasságot
kötöttek:
Csordás Csaba és Holcsek Eszter
Koronczi Sándor és Tibola Szandra
Kovács Norbert és Vincze Judit
Németh Péter és Rozsos Barbara
Szánti Imre és Voller Anita
Gratulálunk!
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Lombikbabák és szüleik találkozója
A városunkban mûködõ Pannon Reprodukciós Intézet kilenc éves fennállása óta
mintegy 2000 gyermek megszületését
tette lehetõvé. Babatalálkozót is kilencedszer rendeztek a Városi Rendezvénycsarnokban június 5-én.
A babatalálkozó minden évben remek alkalom arra, hogy az országos hírû intézményben fogant lombikbébik szülei, gyermekeik találkozhassanak egy vidám, szórakoztató nap erejéig.
A sok száz résztvevõt és a meghívott

sére tudták növelni a beavatkozások számát, így tavaly mintegy 788 beültetést végzett az intézmény, idén 600 körüli a terv.
Elhangzott: a Pannon az ország hasonló
profilú intézményei között éllovas, 100 beültetésbõl átlagban mintegy 37 sikeres.
Sólyom Károly alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy az intézet minden dicséretet megérdemel, hiszen ott profi és hatékony szakmai munka folyik, amely a gyermekáldás örömét ajándékozza a családoknak.

FELHÍVÁS
ÁRVÍZSÚJTOTTA TELEPÜLÉSEK
TÁMOGATÁSÁRA
Az északi országrészt már a harmadik árvíz sújtja, hatalmas károkat okozva a
lakosságnak. Sok ház összedõlt, vagy lakhatatlanná vált, benne minden ingóságával az
ott élõknek. A települések rászoruló lakóinak megsegítésére ezért gyûjtést indítottunk.
Tapolca Város Önkormányzata felhívást intéz a lakossághoz, melyben kéri, hogy
aki teheti, nyújtson segítséget az árvízkárosultaknak.
Pénzbeli adományaikat Tapolca Város Önkormányzata e célra létrehozott alszámlájára kérjük befizetni: 11748052-15429348-10440005
Köszönjük önzetlen segítségüket!
Tapolca Város Önkormányzata nevében:
Tisztelettel:

Császár László
polgármester

Érdekképviselet, tanácsadás, odafigyelés

Fotó: Töreky

Szemünk fénye a színpadon
vendégeket, köztük Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõt és dr. Medgyasszai
Melinda volt egészségügyi szakállamtitkárt
Sólyom Károly alpolgármester és dr. Török
Attila, a Pannon Reprodukciós Intézet igazgatója köszöntötte. - Azon vagyunk, hogy
minél elõbb megteljen a csarnok, hogy a
tizedik évfordulón még nagyobb létszámban köszönthessem a családokat - üzente a
színpadról dr. Török Attila, aki örömmel
számolt be arról, hogy a nehéz gazdasági év
ellenére 2009-ben több mint másfélszere-

A kilencedik babatalálkozó is bõvelkedett szórakoztató programokban. A kicsiket és szüleiket rengeteg játék, lufibohóc, arcfestés, Postás Józsi gyermekslágerei, a Kinizsi- és a Batsányi Táncegyüttesek táncosainak mûsorai várták.
- Ez a nap az egyik legnagyobb ünnep
számomra, hiszen azokkal találkozhatok,
akikkel együtt küzdöttünk azért, ami a legfontosabb volt számunkra - fogalmazta meg
érzéseit egy budapesti, 30-as éveinek közepén járó édesanya.
Töreky László

Tizedik alkalommal rendezett a Tapolca
és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete nagyszülõk-unokák találkozót május 29-én az uzsabányai Hubertus
Szabadidõparkban.
A találkozóra több száz meghívott
érkezett a térség településeirõl. A vendégeket elsõként Siposné dr. Kiss Gizella
elnökasszony köszöntötte, majd Sólyom
Károly, Tapolca alpolgármestere üdvözölte
a találkozó nyugdíjas résztvevõit.
A jó hangulatú rendezvényen mindenki
talált kedvére való programot. A helyi
klubok bemutatkozását követõen a játéké,
az önfeledt szórakozásé volt a fõszerep. Az
értékes tombolatárgyakat 40-50 támogató
ajánlotta fel.

bizonyul. Ezért is gondolkoznak azon, hogy
a színházterembõl kiszorulók részére az
aulában kivetítõt állítanak majd fel.
- A régiós rendezvényeken való gyakoribb megjelenésnek a szûkös anyagi lehetõségek szabnak gátat - tette hozzá Siposné
dr. Kiss Gizella. - A 600 Ft-os éves tagdíj
szinte semmire sem elég. Az adott önkormányzatok hathatós támogatásával tud csak
fennmaradni és hatékonyan mûködni ez a
civil szervezet is.
Az egyesület irodája a Belvárosi Irodaházban van, itt látják el a nyugdíjasok érdekképviseletét. Ha kell, kérelmet írnak,
üdülési csekket intéznek, méltányossági
nyugdíjemeléshez beadványt szerkesztenek. Szerencsére egyre több az olyan ügy-

Polgármesteri gratuláció
a szakképzõ pedagógusainak
A Magyar Gasztronómiai Szövetség a
Széchenyi István Szakképzõ Iskolát „Kiváló iskola” címmel jutalmazta a közelmúltban.
A rangos elismerés apropójából az idei
ünnepélyes tanévzáró értekezlet „meglepetés
vendége” Császár László volt. A város polgármestere személyesen adta át a pedagógusgárdának az elismerõ okleveleket és jutalmakat.
Szollár Gyula igazgató, értékelve a tanév
munkáját, külön köszönetet mondott a tantestület azon tagjainak, akik szabadidejük feláldozásával szerveztek rendezvényeket, továbbá, akik felkészítették a tanulókat azokra

a hazai és nemzetközi versenyekre, amelyeken végül kiválóan szerepeltek. Az igazgató
kiemelte a vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ tanulók és felkészítõik közelmúltbeli szép
országos sikerét is.
Császár László polgármester gratulált a
Széchenyiben folyó kiváló szakmai munkához és elismerõ okleveleket, jutalmakat
adott át az érintett pedagógusoknak: Józsa
Péternek, Kamondi Rolandnak, Szigeti
Péternek, Balázsi Józsefnek, Szigeti Ildikónak, Lenkei Tamásnak, Gibert Lászlónénak,
Lakatos Ferencnének, Anda Lajosnak,
Csizmadia Lászlónak és távollétében Nagy
Lászlónak.
Töreky László

Kerékpárút a városon keresztül
Régi vágya teljesül a kerékpározás szerelmeseinek azzal, hogy talán már õsszel
birtokukba vehetik a városon is keresztülhaladó kerékpárutat.
A közel hatezer méteres útvonalat valójában a már meglévõ utak, utcák, területek
adják majd oly módon, hogy azokat táblákkal, felfestéssel teszik alkalmassá a bringázásra.
Ha Tapolca-Diszel felõl követjük a kiépí-
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tendõ útvonalat, akkor a bekapcsolt területek a következõk lesznek: Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménytõl a Bem utcán és a Köztársaság téren át az
Ady Endre utca, Polgármesteri Hivatal,
Batsányi-gimnázium, Városi Rendezvénycsarnok. Innen két irányban lehet majd
folytatni az utat. Az egyik a Városi Sporttelep, a Batsányi-tagintézmény felé vezet, a
másik a vasútállomásig.
NHE

Fotó: Töreky

Vidáman, önfeledten, együtt a nagyszülõkkel
- Nem érdektelenek az emberek, ha
tudnak segítenek - hangsúlyozta a vele készített riportban Siposné dr. Kiss Gizella vagy nem keressük meg õket, vagy nincs
lehetõségük a támogatásra.
Majd arról szólt az elnökasszony, hogy
nem egyszerû dolog az egyesület közel
1400-1500 tagját összefogni, de ehhez jó
alkalmat biztosítanak a kiemelt rendezvényeik, köztük a Nagyszülõk, Unokák Találkozója, az Idõsek Világnapja, a Nõnap,
valamint a Mindenki Karácsonya. Míg a
szabadtéri rendezvényüknek a Hubertusparkerdõ ad otthont, addig a többinek a Tamási Áron Mûvelõdési Központ, amelynek
a befogadó képessége - sajnos - kevésnek

Új Tapolcai Újság

véd, aki - minden ellenszolgáltatás nélkül ingyenes jogi tanácsot ad a nyugdíjasoknak. A programjaikról, rendezvényeikrõl
szólva az elnökasszony elmondta, hogy elõadásokat, színházlátogatásokat, kirándulásokat szerveznek, egészségügyi szakembereket kérnek fel tanácsadásra.
Az egyesület tagjai részt vettek az idõsek
védelmét szolgáló jelzõszolgálat megszervezésében, de már újabb lehetõségeket
szeretnének megteremteni azzal, hogy utcafelelõsöket bíznának meg az idõskorúak segítésével, figyelésével, tudva, hogy a személyes ismeretség milyen sokat jelent az
idõsek bizalmának elnyeréséhez.
N. Horváth Erzsébet

KULTÚRA

Nekem életem a kép.
Másképp nézem, mint egy civil ember
Az Elsõ Magyar Látványtár ebben az
évben ünnepli 20 éves jubileumát.
- A Látványtár, mint intézmény 20 éves, a
diszeli kiállítóházunk pedig 13 évvel ezelõtt
nyílt meg. Az azt megelõzõ hét évben szinte
bejártuk az egész országot. Voltak kiállításaink múzeumokban, könyvtárakban, hivatalokban, a tatai vártól kezdve a pécsi Mûvészetek Házáig, a gyõri Xantus János Múzeumon át a kecskeméti Cifrapalotáig - emlékezik vissza a kezdetekre Vörösváry Ákos, az
Elsõ Magyar Látványtár egyik alapítója és
mûvészeti vezetõje.
- Ki volt az intézmény névadója? Miért
Látványtár lett a neve?
- Minden jel szerint az én leleményem ez a
kifejezés. Diszel-Budapest között autóztam még a pillanatra is emlékszem -, amikor
eldöntöttem, hogy Látványtár lesz a neve.
1985-ben a magángyûjteményemnek volt
egy kiállítása a Budapest Galériában. Ennek
katalógusába írtam arról, hogy meg kéne újítani a múzeum-mûfajt, mert annyira avítt,
poros, nyikorog és nem mûködik igazából. A
magángyûjtõknek és az állami szerveknek
össze kéne fogni a megújítás érdekében. A
kiállításnak óriási sikere volt, az összes
katalógus elfogyott, holott általában nem ez a
gyakorlat, még 20 év múlva is jut belõlük a
MÉH-be. A katalógus olvasása után egy-két
újságíró azon kezdett polemizálni, hogy én
ezzel az írásommal Kiáltványt intéztem a
nemzethez.
- Sokan úgy rögzítik magukban a múzeum
kifejezéshez a képet, hogy az a különbözõ
mûvészeti alkotások tárháza. A Látványtárban viszont nemcsak ezek találhatók.
- Valóban nemcsak ezek. Ez a világ sokarcú és sokrétû. „Ritka madár” az Elsõ Magyar
Látványtár. Abban a korban, amikor minden
és mindenki szakosodik és egyre szûkebb
területre koncentrálódik tevékenysége, a Látványtár ezzel szembemegy. Szándék nélkül,
ösztönösen. Már kezdõ gyûjtõ koromban sem

tudtam eldönteni, hogy csak ettõl eddig
érdekel a mûvészet vagy egy mûvészeti iskola. Míg csak régi pénzérméket gyûjtöttem,
amikor még csak numizmatikával foglalkoztam, akkor sem tudtam elhatározni, hogy
csak római kori, vagy Árpád-kori pénzt gyûjtök, illetve tartok meg. Mindent, amit megszerettem, beillesztettem a gyûjteményembe.
Az önkorlátozás értelmetlen és ismeretlen
volt már akkor is a számomra. Egy csomó
örömtõl fosztott volna meg.
- A Látványtár egyik döbbenetet kiváltó
kiállítási anyaga egy üveghengerbe zárt
cigarettacsikk-tömeg. Ez mûalkotás, vagy
„csak” látvány?
- Nem akarom eldönteni. De az igaz, hogy
döbbenetes látvány. Figyelemfelkeltõ. Ez a
csikktömeg senki figyelmét nem kerülheti el,
de azzal sem vádolhatnak meg, hogy a
dohányzásnak reklámot csinálok. Ellenkezõleg. Aki látja, az elborzad. Egy szeméttömeget - mert hiszen a csikk az - üvegvitrinbe zárni kiállításrendezõi fogás. Szokatlan,
de éppen ebben rejlik az ereje.
- Van, aki látva többek között ezt is, azt kéri
számon a Látványtártól, hogy szignóval ellátott, ismert és kevésbé ismert mûvészek
alkotásainak a gyûjteményét mutassa be inkább, és ne az ehhez hasonlókat.
- Abszolút rossz úton jár, illetve maradi
gondolkodású az az ember, aki a fentieket
várja el. Ehhez tudni kell, hogy az Elsõ
Magyar Látványtár a kiállításrendezést önálló mûvészeti ágnak tekinti, és ekként is
gyakorolja. Ebben lehet, hogy hosszú ideig
egyedül volt az országban, de talán még a
nagyvilágban is. A kiállításrendezés ma még
több mint 80%-ban iskolás módon történik.
Képek sora egymásután, teremrõl-teremre.
Ilyen kiállításokon általában halálra unom
magam. Remekmûveket is lehet rosszul kiállítani és gyengébb vagy közepes alkotásokat
is lehet izgalmasan bemutatni. Senki nem
kéri számon egy-egy elõadómûvésztõl, hogy

az adott zeneszerzõ vagy író mûvét milyen
felfogásban játssza. Miért ne rendezhetnénk
más módon a képzõmûvészeti alkotásokat is?
Amióta Latinovics Zoltántól hallottam Adyverseket, azóta nekem õ a mérce. Nem tudom
mástól meghallgatni, inkább magam olvasom
el. A kép sem szobadísz, holott a legtöbb
ember ezt gondolja. A Látványtár nem áll
szóba olyan képekkel, amelyek szobadísznek
készültek. Az „élet értelmét feszegetõ” mûvekkel foglalkozik szívesen. Ezeket pedig nagyon sokféleképpen lehet interpretálni. De
ehhez látást is kínálunk a nézés mellé. Ezt
minden adandó alkalommal közzé is tesszük.
A célunk az, hogy a közönség elgondolkodjon a látottakon. Nekem életem a kép. Másképp nézem, mint egy civil ember. Volt egy
felismerésem évtizedekkel ezelõtt, miszerint
a kiállításrendezés önálló mûvészeti ág.
Ennek jegyében születnek a Látványtár kiállításai is. A látást megújító impresszionistákat
száz egynehány évvel ezelõtt megdobálták,
ma rajong értük a világ. Aki nem tud lépést
tartani a korral, az ne menjen olyan kiállításra, amely újat üzen.
- Ilyen új üzeneteket hordoz a jubileumi,
20. születésnapra készülõ kiállítás is?
- Igen. Bár azt, hogy „333” címmel valaha
kiállítást szervezek, már 10 évvel ezelõtt elhatároztam. Tetszik a szám írásképe és hangzása is. Most nem használjuk ki a Látványtár
hatalmas belmagasságát, a 333 képet 110 cm
széles sávban, egy bizonyos magasságban
fogjuk elhelyezni. Ez nagyjából a látómagasság közepére esik. Valójában a Látványtár
történetének stációi is megjelennek ezen a
június 26-án nyíló kiállításon. A kiállítás szövetét hazai nagymesterek képei, az „árnyékban alkotók”, valamint a „legjobb ismeretlenek” képei adják, és velük párhuzamosan
futnak majd az Elsõ Magyar Látványtár történetét, és a feleségemmel, Gyökér Kingával
közös életünket illusztráló jelenetek.
N. Horváth Erzsébet

Sok muzsika van még bennünk
Új típusú találkozó helyszíne lesz július 24. között Tapolca, Hegymagas és nem utolsó sorban a rendezvény ünnepeltje, a Szent
György-hegy. A Ghymes Fesztivál nagy érdeklõdésre tarthat számot. Szarka Gyulával, az együttes vezetõjével a zenekar megalakulásáról és névválasztásról is beszélgettünk.
- Nyitrán voltunk fõiskolások, és a város
melletti Gimes községben - régi írással
Ghymes - néhány jó hangulatú mûvészeti
tábor volt még a '80-as évek elején. Elõször
ott léptünk fel 1983-ban. Ez a dátum lett
aztán az együttes születésnapja 27 évvel ezelõtt. A nevet 1984-ben vettük fel.
- Az alapítótagok közül még hányan játszanak ma is a zenekarban?
- Szarka Tamás, az öcsém és jómagam.
- Milyen hangszerek szólalnak meg az
együttesben?
- A hagyományos hangszerektõl kezdve
egészen a legmodernebbekig. De valójában
nem is az a lényeg, hogy milyen hangszerek
vannak benne, hanem az, hogy mi szólal meg
azokból a hangszerekbõl. Jó legyen és ránk
hasonlítson.
- Mi a zenekar ars poetikája?
- Minden zenekarnál kialakul, hogy miért
is létezik a világban. Minden zenekar egyegy „polcra kerül”. Mi éppen a világzene polcára kerültünk, holott már sokkal elõbb ezt a
zenét játszottuk, mielõtt a kifejezés megszületett. A lényeg az, hogy az ember olyan zenét
és energiákat tudjon közvetíteni, hogy a kö-

zönség szeresse. Nekünk ez a legfontosabb.
- Az elmúlt közel 3 évtizedben merre jártak
a világban?
- Szinte mindenütt. Amerikától Japánig,
Közel-Kelettõl kezdve Európa majd minden
országában jártunk már. Nagyon jól fogadták
a magyar zenei kultúrát mindenütt.
- Ki írja az együttes szövegét?
- A szövegíró Tamás, az öcsém, akinek
már verseskötetei is jelentek meg.
- Milyen lemezeket adott már ki a Ghymes?
- A Smaragdváros címû lemezünk az EMI
gondozásában jelent meg Magyarországon
2000 novemberében. 2001-ben újra kiadtuk
az Üzenet albumunkat. A Héjavarázs címû 8.
Ghymes-album 2002 novemberében jelent
meg. Ez alig három hónap alatt platinalemez
lett. Természetesen a felsoroltakon kívül több
is készült, sõt szólólemezeink is vannak. De
sok muzsika van még bennünk.
- Milyen díjakat, kitüntetéseket tudhat
magáénak a Ghymes?
- Számtalan díjunk van már, de legbüszkébbek vagyunk a Magyar Kulturális
Örökség-díjra és a szakmai elismerésekre.
2002-ben a Magyar Rádió eMeRTon díját is
elnyertük a határon túli magyar együttes
kategóriában.
- Milyen korosztályhoz szól a zenéjük?
- Mindegyikhez. Nagyon szeretünk gyerekeknek játszani, már több gyereklemezünk is
megjelent.
- Mennyit változott, fejlõdött a zenekar az
elmúlt 27 évben?

- Folyamatosan változunk. Autentikus
népzenével kezdtük, megismertük a saját,
európai népzenei kincsünket, mert ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy más népek zenéjét is be tudjuk fogadni. Fontos, meghatározó volt ez számunkra, a zenénkben is
érzõdött, de most már a saját muzsikánk szól.
- Ön szerint mi a közös a világ különbözõ
zenéiben?
- Nagyon sokat lehetne errõl beszélni.
A zene kommunikáció, amelynek a világban mindenütt õsi gyökerei vannak. A megütött dob jelbeszéd volt mindenütt. A zenei
kommunikáció szokásokhoz, ünnepekhez,
születéshez, halálhoz, örömhöz kötõdik.
Szinte bárhol találunk közös pontokat. Teljesen mindegy, hogy az most hegedûn vagy
más hangszeren, illetve milyen nyelven szólal meg.
- Július 2-a és 4-e között Ghymes Fesztivál
lesz a Szent György-hegyen. Miért esett a mi
vidékünkre a választás?
- Nemcsak azért, mert gyönyörû ez a
vidék, finomak a hegy borai, de személy
szerint kötõdöm is hozzá. Van itt egy kis
szõlõm pincével. Csodálatos dolog rálátni a
Balatonra, megtapasztalni, hogy milyen kedvesek, barátságosak ezen a vidéken az
emberek. Úgy szeretnénk ezt a gyönyörû
Balaton-felvidéki tájat, a Szent Györgyhegyet népszerûsíteni, hogy közben a
Ghymes Fesztivál keretében ez a néhány nap
a találkozások, az értékközvetítés ünnepe is
legyen.
N. Horváth Erzsébet

Új Tapolcai Újság

Húsvétra várva

Németh István Péter költõ, mûfordító irodalmi munkáinak fogadtatásáról szóló,
Húsvétra várva címû kötet a közelmúltban jelent meg.
A Buzás Szilvia által szerkesztett kiadvány 1988-tól napjainkig válogat azokból
az írásokból, amelyek a tapolcai költõ munkásságát méltatják. Az idõutazás során nemcsak Németh István Péter köteteivel ismerkedhetünk meg, de rácsodálkozhatunk arra
a mûfaji gazdagságra is, amely nemcsak az
õt körülvevõ világot mutatja be, de a szellemiségén keresztül lelkének rezdüléseit is
nyomon követhetjük.
A kötetet a „Féltve õrzött levelek” és a
költõ életének pillanatait bemutató fotók
zárják.
NHE

Pünkösdi hangverseny
Veni Creator Spiritus!
A teremtõ lélek munkált azokban az ifjú
zenészekben, akik - oktatóik közremûködésével - pünkösdi hangversenyt adtak május 31-én a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Templom kitûnõ akusztikájú „hangversenytermében”.
A vonószenekar mûsorán a legismertebb klasszikusok mûvei csendültek fel:
Haydn: C-dúr trió; Mozart: D-dúr kvartett
I. t.; Vivaldi: G-moll koncert 2 csellón;
Vivaldi: D-moll Concerto grosso; Händel:
Concerto grosso; O. Respighi: Antik táncok.
Gebhard: Salve Regina-t Takácsné Németh
Magdolna énekelte a tõle megszokott igényességgel - Zavaczkiné Fehér Éva fuvolakíséretével és a vonószenekar játékával.
A vonósok emberpróbáló gyakorlatai meghozták a szép eredményt: a hangok fényesek, tiszták, az ujjak hangképzése biztos, a vonókezelés határozott. A Blahunkalányok összeszedettsége, Takács Eszter játékeleganciája, Farkas Klára szerény öntudatossága évrõl-évre fejlõdõen - gyönyörködtet. Elmondható ez a - számomra
kevésbé ismert - más játékosokról is.
Aki tanult valamely hangszeren, tapasztalhatta, milyen kitartó gyakorlás hozza
meg a legcsekélyebb eredményt is. - A hegedû hosszútürelmû hangszer. A kéztartás, a
hangképzés, a vonófektetés mennyi gyötrelemmel jár! A kezdeti cincogástól a színpadra érett játékig hány gyakorló óra, esztendõ telik el! Kodály tanár úr a zene általános mûveltségösztönzõ hatásáról többször
nyilatkozott. Az önlegyõzés, akaratedzés,
alkalmazkodás nemcsak a zenében hozza
meg jó gyümölcsét, hanem más tantárgyakban is és az általános viselkedés-kultúrában.
A pünkösdi hangversenyt a közönség áhítatos figyelme és vastapsa jutalmazta. S még
telt egy kis „pengetõ ráadásra” is Román
tanár úr gazdag tartalékából.
G. Dr. Takáts Gizella
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Kistérségi iskolák versengése

Irány a középiskola!
Évet zárt a Tapolcai Általános Iskola
mindhárom tagintézménye, elballagtak a
nyolcadikasok 19-én és 20-án. A végzõs
tanulók legtöbbje gimnáziumban folytatja jövõre tanulmányait.
Idén összességében 177 diák fejezte be
alapfokú tanulmányait. Baksay Júlia igazgatóhelyettestõl megtudtuk, a végzettek
mintegy 57 százaléka (101 tanuló) gimnáziumban, 32 százalékuk (57 tanuló) szakközépiskolában, 11 százalékuk (19 tanuló)
szakiskolában folytatja tanulmányait a
2010/2011-es tanévben.
Bajner Imre igazgató szerint a tendencia
folytatódik, azaz a gimnáziumok népszerûsége töretlen a fiatalok, illetve szüleik körében. Aránylag kevés azoknak a száma, akik
szakmatanulás, azaz a mielõbbi munkavál-

lalás mellett teszik le voksukat. Mindenesetre az, hogy a tanulók 84%-át már az
elsõ helyen megjelölt középfokú oktatási
intézménybe felvették, azt jelzi, hogy a Tapolcai Általános Iskola színvonala jó. Errõl
árulkodik a tanulók 3,92-es összesített iskolai tanulmányi átlaga is, amely országosan
is nagyon jó eredménynek számít. A Bárdos
Lajos Intézményegység ballagási ünnepségén Bajner Imre a nyolc év eredményes
munka folytatására, bátor továbblépésre,
helytállásra kérte a végzõsöket.
- „Fura dolog az életben: ha csak a legjobbal éred be, igen gyakran meg is kapod”
- mondta egy angol író. Legyetek tehát
igényesek, helyezzétek magasra a mércét,
ne elégedjetek meg a középszerûséggel! adta útravalóként az igazgató.

Szép mûsorral búcsúztak a tanévtõl
Szép kulturális mûsorral búcsúzott a
2009/2010-es tanévtõl a Nagyboldogaszszony Római Katolikus Általános Iskola
diáksága a Tamási Áron Mûvelõdési Központban június 2-án.
Az egyházi fenntartású általános iskola
tanulóit, pedagógusait a szépszámmal megjelent szülõket, hozzátartozókat Németh Imréné,
az iskola igazgatója köszöntötte, aki beszédében megemlékezett a tanév legfontosabb
iskolai eseményeirõl, majd a jelenlévõk
figyelmébe ajánlotta a gyerekek mûsorait.
Az egyéni hangszeres, verses, prózai produkciókon túl, néptánc, hastánc, angol zenei
blokk, misztériumjáték is színesítette a mûsort. Ez utóbbiban Hangodi László tanár úr is
szerepet vállalt, az országos Trianon Megemlékezések apropóján, a történelem és hazaszeretet nevében egy méretes Nagy Magyarország térképpel állt színpadra.

A legkisebbek a színpadon

Márciusban a matematika, az informatika ,
valamint a fizika került a fókuszba, a verseny
helyszíne a Révfülöpi Általános Iskola volt.
A Lesencék-vidéke sem maradt ki a programból, ott a környék bebarangolásán túl, 5-10
perces dramatizált elõadásban mutatták be
lakóhelyüket egymásnak a tanulók. Végül a
nemesgulácsi Keresztury Dezsõ Általános
Iskola április végén természetvédelmi versenyt rendezett, ahol a Nemzeti Park értékei
kerültek elõtérbe.
Az elsõ kistérségi tanulmányi versenyt
végül a Révfölöpi Általános Iskola diákjai
nyerték, õk vihették haza elsõ alkalommal a
vándordíjat. Második helyezést ért el a
Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános
Iskola. A harmadik helyen a Tapolcai Általános Iskola és a Monostorapáti Mûvészetek
Völgye Általános Iskola tanulói végeztek a
versenyeken elért össz pontszámaik alapján.

SZÍN-VONAL A MÛVÉSZETOKTATÁSBAN,
TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézettel együtt sikeresen pályázott az Európai
Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló „Iskolai tehetségfejlesztés” címû pályázaton (TÁMOP 3.4.3.). A pályázat eredményes megvalósulását az
ELTE Pszichológiai Intézete segíti.
Az intézmény a program sikeres lefolytatása érdekében a pedagógusai számára belsõ
továbbképzéseket, módszertani megbeszéléseket tartott, speciális akkreditált továbbképzéseken vett részt. Konzultációt folytatott mûvészekkel, pszichológusokkal, mérési
szakemberekkel, tehetségszakértõkkel. Szülõ-Pedagógus Találkozót szervezett, munkacsoportot hozott létre. Kialakította a tehetség-azonosítás eszközrendszerét, melyet lektoráltatott. Tehetségfejlesztõ programokat dolgozott ki.
A pályázatban vállalt további feladatokat - személyre szabott tehetségfejlesztés, tanulmányi versenyek kiírása, mûvészeti projektek megvalósítása, a támogatói kör további
bõvítése, hálózatfejlesztés, a programok kiértékelése, a jó gyakorlat megosztása más
intézményekkel - a mûvészeti iskola 2010 szeptembere és 2011. július 31-e között fogja
megvalósítani.

Fotó: Töreky

Sikeres tapolcai táncosok gálamûsora

Fotó: Töreky

Lezárultak az idei tanévben elsõ alkalommal megrendezett Kistérségi Tanulmányi
Verseny küzdelmei. A gyermeknapi programokkal összekötött ünnepélyes eredményhirdetést május 31-én tartották a
zalahalápi Csontváry Általános Iskola udvarán felállított rendezvénysátorban.
A tanulmányi versenyek októbertõl májusig zajlottak öt helyszínen. Október közepén
a Tapolcai Általános Iskolában szerveztek
sportörténeti vetélkedõt dr. Nádori László
professzor irányításával, ahol az újkori
olimpiák történetébõl, Tapolca nevezetes
sportolóiból készültek fel a diákok.
Október 21-én kilenc település mintegy 300
diákja vett részt az 1956-os emlékfutóversenyen.
December elején Monostorapáti adott
otthont a térségi helytörténeti, mûveltségi,
biológia, földrajz, kémia, történelem, magyar
nyelv és irodalom vetélkedésnek.

Több, mint egyórás évzáró gálamûsort
adtak az Acro Dance tánccsoport tapolcai fiataljai a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.
A manók, a mini rockisok, a vendégként
résztvevõ felnõtt versenytáncosok egyaránt
bemutatták látványos koreográfiáikat.
Cseh Diána, a táncsoport vezetõje elégedett a gyerekek idei fejlõdésével, akik
most végre élesben is bemutathatták, hogy
mit tanultak évközben. - Teljesítményüket
csokival, oklevéllel is jutalmaztuk. Egyébként büszke vagyok rájuk, hiszen a május
30-án megrendezett Acro Dance nyárköszöntõ bajnokságon a legjobbak között voltak gyerekeink.

Évzáró koncert elismerésekkel
Minden szempontból eredményes tanévet
zárt a Járdányi Pál Zeneiskola. Az oktatási
intézmény zenei elõadásokkal fûszerezett
évzáró ünnepségét idén is fokozott érdeklõdés kísérte a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban június 10-én.
A Himnusz közös eléneklésével, majd
Chopin A-moll mazurkájával indult az
ünnepélyes tanévzáró, amelyet Somogyi
Dániel zeneiskolai növendék adott elõ.
Péni Béla igazgató köszöntõjében a lezárult 2009-2010-es tanév zeneiskolai eredményeit sorolta. Elmondta: a zeneiskolában
379 növendék képzése folyt a tanév során,
akik zongora, szolfézs-ének, vonós, fúvós, il-

letve ütõs tanszakokon képezhették magukat.
- Ez a szám azért örvendetes, mert amíg más
intézményekben csökkent a tanulók száma, addig nálunk növekedett. Továbbtanulni szándékozó fiataljaink mindegyike felvételt nyert magasabb zenei képzést nyújtó, középfokú oktatási intézményekbe - hangsúlyozta Péni Béla.
A tanév során számos zenei találkozón,
minõsítõn, zenei versenyen bizonyíthatták
tehetségüket, felkészültségüket az iskola tanulói, azokról sok esetben kiemelkedõ díjakkal térhettek haza.
A szép eredményeket elért növendékeket
elismerõ oklevéllel, könyvjutalmakkal ismerte el az iskola a rendezvényen.

A közös munka élménye
Közel háromórás évzáró gálamûsorral
mutatkozott be június 11-én, vasárnap a
Tapolcai Musical Színpad teljes gárdája
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Halápiné Kálmán Katalin, a népszerû
csoport vezetõje lapunknak elmondta: gálamûsoruk célja évrõl-évre, hogy minden tag
szóhoz juthasson, azok is, akik még nem
állandó szereplõi fellépéseiknek. - Színpadunk legfontosabb küldetése nem a sztárok
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kitermelése. Sokkal fontosabb, hogy megteremtsük a közös munka élményét - hangsúlyozta érdeklõdésünkre a csoport vezetõje. Megtudtuk, a nyár is mozgalmas lesz a
Tapolcai Musical Színpad számára, hiszen
eddig harminc fellépést vállaltak a vakáció
idejére.
Az István a királytól, az Egri Csillagokon át, a Santa Maria bulihajóig, sokféle öszszeállítást láthat tõlük majd a közönség.

Fotó: Töreky

Péni Béla igazgató elismerõ oklevelet adott át az iskola egyik növendékének
Az oldalt készítette: Töreky László

Új Tapolcai Újság

TAPOLCAI GYÖKEREK, TAPOLCAI KÖTÕDÉSEK

Nekem szerencsém volt, mert olyan emberekkel találkoztam, akik felkaroltak
Beszélgetés Németh Lászlóval, a Batsányi Táncegyüttes vezetõjével
Németh László és a Batsányi Táncegyüttes
neve elválaszthatatlan egymástól, ismertek
és elismertek a határainkon túl is. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy az
együttes vezetõjét már kisgyermekkorában megfogta a tánc varázsa. Errõl is
beszélgettünk vele.
- Messzire, még az általános iskolába nyúlik vissza a tánchoz való kötõdésem. Mivel
karcsú, vékony gyerek voltam, Simon Éva
tanító néni gyakran szerepeltetett különbözõ
rendezvényeken. Egyszer aztán azt mondta,
hogy olyan hajlékony vagyok, hogy jó baletttáncos lenne belõlem. - Miért ne? - mondtam
magamnak - akkor balett-táncos leszek. Nem
tudtam én addig semmit róla, de utána már
több olyan filmet is megnéztem, amelyben
balettoztak. Nagyon tetszett nekem például a
Hattyúk tava is.

választani még nyolcadikos koromban sem.
Nagyon fájt a szívem. Édesanyám a hátam
mögött ment be az ÁFÉSZ akkori elnökéhez,
a Varga úrhoz, hogy vegyenek fel kereskedelmi tanulónak. Õszintén elmondta neki, hogy
mi szerettem volna lenni és miért nem tanulhattam ott tovább. Az elnök azt mondta, hogy
felvesznek, de csak egy feltétellel, ha az
ÁFÉSZ népi táncegyüttesében táncolni fogok. Az édesanyám örömmel mondta el nekem, hogy felvesznek kereskedõtanulónak,
de én „kötöttem” az ebet a karóhoz, és azt
mondtam, hogy nem. De mikor azt is elújságolta, hogy táncolnom is kell, akkor azonnal
rávágtam, hogy igen. Hát, így kezdõdött.
- Milyen kereskedelmi szakmát tanultál?
- Textil-divatkereskedõ a fõszakmám, Tokajban volt az iskolánk. Négy évig jártam oda.
Gyakorlaton pedig Tapolca, illetve a környék

Fotó: Archív

Élete a tánc: színpadon az ifjú Németh László
- Mit szóltak otthon az elhatározáshoz? Mert
ugye még ma sem mindennapos döntés, hogy
egy vidéki kisfiú egyszer csak azt mondja a
szüleinek, hogy én balett-táncos akarok lenni.
- Ez valóban így van! Nagyon nagy dolog
volt ez akkor is. Nagyon egyszerû emberek
voltak a szüleim, szinte semmit sem tudtak
errõl a pályáról, de mivel nagyon szeretett
engem a gyönyörû szép édesanyám és az
édesapám, tiszteletben tartották a választásomat, és azt mondták, ha az szeretnél lenni, hát
legyél.
- Vannak-e testvéreid? Õk mit szóltak ehhez?
- Hatan vagyunk testvérek, én voltam a
legkisebb, a késõn született, a „maradék”, a „fészek alja”. Nagyon szerettek engem, fõleg a
nõvérem, akivel még ma is nagyon jó kapcsolatban vagyok. Az egyik bátyám, aki akkor
már katonatiszti fõiskolára járt, azt mondta,
ha balettozni akar, hát tegye azt, támogatom.
- Emlékszel még a felvételire?
- Hogyne emlékeznék! Budapesten volt az
Állami Balettintézetben. A sok budapesti kisgyerek mellett talán ha 2-3 vidéki felvételizett. A vizsgabizottság elképzelése az volt,
hogy õstehetségeket vegyen fel. Mint mondták, nagyszerûen oldottam meg a feladatokat,
majd a negyedik rosta után megkérdezték tõlem, hogy miért akarok balett-táncos lenni. Én
már akkor is õszinte voltam és azt válaszoltam, nem tudom, de mivel a tanító nénim azt
mondta, hogy jó táncos lenne belõlem, én hittem neki. Tetszett a bizottságnak a válaszom,
fel is vettek, de aztán másképp alakult az életem.
- Miért?
- Mint már mondtam, nagyon egyszerû emberek voltak a szüleim, a Hunyadi utcában laktunk és hát azt is el kell mondanom, hogy nagyon szegényen éltünk. Nem tudtak volna taníttatni, így le kellett mondanom arról, hogy
megvalósítsam az elsõ álmom.
- Hogyan tovább?
- Annyira elkeserített a kialakult helyzet,
hogy nem is akartam semmilyen pályát

településeinek a boltjaiban voltam. Mi a régi,
igazi kereskedõktõl tanultuk még a szakmát.
Hálás szívvel gondolok még ma is rájuk.
- A „kötelezõ” táncra is sor került?
- Nagy örömömre, igen. Nyaranként az
ÁFÉSZ együttesében táncoltam, majd Cs.
Varga János bácsinak, a VOGE igazgatójának köszönhetõen nemcsak az általa vezetett
intézményben táncoltam a késõbbiekben - a
mûvészeti vezetõ Sárközi Miklós volt -, de
elõször õ küldött el egy népitánc tanfolyamra
Várpalotára.
- Az iskola elvégzése után hol kezdtél el
dolgozni?
- Az alapszakmám mellé már akkor
megszereztem a kirakatrendezõ, ruhatervezõ
szakmát. Bizonyára innen van bennem még
ma is az a nagy szeretet a szép fellépõ ruhák
iránt. Az elsõ munkahelyem Veszprémben
volt az áruházban. Nagyon szerettem ott dolgozni. Ott láttak meg a filmesek, és elhívtak
felvételre egy Jancsó-filmhez. Az akkori igazgatóm szabadságot adott arra az idõre. Abban
a filmben játszottam együtt Kovács Katival,
aki már akkor is nagyon közvetlen, kedves
személyiség volt. Miután a film forgatása közben kiderült, hogy szólótáncosra is szükségük lenne, egy hölgy, aki már látott táncolni,
engem ajánlott, A próbafelvétel során megnézett egy koreográfus, és azt mondta, hogy
itt van az az ember, akit mi keresünk. Ezután
nagyon szép budapesti filmes-táncos évek
következtek, de a sors ismét közbeszólt.
- Mi történt?
- A szüleim nagyon betegek lettek, a testvéreim pedig nem vállalták a gondozásukat.
Haza kellett jönnöm. Szegények soha nem
tudták meg, hogy mit is hagytam én ott
Budapesten. Nagyon el voltam keseredve,
ugyanakkor örültem annak, hogy segíthetek
rajtuk. Badacsonyban dolgoztam egy boltban, amikor egy hölgy felismert a filmek kapcsán. Innen már csak egy lépés vezetett a Badacsony Táncegyütteshez, amelynek vezetõje

és táncosa is voltam több éven keresztül.
Majd innen kerültem Tapolcára a Batsányi
Mûvelõdési Központ igazgatójának, Zentai
Gábornak a kérésére, és lettem a Batsányi
Táncegyüttes vezetõje.
- Hány száz gyerek fordult meg a kezed
alatt az elmúlt évtizedekben?
- Nem száz, hanem több ezer. Volt egy 120
tagú gyermektánccsoportunk is. Bán Lászlóval, az akkori helyettesemmel közösen nagyon szép sikert értünk el vele.
- A tanítványaid közül kik jutottak tánctudásban a legmesszebbre?
- Csaba Zsolt az Állami Népi Együttes
tagja ma is. Van, aki a holland Táncszínházban táncol, két tanítványom Svájcban
oktat. Most kaptam egy volt tanítványomtól
Ausztriából levelet - õ ott tanít -, hogy
lépjünk fel náluk. Sajnos, az anyagiak nem
teszik lehetõvé az utazást. Kedves és nagyon
tehetséges tanítványom volt a badacsonytomaji Nagy László, a Badacsony Táncegyüttes
késõbbi vezetõje.
- Köztudott rólad, hogy nemcsak az „õstehetségekkel” foglalkoztál, de a Te együttesedben olyanok is felléphetnek, akik „csak”
szeretnek táncolni, akiknek az élet más
területén nem voltak sikereik,
- Ez valóban így van. Már kezdõ táncos
koromban sem néztem le a gyengébb táncosokat, vezetõként, oktatóként pedig különösen ügyeltem arra, hogy elsõsorban az embert lássam a táncosomban. Többen megkérdezték tõlem, látva a gyengébb tudást,
hogy ezt vagy azt a táncost miért viszem el
fellépésekre, miért nemcsak a próbákon
szerepeltetem. Ezt én soha nem tettem volna
meg! Az a gyerek bízott bennem, hozzám jött
táncolni, itt akart sikerélményt, hát megkapta.
De az én örömöm is határtalan volt olyankor,
hiszen szebbé, boldogabbá tudtam tenni az
életét. Nem tartottam soha felvételit sem az
együttesben. Nem akartam egy pillanat alatt
pálcát törni senki felett. Ha még nem is tudott
a kezdetekkor táncolni az illetõ, két-három
hónap múlva már megtanulta a színpadi
mozgást, a tánclépéseket, a közös éneklést.
- Merre jártatok a Batsányival a világban?
- Nagyon sok helyre eljutottunk úgy külföldön, mint belföldön. Voltunk Egyiptomban, Törökországban, Finnországban, Szovjetunióban, Bulgáriában, Németországban és
Ausztriában - hogy csak néhány helyet említsek. Mindenütt nagy érdeklõdéssel és szeretettel fogadtak bennünket. Most is utazhatnánk, de mint már mondtam, nincs rá pénzünk.
- Milyen díjakat tudhat magáénak a
Batsányi Táncegyüttes?
- Szinte minden adható díjat és minõsítést
megkaptunk már. Veszprém megye elismerését éppúgy, mint Tapolcáét. Rengeteg oklevél, díj fémjelzi munkánkat. A szülõvárosomban, Tapolcán is nagyon szeretnek bennünket.
Szinte minden magyarországi fesztiválon ott
voltunk, szerepeltünk a Ki mit tud?-on is.
- Mi a helyzet a mai fiatalokkal? Szívesen
népi táncolnak, vagy nehéz a tagtoborzás?
- Nem könnyû. A mai fiatalok egy része tisztelet a kivételnek - nem vállal ilyen szabadidõs tevékenységet, mert ez sok lemondással, kemény munkával és sok-sok felelõsséggel jár. Minden elismerésem azoké, akik
ennek ellenére - vagy éppen ezért - tagjai lesznek, akár egy kórusnak, egy népi táncegyüttesnek, vagy színjátszókörnek. Nagyon szeretném, ha ezt leírnád: aranyba kellene
foglalni õket.
- A Batsányi Táncegyüttes jelenleg hány
tagú?
- 12 leányból és fiúból áll.
- Hol tartjátok a próbákat?
- Az önkormányzattól megkaptuk a volt
Munkaügyi Központ helyiségeit, csak a köz-
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üzemi díjakat kell fizetnünk. Szerencsére a
szolgáltatók is támogatnak bennünket, így
azok nem nagy összegek.
- Fellépni merre jártok?
- Állandó helyszínünk a szigligeti Eszterházypince, de sok helyre hívnak még ezen kívül
bennünket. Gyakori fellépõi vagyunk a városi ünnepélyeknek is.
- Nemcsak táncot oktatsz, de koreográfiát
és ruhát is tervezel.
- Ez így van. Ha egy-két próba elõtt azt
mondom a táncosaimnak, hogy éjjel nem
tudtam aludni, már fogják a fejüket, mert
tudják, hogy valami új koreográfia következik. A ruhák tervezése már kereskedõtanulóként foglalkoztatott. Mivel a fellépõ ruhák nagyon drágák, így magam tervezem és varratom meg õket. Lehet, ha a tánc nem fogott volna meg egy életre, divattervezõ lettem volna.
- Elégedett vagy az eddigi életeddel?
- Nem vagyok boldog.
- Miért nem? Sokan szeretnek és ismernek
Téged és az együttest is. Megbecsülésnek örvendtek a városban és azon túl is.
- Ez valóban így van, de vannak rosszakaróim is, akik a háttérben munkálkodnak.
- Velük nem kell törõdni! Gondolj arra a
sok ezer emberre, akinek örömet szereztetek
már eddig is, és akinek fogtok még szerezni.
- Szinte szó szerint ugyanezt mondta nekem az egyik alpolgármester felesége is,
amikor nemrég megszólított az utcán, és kedvesen azt kérdezte, hogy miért vagyok szomorú. Azelõtt mindig mosolyogni látott, most
pedig nem. Annyira jólestek a szavai, hogy
utána néhány hétig mosolyogva jártam az
utcán. Valóban igazatok van! Arra a sok szépre kéne gondolnom, amit kaptunk és adtunk
az elmúlt évek alatt, és azokra az emberekre,
akik támogattak, segítettek bennünket. Ha
akarod, megírod, ha akarod, nem, de látod,
most is elérzékenyülök, amikor Ács János
polgármester úrról beszélek. Õt nagyon
szerettem az emberségéért, az õszinteségéért.
Nagyon tisztelem és becsülöm Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõt és a kedves
feleségét is. Császár László polgármestert
még kevésbé ismerem, de nagyon sokat nõtt
a szememben, amikor olvastam az újságban
és láttam a televízióban, hogy miként állt ki a
város kórháza mellett. Nagyon jó azokat az
elismeréseket, dicséreteket is hallani, amelyek a táncosaimnak, az együttesnek szólnak.
- Miként telnek most a napjaid?
- Néhány éve van egy kis jelmezkölcsönzõ
üzletem, ott vagyok napközben, délutánonként pedig próbálunk, illetve fellépünk. A
legszebb elfoglaltságom pedig az, amikor a
kis keresztfiammal, Zalánnal, Figler Károly
helyettesem fiával lehetek együtt. Nagyon
szeretjük egymást ezzel a gyönyörû szép kis
emberkével, õ a szemem fénye. Nagyon szép
és nagyon jó minden perc, amit együtt töltünk.
N. Horváth Erzsébet

Fotó: N. Horváth
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A hõsök napi megemlékezés margójára
Városunkban május 30-án megemlékezést
tartottak a háborúkban elesett hõsökrõl a
Katonai Emlékparkban.
A megemlékezésen sajnos, az tûnt fel,
hogy az elesett tapolcai hõsök rokonai, hozzátartozói, az elesettek dédunokái nem voltak
jelen.
Megdöbbentett a városlakók érdektelensége és az oktatási intézmények passzivitása
is, holott kellõ idõben a meghívó eljutott mindenkihez.
A szentmise, amely a hõsök emlékét volt
hivatott méltatni, felemelõ volt, hiszen a
hagyományõrzõ egyenruhás fiatalok bevonulása a történelmi zászlóikkal, a honvédség
egyenruhás képviselõi és a Himnusz közös

Értesítés
Tájékoztatom Tapolca város lakosságát, hogy a polgári védelmi (katasztrófavédelmi) elektromos lakosságriasztó
szirénák idõszakos üzempróbás ellenõrzésére 2010. július 8-án (csütörtök)
10.00-13.00 óra között kerül sor.
Kérem szíves türelmüket és megértésüket.
Tisztelettel:
Császár László
polgármester,
Polgári Védelmi Vezetõ

éneklése meghatóvá tette a szentmisét.
A templomi megemlékezés keretében - véleményem szerint - azért az elhangzott négy
mondatnál többet érdemeltek volna azok,
akik a csatatereken az életüket áldozták.
Elgondolkodtatónak tartom, hogy az emlékeink, történelmünk és hagyományaink
ápolása nem, vagy csak alig kap megfelelõ
figyelmet a város lakóinak körében, legyenek azok vezetõk vagy csak egyszerû
polgárok.
Elõdeinkrõl és a múltról való megemlékezés a jövõnk záloga is, hiszen a magyar
történelem oly tartalmas és színes, hogy
köszönet mindazoknak, akik erre emlékeznek
és emlékeztetetnek.
Nacsa Ferenc

Szupertitkos alakulat címmel látott napvilágot a közelmúltban az a kiadvány,
amely a mendemondák, legendák világából a tények birodalmába emeli át a szocialista évtizedekben a Tapolcai Dobó
István-laktanyában mûködõ, szigorú
katonai titoktartással övezett MN 1480
hadmûveleti-harcászati rakétadandár
történetét.

des tagja, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem tanárának tollából született meg.
A kiadványt június 12-én mutatták be
nagy érdeklõdés mellett a Wass Albert
Könyvtár és Múzeumban. A szerzõ tárgyilagos stílusban vezeti végig az olvasót a
dandár történetén. A könyvbõl megtudhatjuk, hogy a rakéta indításához a robbanófej
kivételével minden rendelkezésre állt a lak-

Értesítés
Értesítem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
a Polgármesteri Hivatalban és az
Okmányirodában 2010. július 16-án,
pénteken technikai okok miatt ügyfélfogadás nem lesz, a Hivatal és az
Okmányiroda zárva lesz.
Fotó: Töreky

A kép bal oldalán M. Szabó Miklós, jobb szélen Sebõk János

Dr. Imre László
jegyzõ

Kitáncolták a májusfát
Június 5-én az Iparoskör tagjai által a
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesülete részére állított májusfa a Szent
György-hegyen lévõ Tájház udvarán
már csak a „kitáncolásra” várt.
A májusfaállítás szép hagyományát 15
évvel ezelõtt teremtették meg az iparosok
és vállalkozók. Évenkénti váltásban hol az
egyik, hol a másik szervezet köszönti ily
módon a másikat.
A vidám hangulatú baráti találkozón
ebben az évben mintegy hatvanan vettek

Szupertitkos alakulat

részt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke és Sólyom Károly
alpolgármester is.
A „bográcsfelelõs” és a finom pörkölt
elkészítõje most is Labovszky Imre volt. A
jobbnál jobb borok a szõlõsgazda vállalkozók, iparosok pincéjébõl kerültek az
asztalra.
Varga Árpád „egyszemélyes” zenekara
pedig arról gondoskodott, hogy a jelenlévõk hajnali kettõig ropják a táncot. NHE

A közel másfélszáz oldalas, korabeli
fotók sokaságával illusztrált könyv megírását Sebõk János nyugállományú vezérõrnagy, a rakétadandár alapítótagja és volt
parancsnoka szorgalmazására, M. Szabó
Miklós nyugalmazott altábornagy, hadtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia ren-

tanyában. Azonban azt még az akkori legfõbb politikai vezetõk sem tudták, hogy a
szovjetek az atomrobbanófejet az alakulattól néhány tíz kilométerre tárolták. Azt
szükség esetén egy óra leforgása alatt a
helyszínre lehetett volna szállítani.
Töreky László

Hagyományõrzõ bauxitbányászok
Tapolca legújabb kori történelmének meghatározó alakítója volt a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat, amely a XX. század '60-as
éveiben költöztette központját és a dolgozók jelentõs számát a városba.
A ma is itt élõ bauxitbányászok 2010 áprilisában hagyományápoló egyesületet hoztak
létre 33 alapítótaggal.
Az egyesület a helyi hagyományok ápolása és õrzése mellett arra is lehetõséget kíván
teremteni, hogy a környezõ településeken élõ

bányászok összetartozását erõsítse, a múlt
szellemi és tárgyi emlékeit megõrizze.
Tapolca Város Képviselõ-testülete a június
18-án megtartott ülésén hozzájárult ahhoz,
hogy az egyesület felvegye a város nevét, és
ezentúl Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület néven mûködjön.
A kitûzött cél nem kevés: a magyarországi
bányászat hagyományainak ápolása, részvétel
a bányásztelepülések társadalmi életében, rendezvények szervezése, ismeretterjesztés. NHE

Levelesládánkból - Tapolca bombázása 1945. március 25-én
Tisztelt Fõszerkesztõ Asszony!
Életkoromból eredõen, igyekszem itthagyni emlékeimet. Így - most kapcsolatba
kerültünk Tapolca 1928. évi díszpolgárai
(Fáy Aladár és Scholtz Kornél) felidézése
kapcsán - átgondoltam Tapolcán átélt
tragikus emlékeimet 7 évesként, 1945. március 25-én, amikor Tapolca légi támadást
szenvedett el. Véletlenül - átutazóban éppen
ott voltam.
Röviden megírtam. Pontos adatokat tudok
említeni, korabeli családi naptár feljegyzéseibõl, és a rendkívüli esemény miatt mindenre még ma is nagyon jól emlékszem.
Felajánlom közlésre, hátha egyszer kitûnõ lapja szerkesztése kapcsán - találkozik
elképzeléseivel.
Nem vagyok türelmetlen, ami a közlést
illeti!
Tisztelettel:
Honti József
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A II. világháború során 1945. március
25-én, vasárnap tragikus esemény volt Tapolcán. Ezen a napon volt a város bombázása. 7
éves gyermekként, átutazóban a tapolcai vasútállomáson éltem át azt a szomorú napot.
Mindenre jól emlékszem, ezen kívül édesanyám - gondos asszony volt - kis naptárában
feljegyezte a családdal kapcsolatos eseményeket. Idézõjelben tüntetem fel a bejegyzéseket.
Elõzmény: Balatonfüreden éltünk, édesapám ott volt vasúti állomásfõnök. A front
közeledtével, bizonyára ösztönösen, Zalaegerszegen élõ rokonainkhoz igyekeztünk,
annál is inkább, mert a füredi állomáson egy
lõszervonat volt tartósan, így ott nagyon nem
volt biztonságos az élet azokban a napokban.
Néhány személy- és teherkocsiból álló
alkalmi vonattal március 24-én szombaton
„elindultunk 6 órakor”. Badacsonytomajnál a
Balaton déli partja felõl támadást kaptunk,
vonatunkat találat érte. Horváth úr, balaton-

füredi vasúti raktárnok meghalt és Tóth
József úr, balatonarácsi vasuti állomásvezetõ,
kiadóõr is szilánkot kapott a kezébe, amit
aztán sok éven át hordott, ezért kissé nehezen
mozgatta a kezét.
Az országút melletti árokban próbáltunk
védelmet keresni. Évtizedek múlva is, ha arra
jártunk autóval, mutatni szoktam, hogy hol
feküdtünk 1945 márciusában. A megsérült
vonatot aztán sikerült helyre állítani és folytattuk utunkat Tapolca felé.
„Tapolca bombázása” - ez a bejegyzés szerepel a naptárban március 25-én. Vonatunk
Tapolca állomás túlsó, Boba felõli végén állt.
Édesapám a forgalmi irodában tárgyalt tovább utazásunk érdekében. Elhagyta az un.
felvételi épületet, és nem sokkal utána az
állomás bomba teli találatot kapott, teljesen
elpusztult, helyén mély kráter keletkezett. Mi
a légi támadás során a vonat alatt feküdtünk,
ösztönösen itt próbáltunk védelmet keresni.
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Jól emlékszem, mint gyerek idõnként felnéztem és figyeltem, amint az állomás rakterületén a légvédelmi ágyúk nagyon dolgoztak,
lõtték a támadó repülõgépeket, a katonák teljesen fedezék nélkül voltak. A vonat alatt pattogtak a lövedékek, ill. a sínek kavicságyának
bazaltkövei.
De - a Jóisten segítségével - ezt is túléltük,
folytathattuk utunkat, és március 28-án szerdán „Z.egerszegre értünk”.
„Or. bejött du.5.” - ez a bejegyzés március
29-én, csütörtökön szerepel a naptárban.
Április 17. kedd és április 19. csütörtök
között azután lovaskocsival és egyébb alkalmi fuvarokkal Zalaegerszegrõl Veszprémen
át visszatértünk Balatonfüredre, ahova a naptár bejegyzése szerint április 19-én 3/4 2-kor
érkeztünk haza.
A világháború során - mint annyi más
emberét - a mi életünket is csak a Jóisten és a
szerencse mentette meg.
Honti József
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Egy évtizede mûködik az „Assissi Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvány
Tapolca Város Önkormányzatának kötelezõen ellátandó feladata a település belterületén kóborló állatok befogása, illetve
az elhagyott állati hulladékok begyûjtése.
A feladatok ellátására a város az „Assissi

Fotó: N. Horváth

Ulrike Vollner és a hálás kutyák

Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvánnyal
kötött szerzõdést. Az alapítvány elnöke
Ulrike Vollner.
Az egy évtizede mûködõ állatmenhely az
önkormányzati tulajdonú telepen, TapolcaSebronban található.
Az országosan is példaértékû tevékenységet folytató alapítvány munkájának köszönhetõen a közel 1 hektáros területen 70 kenelben mintegy 160 kutya érezheti magát biztonságban, és az 5 elkülönített udvarban szabad mozgásra és játékra is lehetõsége van.
Dr. Varga Ottó hatósági fõállatorvos rendszeresen ellenõrzi az állatmenhelyt, és az ott
folyó áldozatos és színvonalas munkáról már
többször is nyilatkozott lapunknak.
A munka sikerét bizonyítja, hogy míg az
ország különbözõ sintértelepein naponta több
száz kutyát altatnak el, addig a tapolcai menhelyen más úton járnak.
2008-ban a 268 befogadott kutyából 226-ot

sikerült örökbe adniuk, valamint 130 szukát
és 76 kant ivartalanítottak. A gyengélkedõ
kutyákat „betegszoba” várja. Az évenkénti,
mintegy 700 védõoltás is jelzi, hogy nagy
odafigyeléssel és szeretettel gondoskodnak a
megmentett állatokról az itt dolgozók.
Munkája elismeréseként Tapolca Város
Önkormányzata - a gyepmesteri feladatokat
is ellátó - Ulrike Vollnernek 2006-ban
„Tapolca Város közszolgálatáért” kitüntetést
adományozta. Az állatmenhely 2009-ben
elnyerte a Magyar Állatvédõ és Természetbarát Szövetség által alapított „Év Állatvédõ
Szervezete” címet.
A Felelõsséggel az állatokért címmel
meghirdetett program keretében dr. Varga
Ottó fõállatorvos és Bogdán Mariann, az
alapítvány munkatársa a város óvodáiban,
iskoláiban ismeretterjesztõ elõadásokat tartott, de arra is nyílt lehetõség, hogy a
gyerekek betekintsenek az állatmenhely min-

dennapjaiba.
A felelõs állattartási kultúra népszerûsítése
érdekében végzett tevékenységének eredményeként az alapítvány 2009-ben a Mars
Hungary Pedigree Örökbefogadási pályázatán 2 millió forintot nyert.
Az elsõsorban karitatív munkát folytató állatmenhely a rendszeres önkormányzati támogatásból, külföldi és belföldi adományokból,
valamint a személyi jövedelemadó 1%-ából
tartja fenn magát.
A nem könnyû és felelõsségteljes tevékenységért sok-sok köszönetet és - sajnos - alaptalan vádakat és támadásokat is kapnak az
alapítvány munkatársai.
Ezért is döntött Császár László polgármester úgy, hogy a június 18-ai nyilvános ülésen
a Képviselõ-testület nevében is köszönetet
mond az állatmenhelyben folyó áldozatos tevékenységért és megerõsíti annak hatáskörét.
N. Horváth Erzsébet

PR-RIPORT

Téglakõbe vésett sikertörténet

Építsünk saját világot!
Miként lehetséges az, hogy egy terméket maguk a vevõk fejlesztenek tovább, meglepve azokat is, akik eredetileg kitalálták és megalkották? Barabás
Árpád, a veszprémi Barabás Téglakõ
Kft. tulajdonosa szerint a téglakõ-sztori
valójában csak most - a díjesõ után kezdõdik.

alkalmazási lehetõség, hogy szinte saját
világot lehet már építeni csak téglakõbõl.
Sok régi álom megvalósításában segítünk,
és ez a legnagyobb sikere annak a többéves tervezésnek és fejlesztõ munkának,
amely a téglakõ létrehozását elõzte meg.
Most érzem igazán, hogy nem dolgoztam
vele hiába, és hogy a téglakõ történetét
maguk a vevõk kezdik el írni.

- Mitõl vált divatossá a téglakõ?
- Bár csak egy éve kezdtük árulni a téglakövet, tavaly már 100 ezer négyzetmétert adtunk el összesen. Idén a rendkívüli
idõjárás ellenére június közepén, jóval
rövidebb idõ alatt szintén 100 ezer eladott
négyzetméternél tartunk, ami országos rekord. Az eddig értékesített mennyiséggel
30 teljes focipályát lehetne lefedni. A magyarok tényleg megszerették a téglakövet.
A legtöbbet eddig Veszprém és Pest
megyében vásároltak belõle. Talán az a
titkunk, hogy a vásárlóink sokkal több
tulajdonságot láttak meg a téglakõben,
mint amit mi magunk eredetileg gondoltunk róla. Szerintem páratlan, hogy egy
terméket ilyen mértékben a vevõk fejlesszenek tovább.

- Sorra érkeznek a szakmai elismerések. Melyik a legfontosabb?
- A téglakõ kiemelkedõ pontszámmal
újdonság-díjat és legjobb stand-díjat nyert
a legjobb kiállításon, a Construma építészeti vásáron. A standunkon derült ki,
hogy az embereket sokkal jobban érdekli
a kerítés, a pad, a kút, a pergola, az
épületek külsõ fedése, mint az, hogy eredetileg ez egy térburkolat volt. Innen jött
az ötlet, hogy sok helyen az országban
úgynevezett Téglakõ Bemutatókerteket
építsenek a partnereink. Ez már nagy
ütemben zajlik, köszönhetõen annak,
hogy ötször annyi viszonteladónk van,

mint egy évvel ezelõtt, sõt terjeszkedünk a
határokon túl is, számos környezõ országban, de még Kazahsztánból is jönnek
Veszprémbe téglakõért.
- Mivel szolgálhatja még a téglakõ a
vásárlókat?
- A családi házas övezeteket céloztuk
meg, ahol az utcákon ma még az aszfaltot
használják, de ahol ugyanezért az árért
egy lényegesen szebb burkolatot tudunk
ajánlani. Magyarországon eddig csak aszfaltból, öntött betonból épült út. Miközben
nyugaton nagy divat betonkövekkel lefedni az utcákat, mert sokkal otthonosabb.
Van-e annál kellemesebb, otthonosabb,
mint ami a természetes közeget idézi?
Sokan azt mondják, hogy a téglakõ békét
hoz az udvarukba, nyugalmat áraszt,
állandóságot sugall. Talán évtizedek óta
nem volt olyan termék, ami ilyen nagy
szeretetet váltott volna ki a vásárlókból. A
megvásárlása pedig nagyon méltányos ára
miatt már senkinél nem az anyagiak függvénye.
Névai Gábor

- Hogyan derült ki, hogy a téglakõ
jóval több, mint térburkolat?
- Nagy meglepetésünkre a próbaképpen
kihelyezett téglaköveknél azt láttuk, hogy
nemcsak útburkolásra használták fel, hanem kerítést falaztak belõle, mára pedig a
téglakõ kész építõelemmé vált, mindenki
valami egyedit akar alkotni belõle. Egy
szolnoki mesterséges tó felett már hidat
építettek téglakõbõl. De készült iskolakerítés, iskolaudvar és bicikliút, fürdõudvar is belõle. Veszprémiként örömmel
tölt el, hogy felhasználják a „Kertek és
Kolostorok” címû, közel egymilliárdos,
EU-támogatással megvalósuló városrehabilitációs programban is. Olyan széles az

Mi az a téglakõ?

Az antik jellegû téglakõ színében,
még csorbulásaiban is úgy néz ki, mint
egy százéves bontott tégla: patinás és
gyönyörû. Anyagában beton, tehát nem
égetett agyag, a dédszüleink korabeli
égetett agyagtéglát idézi, ám azzal
ellentétben fagyálló és kopásálló. A
téglakõvel gyakorlatilag újrateremtették
a téglát, ami beépíthetõ az udvar- és a
járdaburkolatba, ellenáll a sónak, az
esõnek, a hónak és a mechanikai koptatásnak is, könnyedén bontható, javítható. Az eredetileg kõmûves Barabás
Árpád hosszú esztendõkön át kísérletezett, amíg mára tökéletesítette találmányát. Ráadásul a teljesen újragondolt
gyártástechnológia az eddig megszokott
árszint felét, harmadát teszi lehetõvé.
Akik eddig csak vágytak erre, most nagyon kedvezõ áron juthatnak egy magyar prémium-termékhez.
Érdekli a téglakõ?
Tudjon meg többet:
Barabás Téglakõ Kft.
8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
Telefon: 06-88-578-280
www.teglako.hu
info@barabasteglako.hu

A téglakõ patinás és gyönyörû
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Napraforgó településtábla
a bajnok Tapolcának
A napenergia elterjedésén munkálkodó
polgármesterek, haladó szellemû energetikusok és más szakemberek közremûködésével zajlott le az elsõ Napkorona
Bajnokság ünnepélyes díjátadója. Az
Energia Klub a napenergia hasznosításában élenjáró településeket díjazta 3
kategóriában.
Az 5 ezer és 50 ezer lakos közötti települések kategória-gyõztese Tapolca.
A díj és díjjal járó díszoklevél mellé egy
településtáblát is kaptak, amely a település
határába kirakva hirdetheti majd az elért

eredményt.
A Napkorona Bajnokság díjait egy szakmai zsûri ítélte oda. A díjátadó RENEXPO
rendezvény keretében, az Energia Klub
napenergia terjedését elõsegítõ konferenciájának keretében zajlott le.
Tapolcán a Juhász Gyula u. 41-43-45-ös
számú ház, a Kazinczy tér 9-es számú ház,
illetve közös képviselõik: Horváth Gyula,
Czakó István, Kiss Ferenc László és Domán
Gábor szervezésének eredményeként jött létre a napenergiát felhasználó, beruházó program.
G. Dr. Takáts Gizella

Szólj, síp, szólj ! . . .
Munkát, kenyeret! - hangzott a munkások követelése. Fontos a sorrend. Nem kényszer a
munka, de mibõl éljünk? Azonkívül a munka örömforrás is.
Jó munkát, jó egészséget! - köszönök beléptemkor. Valaki így válaszolt: Van jó munka?
Ki szeret dolgozni? - Szomorú és tragikus az ilyen felfogás.
Munka nélkül értéktelenül telik az élet. Széchenyi szerint "unalom a rosszra hajló embert
rosszá, a jóra hajlót boldogtalanná teszi".
A tanulásról is eltorzult felfogás uralkodik: Annyit kell tanulni! Mikor lesz már szünet?
Unom a tanulást stb. Inkább azt mondanák: De jó, hogy tanulhatok! A diák pótolhatatlan
idõt, alkalmat veszít, ha nem tanul, s rendszerint rosszra használja a tétlenséggel "kitöltött"
idõt. A kényelmes test és lélek elpuhul, akaratgyenge lesz vagy emberhalászok foglya.
Apai szigor, anyai könny, iskolai elégtelen osztályzat mind csak enyhe figyelmeztetés az
élet ütlegeihez képest.
Neveld magad a tanulás és munka szeretetére, de legalább hagyd, hogy ráneveljenek
hivatott nevelõid.
Dr. G. T. G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Siklóernyõsök kontra nemzeti park
Egy asztalhoz ültette a Csobánc siklóernyõseinek képviselõit és a nemzeti park
szakembereit a tapolcai rendõrkapitány június 18-án a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
A Csobánc-hegyi siklóernyõzés 25 éves
múltra tekint vissza, ám a Balaton-felvidéki Nemzeti Park az utóbbi idõben a
természetkárosításra hivatkozva megtiltotta a különleges sport gyakorlását. A siklóernyõzés így illegálissá vált, de nem szûnt
meg a területen. A sportág mûvelõi, a turizmusért aggódó szakemberek és az érintett

települések (Tapolca-Diszel, Gyulakeszi)
képviselõi a siklóernyõzés újbóli engedélyezése mellett érveltek, vitatva az ellenük
kritikaként felhozott környezetkárosítást.
A siklóernyõs konferenciát moderáló
dr. Smura János tapolcai rendõrkapitány kezdeményezése végül eredményre vezetett. Az
ellenérdekelt felek között ugyan végleges
megállapodásra nem került sor, de megegyeztek, hogy közösen bejárják az érintett
területet, egy hónap múlva pedig kész tervekkel, ajánlatokkal ülnek le ismét tárgyalni
egymással.
Töreky László

Felettünk a csillagok

37. rész

Extrémgyors csillag
Az eddig ismertektõl eltérõ tulajdonságú
extrém sebességgel mozgó csillagot
fedeztek fel a Tejútrendszerben.
Azokat a gyorsan mozgó csillagokat, amelyeknek a sebessége elegendõen nagy ahhoz,
hogy elhagyják galaxisunkat, HVS-eknek
(Hyper-velocity star) nevezik. Az eddig
ismert HVS-ek illeszkedtek abba a modellbe,
amely szerint ezek a csillagok úgy tesznek
szert ilyen hatalmas sebességre, hogy a
galaxis központjában található szupernehéz
feketelyuk környezetébõl kilökõdnek.
Az SDSS J01365.91+242546.0 jelû objektum több ponton is rácáfolni látszik erre a
modellre. Elõször is kisebb a tömege, mint
eddig ismert hipersebességû társaié, valamint a felszíni hõmérséklete is alacsonyabb
a vártnál. A legnagyobb meglepetést viszont
a csillag pályájának a meghatározásakor
tapasztalták a kutatók. Eszerint a SDSS
J01365.91+242546.0 nem származhat galaxisunk központi régiójából.
Tehát a nagy kérdés az, hogy hogyan tett
szert ez a csillag ekkora sebességre? A pályá-

ja alapján biztosan állítható, hogy a központi
feketelyuk nem lökhette ki. Ahhoz viszont túl
nagy a sebessége, hogy feltételezhessük, esetleg egy kettõs rendszer tagjaként lökõdött
ki.
A jelek szerint még nem ismerjük az ilyen
nagysebességû csillagok kialakulásának minden lehetséges módját. Jelenleg még abban
sem teljesen biztosak a kutatók, hogy a csillag 587 km/s-os sebessége elegendõ-e a
Tejútrendszer elhagyásához. Ehhez még pontosabb mérésekre lesz szükség.
HL

Személyiségfejlesztõ tábor
A Batsányi János Mûvelõdési Központban július 26. és 30. között Szinbád elnevezéssel személyiségfejlesztõ tábor lesz.
Az önismeretet, kreativitást, kommunikációt fejlesztõ foglalkozásokat D. Barabás
Éva vezeti.
Jelentkezés 20 éves kortól.
További információk: ttgyk. fw.hu

Szürkemarha a bográcsban
A Tanúhegyek Egyesület által életre
hívott II. Országos Szürkemarhapörkölt
Fõzõversenynek Káptalantóti adott otthont június 19-én.
A Falunap keretében megrendezett verseny
iránt nagy volt az érdeklõdés, tizennégy,
egyenként 3 fõs csapat vett részt ezen a
megmérettetésen. A fõzõalkalmatosságról,
fûszerekrõl a nevezõk gondoskodtak, a csapatonkénti 5 kg szürkemarha húst a szerve-

zõk biztosították.
A szigorú zsûri döntése értelmében az I.
helyezést Marton Zsolt veszprémi versenyzõ nyerte el. A II. helyen a Minorics-Vigh
Zoltán páros Tapolcáról, valamint Kalmár
Ádám osztozott. III. helyen Monostorapáti
Önkormányzata végzett. A Wolmuth Péter,
Badacsonytördemic polgármestere által felajánlott különdíjat a Tanúhegyek Egyesület
csapata nyerte el.
NHE

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ júliusi programjai
Tapolcai Nyár 2010 - Helyszín: Víziszínpad - Kezdési idõpont: 20 óra
4.: Tapolcai Musical Színpad; 11.: Little Band zenekar; Unique; 18.: Hetedhét zenekar „tiszta népzenétõl a világzenéig”; 25.: Crystal; Szép Norbert „Ébren Álmodom”
5.: Véradás
Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth Erzsébet, hétfõ, szerda 17.00-20.00. Babamasszázs: szerda 10.30-12.00. Bridzs klub: hétfõ 18 óra. Sakkedzés: H-P. 9.00-12.00. Tapolcai
Musical Színpad: szombat 09.00-14.00.
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Márton Gyuláné zongoratanárnõ
(Tapolca, 1902. június 21. - Szombathely, 1979. március)
Régi tapolcai családban született, leánykori neve Pollák Anna. Az
elemi iskolát és a négy polgárit Tapolcán járta ki. Zenei tehetsége már
korán megnyilvánult. Az iskolai ünnepségek gyakori szereplõje volt.
Budapestre került, ahol a Zeneakadémia kétéves zongora és orgona
képzésén vett részt. Tapolcára hazajõve tanítványokat fogadott.
Életének döntõ részében zongora magántanárként dolgozott. A tapolcai Zenei Általános
Iskolában annak megindulásakor tanított három évig. Nani néni - mert mindenütt csak így
ismerték - munkája, hivatása és magánélete teljesen összemosódott. Több mint fél
évszázadon át segítõ részvétele nélkül zenei esemény Tapolcán aligha volt. Univerzális tehetségét sokszor bizonyította, mint a némafilmek briliáns zongorakísérõje. Improvizatív
készségérõl, hangulatokat megjelenítõ tehetségérõl legendákat meséltek az egykori mozilátogatók. A VOGE, majd a Batsányi János Kultúrotthon szinte minden rendezvényének zenei
vezetõje volt. Zenét szolgáltatott keresztelõkön, esküvõkön, családi és társadalmi eseményeken. A zsinagógában és a protestáns templomban hosszú idõn át orgonált. Tapolca
közkedvelt, elismert, színes alakja volt. Munkájáért országos, megyei és helyi kitüntetéseket
is kapott. Férje Márton Gyula MÁV-tisztviselõ, a tapolcai MÁV-TIAC egyik alapítója és
vezetõje volt haláláig.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Lazac saláta lime dresszinggel
Hozzávalók 4 személyre: 2 csomag lazac
filé 40 dkg, 1 csomag ruccola, 1 csomag
galambbegy, 1 db jégsaláta, 1 db radicco, 3
dkg fenyõmag, 1/2 friss ananász, 2db lime, 4
ek. méz, 3-4 ek. olívaolaj, 10 dkg pirított
kenyérkocka, balzsamecet krém.
Elkészítése: Elkészítjük a vegyes saláta
alapot, Galambbegy, Ruccola, Radicco és
jégsalátából, keverünk hozzá fenyõmagot,
friss ananászt, majd lime dresszinggel

ízesítjük, ami mézbõl, extra szûz olívaolajból
és lime levébõl készül. A salátákat tálra
helyezzük, pirított kenyérkockával megszórjuk. A kész lazacot a salátára helyezzük és
díszítjük balzsamecet sûrítménnyel.
Tipp: bármilyen salátával, és hallal is
elkészíthetõ.
Kép: www.receptbazar.hu web oldalon.
Halász János gasztronómus

Felhívás
Tapolca Város Önkormányzata és a Tamási Áron Mûvelõdési Központ a Tapolca
Ünnepi Napok és Borhét keretében megrendezi a XII. Pörköltfõzõ Versenyt.
A versenyre várjuk azon baráti körök, családok, egyesületek nevezését, akik szívesen
megosztanák a közönséggel elkészített remekmûvüket és receptjüket. Nevezési
kategóriák: marha, sertés, vad.
Az elkészült pörköltet jeles szakmai és társadalmi zsûri értékeli.
Ideje: 2010. augusztus 22-én (vasárnap) 10 óra
Helyszín: Köztársaság tér
Nevezési határidõ: 2010. augusztus 5.
Tamási Áron Mûvelõdési Központ, Tapolca, Kisfaludy utca 2-6.
Információ: 87/411-323)

Vegyes szójátékok
- Nem mindegy: tengeri csata csúcspontja,
vagy a csengeri tata púpcsontja.
- Hogy hívják a kakukk drogját? Kakukkfû.
- Itt a behívó. Józsit besorozták az utolsó
sorba.
- Égzengés-földcsuszamlás.
- A veréb felrepült a véreb elõl.
- Józsi bizonyítványa azt bizonyítja, hogy
bizony a szülinapi ajándék bizonytalan.
- Jenci szemüveg nélkül is túl világosan lát,
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látja, hogy hol van a túlvilág.
- Maca e mellet emelgeti az emelet mellett.
- Nem adta vissza a kiskutyát az ebadta.
- A mennyei klinikán ma is szívesen végez
lélekátültetést Szent Péter.
- Nem csak a fehér embernek kell sok fehérjét fogyasztani, nem vitás, de vitamint is.
- A vörös égalja szellentett egyet.
- A brazil turisták meglátogatták az esztergomi brazilikát.
Dr. Töreky László

SPORT

Érseki Tamara aranyérmes lett
Debrecenben, az országos sakk diákolimpia egyéni döntõjében aranyérmet szerzett az I. korcsoportban a Tapolcai
Sakkiskola versenyzõje.
Az ajkai Fekete István Általános Iskola
tanulójaként Tapolcán versenyzõ Tamara
nagyszerû játékkal és nagyszerû eredménynyel lepte meg edzõit, Kosztolánczi Gyulát
és Szabó Ádámot. Remek versenyzéssel, 8
mérkõzésbõl 7,5 ponttal érte el az országos
egyéni bajnoki címet korcsoportjában.

További eredmények: a II. korcsoportban
11.lett Koltai Anna, a IV. korcsoportban 9.
Szabó Dorina, az V. korcsoportban 7.
helyen végzett Peszleg Pálma.
A fiúk versenyében, a II. korcsoportos
Kauffmann Péter a 8., Buzás Bertalan a 9.
helyet szerezte meg, a IV. korcsoportos
Bodó Bence a 7. lett az országos diákolimpián.
Valamennyi sakkozó a Tapolcai Sakkiskola versenyzõje.

Diákolimpia Tapolcán
Az idei tanévben Veszprém megye kapta
a IV. korcsoportos kézilabda diákolimpia
rendezési jogát a Magyar Diáksport
Szövetségtõl. A fiúk versenye Alsóörsön,
a lányoké Tapolcán zajlott.
Május 27-én nyolc fiú és nyolc lánycsapat vonult az alsóörsi sportcsarnok küzdõterére az országos IV. korcsoportos kézilabda diákolimpia közös megnyitójának színhelyére.
A résztvevõket a megye nevében Stolár
Mihály tanácsnok köszöntötte, kiemelve
Veszprém megye nevezetességeit a kultúrában, építészetben, a sportban, különös
tekintettel a kézilabdára. A rendezõk nevében Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere
és Sólyom Károly, tapolcai alpolgármester
buzdította az ifjú kézilabdásokat.
A hivatalos megnyitó fényét emelte a
Veszprém Torna Club tornászainak ugróasztal és gólyalábas bemutatója. Produkciójuk kirobbanó sikert aratott a fiúk és
lányok körében.
Ezt követõen a nyolc lánycsapat Tapolcára vette az irányt, hogy a 28-30-áig tartó
országos döntõ küzdelmeire készüljön. Ebben a nyolcban szerepelt a Tapolcai Általános Iskola csapata is, amely megyebajnokként vívta ki a jogot a részvételre. Az
elsõ és második napi csoportmérkõzéseken
a mi kislányaink ugyan nem arattak gyõzelmet a négyes csoportban, de egyik ellenféltõl sem kaptak ki megalázóan. Csoport-

beli ellenfeleik - Tököl, Tatabánya, Tamási,
de a B jelû csoport négy csapata is elõrébb
tart a sportágban. Õk nem iskolai, hanem
egyesületi keretek között készülhetnek, ami
heti 4-5-6 edzést is jelent a tapolcai 1-gyel
szemben.
30-án már a helyezésekért zajlottak a
mérkõzések. A Tapolcai Általános Iskola
csapata a 8. helyen végzett, 7. lett Csurgó
együttese. Az 5-6. helyért Debrecen és
Tököl küzdött. Elõbbi aratott gyõzelmet.
A 3-4. helyért nagy csatát vívott Tamási
Kistelekkel, de a kistelekiek felõrölték
ellenfelüket. A döntõben Tatabánya és Békéscsaba csatájából a kevesebb sérülttel és
jobb idegzettel rendelkezõ csabaiak kerültek ki gyõztesen, s lettek a 2009/2010-es
tanév országos bajnokai.
Az ünnepélyes díjkiosztón a kupákat,
érmeket, okleveleket Császár László polgármestertõl és Szlatényi Györgytõl, a
Magyar Diáksport Szövetség fõtitkárától
vehették át a díjazottak. Különdíjat kapott a
torna legjobb játékosa, a kisteleki Aron
Andrea, a gólkirálynõ a debreceni Dáné
Rita lett. A tapolcaiak közül Hársfalvi Júlia
érdemelt különdíjat mint a legjobb tapolcai
játékos. A tapolcai csapat tagjai voltak:
Vajai Franciska, Tulok Fanni, Hársfalvi
Júlia, Sipos Kata, Benedek Sára, Németh
Noémi, Nagy Dóra, Tölli Dorina, Szalay
Fanni, Juhász Melitta, Bene Mónika,
Magyrósi Adél.

Tehetségek, akik Tapolcáról indultak
III. rész
Sorozatunkban a Tapolcáról indult fiatal
tehetségeket mutatjuk be. Ebben a
részben Rédli Andrea kézilabdás lesz a
fõszereplõ, aki a napokban az NB I/B-s
Kispest csapatánál írt alá szerzõdést.
Andrea a kézilabdával általános iskolás
korában, a Kazinczy iskolában ismerkedett
meg, már ott is szép eredményeket elérve
Somogyi Andrea tanárnõvel. Gimnazista
korában lett a Tapolca VSE NB II-es ifjúsági
és felnõtt csapatának tagja. Ebben az idõszakban Antal Edit edzõ irányításával ifjúsági szinten egy bronzérem, majd két egymást
követõ évben aranyérem került a ‘88-as
születésû Andrea nyakába, aki balátlövõ
poszton szórta a gólokat. A felnõtt csapatban
is szerepet kapott az akkor még ifjúsági korú
kézilabdás, ahol Kordik Csabától kapta a
képzést. A legszebb emlék a felnõtt bajnoki
aranyérem együtt az ifjúságival.
Érettségi után Pestre került, de elsõ éves
korában még hazajárt meccsekre. A következõ két évet a Csömör csapatánál töltötte mint
balátlövõ, de jobbátlövõként, sõt balszélsõként
is bevethetõ volt. A legutolsó szezonban, amit
Csömörön töltött, nagyon sokat fejlõdött, fõ-

Országos versenyeken a vívók

Fotó: Vívóklub

Gratulálunk!
A közelmúltban országos megmérettetéseken vettek részt az Sz-L Bau Balaton
Vívóklub versenyzõi Szolnokon és Derecskén, ahol nemcsak egyesületüket, hanem iskolájukat is képviselték.
Szolnokon rendezték az országos diákolimpiát az általános iskolás párbajtõrözõk-

Rövid sporthírek, eredmények
LOVASSPORT:
A Nemzeti Vágtán a Tapolcán tanuló badacsonytördemici Mráz Tamás egy második és
egy ötödik helyezést szerzett díjugratásban.
A gátversenyen gyõzelmet aratott. Mráz
Tamás volt a Vágta legfiatalabb versenyzõje,
s tudni kell még róla, hogy õ az országos
ifjúsági díjugratás listavezetõje.

ATLÉTIKA:
A Zamárdiban rendezett XIII. Nemzetközi
veterán atlétikai Balaton-bajnokságon a
nemesvitai Bicsérdi Miklós a 100 méteres
síkfutásban 14,05-ös idõvel ezüstérmet
érdemelt ki, ugyancsak ezüstérem került a
nyakába a távolugrásban elért 4,62-es
ugrásáért.

SAKK:
Az országos korosztályos rapid egyéni
sakkbajnokságon népes tapolcai mezõny ( 13
sakkozó vett részt Szombathelyen.
Eredmények: Az U-8-as korosztályban Érseki Áron 15., Kauffmann Kristóf a 17. helyen

végzett. Az U-10-ben Érseki Tamara 6.,
Kauffmann Péter a 7. lett.
Az U-12-eseknél Sötét Barbara a 4., Árvai
Eszter a 6., Koltai Anna a 7. helyet szerezte
meg a 29-es mezõnyben.
A 14 éveseknél Kekk Laura a 10., Tóth
Tímea a 11.helyen zárt. Egy korcsoporttal
feljebb, az U-14-ben Tóth Kristófnak a 16.
hely, Hoffmann Rolandnak a 19. hely jutott.
Bodó Bence az U-16-os korcsoport 32
indulójának versenyében a 10. helyet
szerezte meg.

LABDARÚGÁS:
A megyei I. osztályban szereplõ TIACHonvéd VSE a nyolcadik helyen végzett a
bajnokságban( 40 pont, 66 lõtt, 40 kapott
gól a mérleg). Utolsó mérkõzésén Csetény
csapatától szenvedtek 7:0-ás vereséget. A
hazai gárda a játék minden elemében ellenfele fölé nõtt. A TIAC eredményei az elõzõ
három fordulóból. TIAC- Csabrendek 3:1gólszerzõk: Tarnóczai, Csáki, Simon. Magabiztos játékkal maradt itthon a három pont.

ként a védekezési technikában. Eredményes
szezont zárt. Berendi Antal megkeresése révén
került Kispestre, ott írt alá a napokban, s a következõ bajnoki szezontól a Kispest balátlövõként számít a Tapolcáról induló Rédli Andreára.
Andi a nyári szünet egy részét tanulással
fogja tölteni, mert államvizsgára és felvételire készül, aztán remélhetõleg marad ideje
a pihenésre is, mielõtt megkezdõdik új klubjánál a nyári alapozás.
Sok sikert, sok gólt kívánunk neki innen
Tapolcáról!

Úrkút- TIAC 4:2 A tapolcai gólok Simon
és Csáki nevéhez fûzõdnek. TIAC-Ajka
Kristály 0:3 Megérdemelt vendégsiker született.
A megyei I. osztályú tizenhat csapatos ifjúsági bajnokságban a tapolcai fiatalok a 10.
helyen végeztek (38 pont).
Megvannak a bajnokok a megyei III. és IV.
osztályban is.
A III. osztály bajnoka Révfülöp lett (56 pont),
második helyen Balatonszepezd (40 pont), a
harmadikon Káptalantóti (35) végzett.
A IV. osztályban Csabrendek II. lett a legjobb
(61 pont), a Tapolca VSE 56 gyûjtött pontjával a második, míg Sümeg gárdája 54 ponttal
a bronzérmet érdemelte ki.
A IV. osztályban szereplõ csapataink még
nem közölt eredményei: Tapolca-Diszel SE
4:3
Pótolt meccs: Tapolca-Révfülöp II 1:1.
Diszel SE-Nemesvita 2:1, Zánka-Tapolca
VSE 2:4, Tapolca VSE-Sümegprága 2:0,
Hegymagas-Diszel SE 3:4, Diszel SERévfülöp II. 5:3, Ukk-Tapolca VSE 3:1

Új Tapolcai Újság

nek, ahonnan - az elmúlt évekhez hasonlóan az idén sem tértek haza aranyak nélkül.
Korcsoportonkénti egyéni és csapatversenyben mérették meg magukat egy-egy iskola tanulói. Az összevont I-II-es korosztályban 8. lett Noszlopi Bence Tapolca, a lányoknál 5. helyet szerezte meg Csekõ Kira,
aki a nyirádi általános iskola tanulója. A III.
korcsoportban Siklósi Gergely a Tapolcai Általános Iskola, Kazinczy Ferenc Tagintézményének tanulója lett a bajnok egyéniben,
majd újabb aranyérem csapatversenyben a
Siklósi Gergely, Kalácska Botond, Dezsõ
László (Batsányi) és Orbán Patrik (Kazinczy)
összeállítású csapattal. A IV. korcsoportosok
egyéni versenyében Felker Adrienn (Kazinczy)
ezüstérmet szerzett. Csapatban sikerült fölényesen nyerniük a tapolcaiaknak, hiszen a
fiúknál és lányoknál is aranyérem került a
gyerekek nyakába. A fiúcsapat tagjai voltak:
Siklósi Gergely. Havasi Marcell, Szabó
Ádám, Lasztovicza Máté (Bárdos). A lánycsapat tagjai voltak: Siklósi Enikõ, Felker
Adrienn, Monostori Sára (Batsányi).
A Derecskén rendezett országos versenyen már a 2010-2011. évi elõválogatót tartották, ahol a kadet és junior versenyzõk
mérhették össze tudásukat. Az Sz-L Bau
Balaton VK versenyzõi közül kadet korosztályban Sáfár Cirill nyerte meg a versenyt,
Kranabet Regõ a 6. helyet vívta ki magának.
A juniorok között File Mátyás lett a gyõztes,
megelõzve a Honvéd és a BVSC riválisokat.
Csák Dániel a döntõs 8. helyet szerezte meg.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Magyarországot képviselték
- A Magyar Speciális Olimpiai Szövetséget a tapolcai Szász Márton-iskola
tanulói képviselték a május 30. és június 3 között Grazban - 15 csapat részvételével - megrendezett nemzetközi
labdarúgótornán az általános iskola
kategóriában - tudtuk meg Bognár
Ferenctõl, az intézmény igazgatójától.
A tornával párhuzamosan zajló sportkonferencián azok a sporttevékenységek kerültek elõtérbe, amelyeket a fogyatékkal élõk

Tapolcai képek Gyulakesziben

és a nem fogyatékosok együtt ûzhetnek. A
rendezvényen résztvevõ szervezetek egyegy sportág versenyének lebonyolítását
vállalták fel. Tapolca a labdarúgásnak ad
otthont, a többit az angolok, németek, olaszok, románok rendezik majd.
- Ezeket a színvonalas, évenként megrendezésre kerülõ versenyeket egy nemzetközi pályázat támogatja, az adott országnak, városnak nem kerül plusz pénzbe - tette hozzá az igazgató.
NHE

A kiállítást június 12-éig tekinthették meg az érdeklõdõk
Nagyszámú érdeklõdõt vonzott Zentai ségével, hogy közben a jövõjének körGábor Tapolcai képek címû fotókiál- vonalait is megrajzolja az optikán kelításának megnyitója május 25-én a resztül.
Gyulakeszi Kultúrházban.
A kiállításmegnyitót a gyulakeszi
A kiállítás közönségét elsõként Tóth énekkar mûsora színesítette.
NHE
József polgármester köszöntötte, majd
dr. Zsirai Ferenc, a Tapolcai Városszépítõ Egyesület elnöke nyitotta meg a
különleges atmoszférát teremtõ, Tapolca múltját, jelenét színes és fekete-fehér
fotókon bemutató tárlatot. Mint mondta, ennek a mediterrán hangulatú kisvárosnak a kisugárzása mindig is hatott
az õt körülvevõ településekre. Ebbõl úgy
ad ízelítõt Zentai Gábor a fotói segít-

Kánikulában

Fotó: Iskola

Gratulálunk!

Ghymes Fesztivál
a Szent György-hegyen
Idõpont: július 2-3-4. Helyszínek:
Tapolca - Fõ tér, Hegymagas - Szent György Pince

2.: TAPOLCA: 15.00: Fesztivál-megnyitó közremûködik a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar. A fesztivált megnyitja: Császár
László, Tapolca polgármestere, Lasztovicza
Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke, Szarka Gyula, a Ghymes-együttes
vezetõje, Pataki András, a Forrás Színház
igazgatója. HEGYMAGAS: 17.00: Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar; 18.00: Gogol: Az
õrült naplója (Forrás Színház); 19.30:
Szarka Gyula: Bor és a lányka; 21.00:
Moliére: Képzelt beteg - fõszerepben:
Dörner György (Forrás Színház); 23.00:
Montacarlo zenekar nosztalgia koncertje
és lemezbemutatója. 3.: HEGYMAGAS:
11.00: Csalóka Péter (zenés mesejáték,
Forrás Színház); 13.00: 16. századi végvári vitézi tábor - Gyulaffy László Ha-

gyományõrzõ Bandérium fegyver- és viseletbemutatója; 14.00: Wass Albert: Silentium - a csendtõl a szóig (Forrás Színház); 15.30: Csermák-vonósnégyes (Mozart,
Haydn, Vivaldi mûvek); 17.00: Magyarok
õstörténete (Dr. Bíró András antropológus); 19.00: Szarka Tamás költõi estje;
21.00: Ghymes-koncert; 23.00: Jász
András és a Django Free (latin és swing
muzsika). 4.: HEGYMAGAS: 11.00: Lúdas
Matyi (zenés mesejáték, Forrás Színház);
13.00: Hasbeszélõ (irodalmi evés, ivás) közremûködik Pápai Erika színmûvész és
Cserma-Szabó András író. Az ételt fõzi
Nagy Péter mesterszakács; 15.00: Sinka
István: Végy karjaidba idõ (Pusztaszó
együttes és Horányi László zenés elõadása); 17.00: Szamártestamentum (pajzán komédia, Forrás Színház). Kísérõ programok: kirakodóvásár, kézmûves foglalkozások, Szent György-hegyi borok kóstolója, lacikonyha.

Gördülj
velünk!
Június 7-én második alkalommal rendeztek Gördülj velünk! címmel kerékpáros, görkorcsolyás versenyt a Tapolca-Diszel közötti kerékpárúton.
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Vigyázz! Kész! Rajt!

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
júliusi túraterve
3-án „Négyszögletes Kerekerdõ” 33/25/16
km teljesítménytúra-Padragkút
10-én Pétfürdõ-Litér-Balatonalmádi
Balaton-felvidéki Kéktúra
17-én Kapolcs-Balatonhenye-munkatúra,
turistajelzés felújítás
20-25-én Hollókõ-Katalinpuszta, Országos Kéktúra
Für Ágnes
A következõ lapzárta idõpontja: 2010. július 22.

Új Tapolcai Újság
Tapolca város lapja

Fotó: Gerencsér

Csak ügyesen!

Fotó: Archív

Fotó: Sipos-Kiss

A kerékpárúton felállított gyorsasági és
ügyességi szakaszokon kellett az indulóknak végiggördülnie a legrövidebb idõ alatt.
Eredmények: Alsó tagozat fiú, kerékpár: I. Nagy Sándor Tamás, II. Nyírõ
Ádám, III. Molnár Dániel; Alsó tagozat
leány, kerékpár: I. Molnár Barbara, II.
Kovács Vivien, III. Szûcs Boglárka, IV.
Horváth Panna; Felnõtt kategória, kerékpár: I. Bányai Barbara, II. Szûcs Zoltán,
III. Bertók Katalin, IV. Molnárné Albert
Bernadett; Alsó tagozat görkorcsolya: I.
Nagy Sándor Tamás; Felsõ tagozat görkorcsolya: I. Berta Szabolcs, II. Németh
Márk, III. Horváth Csenge.
GB
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Harmónia
a megújuló Belvárosban
Örökség

Fotó: Minorics

A mi kis városunk központja már évezredek óta lakott. Arculatát nemcsak
a ma polgárai alakítják, de itt hagyták
kézjegyüket a letûnt korok emberei is.
A Belváros képe ezért is lett sokszínû
és izgalmasan gyönyörû.
Különös atmoszférát teremt benne a
régi és az új találkozása. A találkozásból teremtõdõ harmóniát nemcsak mi,
az itt élõk érezzük sajátunknak, de az
idelátogatókat is fogva tartja.
Ezért is fontos felismernünk, hogy
mindazt a csodát, ami körülvesz bennünket, csak örökségül kaptuk, és
gyermekeinknek, unokáinknak úgy kell
majd átadnunk, hogy vele a jövõ ígéretét is megteremtsük.

Tapolca belvárosa madártávlatból

A XIX. századvég polgárai büszkék lennének a mai tapolcaiakra
3-4 év kemény küzdelme végre meghozta az eredményt. Tapolca megnyerte azt
a pályázatot, amellyel megkezdõdhet a
Belváros felújítása. Császár László polgármesterrel nemcsak a jelenrõl beszélgettünk, de bemutatta nekünk a jövõ
városközpontjának arculatát is.
- Június 14-én érkezett meg hozzánk az
értesítés, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „A tapolcai belváros értékmegõrzõ rehabilitációja” címû KDDP-3.1.1/B-2f-20100002 jelû pályázatunkat a Regionális Operatív Programokat irányító hatóság 952.453.149 Ft elszámolható összköltség mellett 676.046.778 Ft
összegû (közel 71%-os) támogatásra ítélte.
A Támogatási Szerzõdés aláírásához még
néhány nyilatkozat megtételére, a tulajdonlap, a közbeszerzési dokumentumok, a
saját forrást igazoló nyilatkozatok és a
jogerõs építési engedély bemutatására is szükség lesz. Ezeket 15 napon belül kell elküldenünk, és az azt követõ szerzõdésmegkötés után akár már kezdõdhet is a munka.
- Mekkora önerõt kellett a pályázathoz
biztosítani?
- A pályázati önerõ közel 300 millió
forint, amelynek a városra esõ részét a
„Tapolca jövõjéért” kötvény forrásai biztosítják, a többit pedig a konzorciumban
résztvevõ partnerek.
- A város egyszer már pályázott hasonló
jellegû fejlesztésre. Mi lett annak a pályázatnak a sorsa?
- Ilyen jellegû pályázatok elõször 2004-ben,
a Nemzeti Fejlesztési Terv idõszakában
jelentek meg. Az akkori pályázatunkat az
Alsó-malom tulajdonosaival konzorciumban adtuk be. Annak a pályázatnak a segítségével megújulhattak volna a belvárosi közterületek, az Alsó-malomban egy

vendégfogadót, egy vendéglátó üzletet, valamint egy malomtörténeti gyûjteményt
alakítottak volna ki. Annak a pályázatnak a
bírálata nagyon sokáig húzódott, de
valójában soha nem utasították el, csak
mint jelezték, „tartalék listára került”.

tetõ lefedése éppúgy, mint a fûtési rendszer korszerûsítése. Ennek a projektnek a
megvalósításában konzorcionális partnerünk a Balaton Elektronikai Kft. A
Belvárosi Irodaház épületének környezetbe illesztése is most valósul meg. Jelentõs

Isten óvja Tapolcát!
„Mi kell ahhoz, hogy jól élhetõ, biztonságot nyújtó Tapolcánk legyen? Közös
akarat, kitartás, megértés, türelem, a város és egymás iránti bizalom, kemény munka
és elkötelezett szeretet. Ha ez megvan, akkor összefogva képesek vagyunk együtt
gondolkodni és tenni azért, hogy továbbfejlõdjön, épüljön és szépüljön szeretett
városunk, Tapolca. Mindenkinek kívánok ehhez nagyon jó erõt, egészséget. Isten
éltessen minden Tapolcait! Isten óvja Tapolcát!”
/Részlet néhai Ács János polgármester városnapi
ünnepi beszédébõl, 2007. március 30./
Azóta sem kaptunk róla értesítést. Bár több
átfedés van e között és a most nyertes
pályázatunk között, de természetesen ez
egészen más. Tapolca Önkormányzata a
2007-2010. évek közötti gazdálkodásának
stratégiai programjában tûzte ki céljaként,
„hogy a beruházások, fejlesztések során
kötelezõen törekedni kell hazai és uniós
források bevonására, a saját erõ kiegészítésére. Lehetõséget kell biztosítani az
önkormányzat számára elõnyös - vállalkozói -, privát források bevonására”.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiánkat
(IVS) a Veszprém Megyei Önkormányzat
15 millió forinttal támogatja. A rehabilitációs pályázatunk az IVS-ben megfogalmazottak szellemében készült. Ezzel a programmal Tapolca legújabb kori történelmének legnagyobb fejlesztése valósul meg.
- Milyen elemei vannak a projektnek?
- A program keretein belül a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum Batsányi utcai
épülete új homlokzatot kap, megtörténik
az energiatakarékos felújítása is. Ebbe
beletartozik a nyílászárók cseréje, a magas-

felújítás vár a Tamási Áron Mûvelõdési
Központra. Megújul a színházterem fényés hangtechnikai rendszere, újak lesznek a
nyílászárók, és az épület hõszigetelõ vako-

latot kap. Természetesen a volt zsinagóga
épületének homlokzata is megszépül.
- A Tóparton történik-e majd változás?
- Igen. A konzorcionális partnerünkkel,
az MZ/X Kft-vel közösen alakítjuk át a
Tópresszó épületét.
- Közterületek, parkok létrehozására,
illetve felújítására is sor kerül majd?
- A Köztársaság tér déli részére, a Régi
postaudvarra, a Zeneiskola udvarára, az
APEH-udvarra, a Balaton Üzletközpont
elõtti térre, a Fõ tér 5. szám alatti Vasudvarra, valamint a Fõ tér 12. szám alatti belsõ udvarra vár jelentõs változás. Új térburkolatot kapnak és parképítés is szerepel a
tervekben. Régi álma valósul meg ezzel a
tapolcaiaknak. Bízom benne, hogy a különleges hangulatú, kis belvárosi udvarok nemcsak a tapolcaiaknak lesznek kedves találkozó- és pihenõhelyei, de az elfáradt turistáknak is.
/Folytatás a 2. oldalon./

Tapolca Városa a Magyar Urbanisztikai Társaságtól 2004-ben Hild Jánosdíjat kapott

Folytatás
az 1. oldalról

A XIX. századvég polgárai büszkék lennének
a mai tapolcaiakra

- Tartalmaz-e a projekt parkolóhelyfejlesztést?
- Ez jelentõs eleme lesz. A Déli Vendégváró Városkapunál egy burkolattal ellátott,
ingyenes parkoló létesül a gépkocsik, az
autóbuszok részére. Innen csak alig néhány
perces séta várja azokat, akik a Tópartot
kívánják megtekinteni, vagy a belvárosi
üzletekben akarnak vásárolni. A Tapolcapatak medrében és mentén kialakított sétány
szinte kínálni fogja magát a gyaloglásra.
Megújul a Nagyköz utcában lévõ autóparkoló is: új burkolat kerül rá, a környezetének a parkosítása is megtörténik.
- Megvoltak már a közbeszerzési eljárások?
- Ezek már egy korábbi idõszakban, tavaly
õsszel megtörténtek. Kiválasztottuk a kivitelezõket. Nagy volt az érdeklõdés a beruházás
iránt: úgy a mély-, mint a magasépítésre
vonatkozóan. Reméljük, a legjobbak kapták a
megbízatást.

Sikerváros: Tapolca
Az Üzlettárs címû havilap - éves kutatás eredményeként - 100 Kistigris címmel
különkiadványt jelentetett meg.
Ebben nemcsak a 2006-2007-ben Magyarország legdinamikusabban fejlõdõ kis- és
középvállalkozásait mutatta be, de rangsorolta azokat a vállalkozásbarát magyar
városokat is, amelyek ideális üzleti környezetet teremtve növelik a vállalkozási kedvet, és
ezzel szélesítik a helyi közösségek lehetõségeit is.
A százas rangsorban Tapolca 2006-ban az 59. helyezést érte el, egy helyezéssel feljebb
jutva a tavalyihoz képest, azaz az elõkelõ középmezõnyben foglal helyet a sikervárosok
között.
/Új Tapolcai Újság, 2007. május/
számítunk az Új Tapolcai Újságra és a Városi
Televízióra.
- Ünnepi esemény lesz-e a munka megkezdésének idõpontja? Mikorra várható ez, és
mikorra kell befejezni a rehabilitációt?
- Fogunk találni alkalmat arra, hogy az
„elsõ kapavágás” pillanatát ünnepélyessé
tegyük. Ez várhatóan augusztus végén, vagy
szeptemberben következik be. A munkálatok

János polgármester indította el ezt az értékmegõrzõ programot, így az Õ álma is megvalósul most. Bizonyára büszkék lennének az
utódokra a XIX. századvég tapolcai polgárai,
mivel a mi vállalkozásunk azokat az értékeket is rehabilitálják, amelyeket még õk teremtettek meg szeretett városuk szívében.

A Tapolca, Fõ tér 12. szám alatti közterület kertépítészeti koncepcióterve
(részlet)

Ilyen lesz a Belvárosi Irodaház a környezetbe illesztés után
- A „Soft” tevékenységek végzése címszó
mögött milyen tartalom van?
- Az uniós pályázatok fontos eleme a projektek „társadalmasítása”, azaz megismertetése és elfogadtatása a lakossággal. Hogy ezt
mennyire komolyan veszik, arra legyen
példa, hogy a hasonló jellegû pályázatot
benyújtó Sárbogárdot többek között azzal
utasították el a kiírók, hogy az önkormányzat
nem tudta elfogadtatni a lakossággal az
elképzeléseit. De visszatérve a kérdésre! A
tevékenységben a projekt népszerûsítése,
bemutatása, vele kapcsolatos programok
szervezése szerepel. Ebben a Tapolca Kft., a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum, a Szociális és Egyészségügyi Alapellátási Intézet,
valamint a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat vesz részt. A kommunikációs
feladatok ellátásában pedig maximálisan

befejezésének idõtartama 2 év. Azt még nem
tudjuk, hogy a kiíró ezt a Támogatási
Szerzõdés aláírásától, vagy elõbbrõl fogja-e
számítani.
- Nem fogja zavarni az építkezés, a
felújítás a város mindennapi életét?
- Nem. Csak szakaszos lesz a munkavégzés. A reggel kiásott gödör betemetése is
megtörténik estére. Az intézmények belsõ
munkálatait is úgy szervezzük, hogy azoknak
a mûködését kevésbé zavarjuk meg.
- Mint ahogy Ön is mondta, ez az egymilliárdos fejlesztés Tapolca legújabb kori
történelmének legjelentõsebb vállalkozása.
- Valóban az. Nem sok polgármester
mondhatja el magáról, hogy egy ilyen nagyságú felújítás részese lehet. De az óriási
lehetõség óriási felelõsséget is jelent. 3-4 év
küzdelme van a hátunk mögött. Még Ács

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum homlokzatának látványterve

A Tópresszó az MZ/X Kft-vel konzorciumban épül át
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Folytatás
a 2. oldalról

- Bizonyossággal állíthatom, hogy az elmúlt több mint egy évtizedben Tapolcáról indult több száz pályázat szinte mindegyike magán viseli Parapatics Tamás
önkormányzati fõtanácsadó kézjegyét.
Mint a pályázatot készítõ csapat vezetõjének, az ötlettõl, a megfogalmazástól, a
pályázatkészítésen át, a támogatási szerzõdés aláírásáig nagyon fontos feladata
van. Az elsõ pályázatok egyikének - Városi Televízió, sugárzó adó pályázat elkészítésében jómagam is közremûködtem. Azóta sokat változott a világ!
Akkor még sokan azért nem nyertek a
pályázatokon, mert valójában azt sem
tudták, hogy miként kell egy ilyent elkészíteni. A „mi pályázatunk” már akkor is különleges volt. Nemcsak tartalmában volt sikeres, de a külsõ megjelenésében is.
- Ez valóban így volt - mondja riportalanyom, Parapatics Tamás. - Az említett
pályázat 1998 tavaszán, nyár elején készült.
Már akkor is figyeltünk arra, hogy a rendelkezésre álló nyomdatechnikai, irodatechnikai eszközökkel szép küllemû pályázatot
készítsünk. Ez vezetett bennünket a Médiapályázat elkészítésekor is. Ma is fontos
tényezõnek tartom, hogy egy pályázat
esztétikus kivitelû legyen, de természetesen
az az elsõdleges szempont, hogy a valós
állapotot mutassa be, hogy pontosan megjelölje a célokat, és nem utolsó sorban maximálisan igazodjon a kiíráshoz.
- A pályázatkészítés „õskorában” miként
jutott a pályázó tudomására a lehetõség,
hiszen akkor még nem állt rendelkezésre az
internet adta megoldás?
- Valóban ma már más a helyzet, mint akár
csak egy évtizeddel ezelõtt is volt. Most csak
„rákattintunk” a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjára, és máris számtalan olyan

A fejlesztés sikerének záloga
a jól elkészített pályázat
ezelõtt is. Sokkal nagyobb források álltak
rendelkezésre a megyénél, a Megyei Fejlesztési Tanácsnál, majd a Terület- és
Régiófejlesztési Célelõirányzatnál (TRFC).
A legnagyobb változás 2007-ben, az Új
Magyarország Fejlesztési Terv kihirdetésével, a Regionális Operatív Programok, illetve
az ágazati operatív programok megalkotásával, a rajtuk keresztül kiírandó pályázatokkal
következett be. Míg 2009-ig még voltak
hazai finanszírozású pályázatok az uniósok
mellett, addig ezek 2010-re már teljesen
eltûntek, csak uniósok maradtak.
- Milyen esetekben írnak ki pályázatokat az
adott szervek?
- Akkor, ha nincs elegendõ forrás a tervek
megvalósításához. Hiszen minden település
szeretné a városközpontját felújítani, az útjait
rendbehozatni, a csatornahálózatot kiépíteni,
vagy akár egy új létesítményt létrehozni.
Sajnos, ennyi pénz nem áll soha rendelkezésre, ezért kell pályáztatni, és a legjobb
pályázatok segítségével aztán néhány településen megvalósulhat a támogatással tervezett beruházás. Természetesen azok sem
járnak rosszul, akik az adott körben nem
nyernek, hiszen a szerzett tapasztalatot a
késõbbiekben sikerrel kamatoztathatják
majd.
- Mi határozza meg, hogy egyfordulós,
vagy kétfordulós-e a pályázat?
- Többnyire az, hogy milyen nagyságrendû, milyen nagy összeget lehet a segítségével nyerni. A város elsõ kétfordulós
pályázata a Belváros értékmegõrzõ rehabilitációjára készített projekt. A szennyvíztelep korszerûsítésére kiírt - szintén kétfordulós - pályázat elsõ fordulóján már túl
vagyunk.
- Melyek voltak az elmúlt idõszak legsikeresebb tapolcai pályázatai?
- A már említett TRFC-pályázat segítségé-

Fotó: N. Horváth

A Városi Rendezvénycsarnok állami címzett támogatás segítségével épült
Rendezvénycsarnok?
- Annak a megvalósítása egy speciális állami címzett támogatás eredménye. Az ország
költségvetésében is így szerepelt: Többcélú
Közösségi Ház építése Tapolcán. A Regionális Fejlesztési Tanácsnak, illetve a munkaszervezetének gondozásában jelent meg
az az uniós pályázat, amellyel elõször
értünk el sikert. Ez pedig a Polgármesteri
Hivatal akadálymentesítése volt, de a város,
mintegy példát is mutatva, oly módon fejlesztette, illetve korszerûsítette az ügyintézést, hogy az minden fogyatékkal élõ
számára biztosított legyen. A maximálisan
kapható 10 milliós támogatáshoz a Képviselõ-testület jelentõs összeget adott. A
második ily módon készült pályázatunk az
Ipar utca kiépítését célozta meg. Miután ez
az elsõ körben nem nyert, ugyanazzal a
mûszaki tartalommal, de némi módosítással
újra beadtuk és nyertünk. Az utat 2009
végén, 2010 elején adta át a város a forgalomnak.

- Milyen pályázati segítséggel újult meg
a Tópart?
- 1999-re datálható annak a folyamatnak
a kezdete, amikor a Széchenyi Terv keretében több tapolcai pályázat is sikeres volt.
Köztük a lakásprogramunk, benne 14 db szociális bérlakás építése, a fecskeház építése,
a kollégium épületében 24 lakás, illetve a
volt CASCO-házban 33 lakás megvásárlása. Ekkor újult meg az Alsó-tópart is. Hazai
pályázat segítségével valósult meg a parkok
kiépítése, valamint a Köztársaság tér rehabilitációja. Bizonyára sokan emlékeznek
még rá, hogy milyen elhanyagolt volt alig
néhány éve még az a terület, és ma már
nemcsak gyönyörû a parkja, de ott található az erdélyi Zabolától kapott Székelykapu és az uniós csatlakozás évében
felállított Trianon Emlékhely is. A szép
környezet aztán vonzotta a befektetõt is: a
szomszédságában négycsillagos gyógyszálló épült.
/Folytatás a 4. oldalon./

Fotó: N. Horváth

Aszfaltozzák a Deák Ferenc utcát
pályázattal találkozhatunk, amelyet az önkormányzatok részére írtak ki. Ezeknek a
pályázatoknak többnyire kísérõ kiadványaik
is vannak, amelyek a pályázó figyelmét
azokra a kiemelt pontokra is felhívják, amelyeket a kiíró nagyon fontosnak tart. Régen
alig volt egy-két Pályázati figyelõ. Azért is
jelenthetett sokat egy-egy politikai, vagy társadalmi kapcsolat, amely aztán akár a nyertes
pályázatig is elvezethetett.
- Milyen szervek, szervezetek írták ki a
pályázatokat régebben és mi a helyzet most?
- Egészen más volt a helyzet néhány évvel

vel épülhetett fel a Széchenyi István Szakképzõ Iskola tanmûhelye. Ezzel valósult meg a
Bárdos-iskola nyílászárócseréje, hõszigetelése és a Református Egyházközség is ide
pályázott - sikerrel - a templom felújítására,
illetve a Közösségi Ház kialakítására. Ezeken
a pályázatokon a támogatottság mértéke
általában 70% volt. Több TEUT-pályázatunk
is sikeres volt. Közülük az elsõbõl a Kossuth
Lajos utca újult meg, majd a Deák Ferenc, a
Batsányi, a Kisfaludy és a Szent László utca
következett.
- Milyen támogatással készült a Városi

Fotó: N. Horváth

Virágos park öleli körül a Trianon Emlékhelyet és a Székelykaput
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Folytatás
a 3. oldalról

A fejlesztés sikerének záloga
a jól elkészített pályázat

A Széchenyi-terv ékköve, dísze: Tapolca
„A Széchenyi-terv minden eleme itt van Tapolcán, mondhatnám azt is, hogy Tapolca a
Széchényi-terv fõvárosa. Ez a város különleges helyet foglal el a többi település között.
A polgármester egy fantasztikus egyéniség, a város egy mûködõ közösség, van polgári
múlt, vannak hagyományok és nem utolsó sorban nagyon szép természeti és városi
környezet. Bátran mondhatom, hogy a Széchenyi-terv egyik dísze, ékköve Tapolca.”
/Dr. Matolcs György, Új Tapolcai Újság, 2006. június/
- Egy-egy pályázat anyaga több ezer
oldalas is lehet. Ez pedig már csapatmunkát
feltételez. Így van ez Tapolcán is?
- Igen. Egy-egy pályázat elkészítése több
emberes munka. Nagyon sok elembõl áll.
Az egyik legfontosabb része a mûszaki dokumentáció és a szinte csavarokig lebontott
költségvetés. Ezeknek az elkészítésére és a
tervezõ, a kivitelezõ kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, de ezeken kívül még számtalan olyan feladat van,
amelyhez a Polgármesteri Hivatal szakembereire van szükség. Olyanokra, akik koordinálják a tervezési munkát, pénzügyi
munkatársakra, akik a pályázatok pénzügyi
tervét összeállítják, és természetesen olyan
munkatársak is kellenek, akik a különbözõ
adatok (energiatakarékosság, hulladékkezelés, stb.) elkészítésében vesznek részt,
illetve a projekt társadalmasítása érdekében
tájékoztatókat, ismertetéseket tartanak. De
nem szabad megfeledkeznem azokról a kollégákról sem, akik a pályázati tartalomhoz a

gépeléssel, a dokumentumok, grafikák,
grafikonok készítésével és a forma kialakításának segítésével járulnak hozzá. A
csapatban résztvevõ személyek attól függõen is változnak, hogy milyen tartalmú az
elkészítendõ pályázat. A „hétköznapi ember”, ha pályázatról esik szó, elsõsorban az
infrastruktúrával, a létesítményekkel kapcsolatos pályázatokra gondol, holott számtalan más jellegû is van. Gondolok itt akár
az oktatással, képzéssel, vagy a létszám
optimalizálással kapcsolatos pályázatra.
- Elérkeztünk Tapolca legnagyobb volumenû pályázatához, a Belváros egymilliárd
forintos értékmegõrzõ rehabilitációjának
projektjéhez. Hogyan történt ennek az
elõkészítése?
- Amikor megjelentek a 2007-2013-as
évekre vonatkozó Regionális Operatív Programok, a településektõl javaslatokat kértek.
Tapolca is elkészítette a helyi fejlesztési
leltárát, és elküldtük a Regionális Fejlesztési
Tanácshoz. A beérkezett javaslatokat köve-

Fotó: N. Horváth

Az önkormányzat 2006-os pályázatkészítõ csapata

Fotó: N. Horváth

2009. február 12.: „A tapolcai belváros értékmegõrzõ rehabilitációja” címû
pályázat I. fordulójának eredményességét sajtótájékoztatón jelentették be
tõen jöttek ki aztán olyan pályázatok, ame- lyázat esetén innen vagy onnan biztosítunk
lyek között volt a rehabilitációt megcélzó hozzá összeget. Most már az önrész forrását
is. Azóta is folyamatosan nyílnak ki azok a nemcsak megjelölni kell, de lekötni is a felpályázati ablakok, amelyek az infrastruk- használásig.
turális fejlesztésre, képzésre és még sok-sok
- Meddig terjed a pályázatkészítõ csapat
mindenre vonatkoznak. Tapolca 2007-ben elké- munkája?
szítette az Integrált Városfejlesztési Straté- A pályázati figyelõtõl, az elõkészítés
giáját (IVS), és ebben is meghatározta a vá- megindításán és a pályázat elkészítésén át
rosfejlesztés tervét. Minden pályázathoz, egészen a támogatási szerzõdés megköúgy a rehabilitációshoz is, képviselõ-testü- téséig. Egy olyan volumenû pályázat, mint
leti döntés kell. Ebben nemcsak a célmeg- amilyen a rehabilitációs, ezért sem tud belehatározás szerepel, de a források megjelö- férni a napi 8 órás munkaidõbe. A pályázatlése is. Tapolca önkormányzatának a város- készítõ munkaidejét az adott cél és az adott
fejlesztéshez példaértékû a hozzáállása. kiírás igazgatja. Ehhez pedig megfelelõ
Minden évben jelentõs összeget különít el a alázat és elhivatottság kell.
pályázatok önrészére, így tette ezt ennél a
- Már több mint egy évtizede Ön vezeti
pályázatnál is. Az elsõ fordulóra egy olyan azt a csapatot, amely Tapolca pályázatait
dokumentációt állítottunk össze, amelyben készíti. Milyen érzés látni az azokban fogfelsoroltuk a magas- és mélyépítési ele- laltak megvalósulását?
meket. Ezt 2009 februárjában bírálták el, és
- Nagyszerû érzés. Akár autóval, akár
annak eredményeként léphetett a pályáza- gyalog közlekedem a városban, vagy ha
tunk a második fordulóba, amely sikerének sétálok a Tóparton, mindig eszembe jut,
feltétele, hogy minden építési, kivitelezési, hogy ez vagy az a fejlesztés milyen pályájóváhagyási dokumentáció a rendelkezésre zat segítségével valósult meg. Nagy öröm
álljon. Ez mennyiségében sem kevés: több tudni azt, hogy ezekben az én munkám is
ezer oldalra tehetõ. Nagyon szigorúan veszi benne van, hogy ezzel is segíteni tudtam
az Unió, hogy a kapott támogatásból azt annak a településnek, ahol a családommal
valósította-e meg a pályázó, amire pénzt élek. Ugyanakkor azt is figyelemmel kísékért. Itt már nem elég, mint korábban egy rem, hogy hol van az a terület, amely egy
olyan Nyilatkozat, hogy majd nyertes pá- újabb fejlesztés célpontja lehet.
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Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és arányos.
- Várostörténeti sorozat IX. rész „Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és
arányos. Minden bölcsen a helyén van. A
házak, a templomtornyok” - írta Márai
Sándor egy helyütt. Várostörténeti sorozatunkban annak járunk utána, hogy ez
Tapolcán is így van-e. Kalauzunk Papp
Zoltán Tamás, a város fõépítésze. Sorozatunk mostani részében a rehabilitációs
pályázatról kérdeztük Õt.
- Miként õrködik a régi és az új harmóniáján Ön, a város fõépítésze?
- Úgy szoktam megfogalmazni, hogy a
fõépítész a település élõ lelkiismerete, már
ami az arculatát illet. Nem egyszerû ez a
szerep. Míg a klasszikus fõépítész ott ült a
„bölcsek kövén” és az építészeti tudományok
birtokában csak azt mondta meg, hogy mi
szép és mi nem, addig a jelen fõépítészének
ennél sokkal többet kell tennie. Egy kicsit a
település menedzserének, a fejlesztés mentorának is kell lennie. De csak az olyan
fejlesztéseké, amelyek értékalapúak, azaz
identitást hordoznak, biztosítják a történelmi
folytonosságot és az új elképzeléseket
beépítik a már meglévõ városképbe. Úgy
segíti a település organikus fejlesztését, hogy
nem feszíti szét a korábbi arányokat, amelyeket már vagy megszoktak, vagy megszerettek az emberek. A fõépítész munkája egy
kicsit hasonlít a pedagógusszakmához, ahol a
jó pedagógusnak észre kell vennie azokat
az értékeket, amelyek egy-egy gyerekben
rejlenek. A város is egy élõ organizmus, meg
kell nézni, hogy mi felel meg az õ fejlõdésének, milyen fajta trendeket érdemes
segíteni, melyekben érdemes közremûködni,
hogy aztán a következõ állomás is harmonikusan illeszkedhessen hozzá.

- Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy a város ezen az úton jár. A Magyar Urbanisztikai
Társaság által 2004-ben odaítélt Hild-díj
ennek a tevékenységnek az elismerése volt.
- Ez valóban nagyon fontos elismerés.
Tapolca egyrészt azért kapta, mert az odaítélõk érzékelték a városban folyó tervszerû
fejlesztést, azt, hogy a mindenkori kisebb
állomások is harmóniára törekedtek. Díjazták
azt is, hogy bár Tapolca kisváros, de fõépítészt foglalkoztat. Ugyanakkor ebben a
Hild-díjban elõlegezett bizalom is volt, mert
már akkor, amikor a Magyar Urbanisztikai Társaság a vizsgálódást folytatta, mi elmondtuk,
hogy ez a fejlõdés csak egy állomás, és azo-

kat a városi közlekedési utakat, struktúrákat,
amelyeket idõ, figyelem, de leginkább pénz
hiányában nem tudtuk még fejleszteni, a legelsõ kínálkozó alkalommal megtesszük.
- Ehhez szolgál most nagyszerû háttérként
a Belváros rekonstrukcióját megcélzó, nyertes pályázat is.
- Ez valóban így van. Érdekes módon a
rehabilitáció legnagyobb eredményének nem
is azt tartom, hogy a szoc. reál stílusú
épületek városképbe illesztése megtörténik,
hanem azt, hogy a közlekedõ rendszert meg
tudjuk újítai, hogy a kis udvarokat, belsõ
tereket, azaz a szekunder tereket újjáépítjük,
és ezzel kibõvül a városközponti fõtengely.
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Ezek a kisterek nemcsak növényzetben,
burkolatban újulnak meg, de világításban,
biztonságélményben is, és az esõvíz-elvezetés is megoldott lesz bennük. Természetesen ezekbõl, az épületek rehabilitációjából
és a többi elembõl együttesen vonhatja majd
le a város lakosság a következtetést, hogy jól
sáfárkodtunk-e a ránk bízott lehetõségekkel.
/Folytatás a 6. oldalon./

Merre terjeszkedhet
községünk?
„Tapolca építkezése az utóbbi néhány év
alatt rohamosan halad. A népnyelvén elnevezett Uj-Tapolcza alig egy-két éves; e
résznek északi fejlõdését az u. n. Mogyorós-domb hirtelen emelkedése is akadályozza, de meg már egy kissé ki esik.
Természetes folytatása volna az itt megkezdett építkezésnek a község fölött elvezetõ ut északi oldalának kiépítése, ami concentrálná is a község építkezését. Ezt azonban akadályozza azon körülmény, hogy az
osztálymérnökségtõl kezdve az izr. iskoláig
utcza vagy szabad átjáró nem keresztezi azt
egész hosszú föutcát, amely kapcsot képezhetne a jelzett tész kiépítésére. Pedig itt
egészséges, száraz altalaj van; párhuzamos
utca lehetne a fõutcával, amelyen keresztül
a sümegi és a Haláp felé vezetõ országut
nyerhetne összeköttetést.
Elég mulasztást követett el a község,
midõn a több alkalommal kinálkozó utcamegnyitást, ha anyagi áldozat árán is, fel
nem használta.
Ez a terjeszkedési terv tehát el van temetve.
/Tapolczai Lapok, 1909. november 7./
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