
Az 1848-as forradalom és szabadság-
harc március 15-ei ünnepe ebben az év-
ben is több helyszínen zajlott Tapolca
városában.

A hagyományõrzõ lovas huszárok fel-
vonulását követõen a tapolcai történelmi
emlékhelyeknél a XXI. század polgárai
rótták le kegyeletüket a neves és névtelen
elõdök emléke elõtt. Az ünnepi program-

sorozat záró akkordja a Városi Rendez-
vénycsarnokban volt, ahol Németh Zsolt
országgyûlési képviselõ, a Parlament Kül-
ügyi Bizottságának elnöke mondott meg-
emlékezõ beszédet. A szónok párhuzamot
vont a 162 évvel ezelõtti események és a

mai állapotok között, illetve a márciusi
ifjak által megfogalmazott 12 pont aktua-
litására hívta fel az ünneplõk figyelmét. -
1848. április 11-én megszületett a polgári
Magyarország. 2010. április 11-én újjászü-
lethet a polgári Magyarország. A közös jö-
võbe vetett hitünknek köszönhetõen most
is új nemzeti és társadalmi energiák sza-
badulnak fel. Ebben a történelmi helyzet-

ben, március 15-e évfordulóján ezért nem
is kérhetek mást Önöktõl, Kedves Tapol-
caiak: Ne engedjünk a '48-ból - hangsú-
lyozta Németh Zsolt.

/Írásunk a 3. oldalon A tömegtámogatás
ereje és a változás mélysége... címmel./
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A Városi Rendezvénycsarnok elõtti téren a Himnusz hangjaira a Tapolcai
Honvéd Kulturális Egyesület tagjai vonták fel a nemzetiszínû lobogót

Végül minden leleplezõdik

A Tapolca nevelésügyéért kitüntetést Császár László polgármestertõl
vette át Galambosné Ács Judit

Mint a látvány is mutatja: remekeltek az iskola tanulói

Ne engedjünk a '48-ból!

Végy egy örökzöld történetet, benne a nõi
és férfi szerepcserével járó sok-sok helyzet-
komikumot és a humor idõtálló mondatait. 

Majd tûzdeld meg a szerelem kiszámít-
hatatlanságával, és add hozzá a rendezõ
hozzáértését, illetve a színjátszók örömteli
játékát - és a siker nem marad el.

Ezt bizonyítja a Tamási Áron Mûvelõ-

dési Központ Amatõr Színjátszó Körének
Charley nénje címû, három teltházas elõ-
adása is N. Horváth Erzsébet rendezésé-
ben. A hálás közönség sok-sok nevetéssel
és hosszú percekig tartó vastapssal jutal-
mazta a színpadon látottakat.

/Írásunk a 7. oldalon Mindenki meg-
kapta azt, amire vágyott címmel./

Charley nénje Tapolcán

- Mindenütt érvényes, hitelesített mércé-
je nincs az értéknek. De ha nemcsak az
ésszerûség elve irányít bennünket, hanem
a lélek szemével is tekintünk egymásra
és a bennünket körülvevõ világra, akkor
meglátjuk az élet igazi értékeit - mondta
Császár László polgármester március 
26-án, a Város Napján elhangzott ünnepi
beszédében.

- Elõdeink nem akartak történelmet írni,

de felelõsségteljes életükkel történelmi
példát adtak. Elpusztíthatatlan tennivágyá-
sukkal úgy végezték mindennapi munká-
jukat, hogy az örökkévalóságnak is jelet
hagytak. Tetteiket számon kérhetõ történe-
lemmé érlelte az idõ - hangsúlyozta az ün-
nepi szónok.

/Összeállításunk a 4. oldalon Vállalni kell
a kötöttséget: a szülõföldhöz, az otthonhoz,
a közösséghez való tartozást címmel./

A civil kurázsi
Tapolca éltetõ energiaforrása

Bár a kereskedõ inasok és ipari tanulók
oktatása már a XIX. század utolsó harma-
dában megkezdõdött Tapolcán, az okta-
tás-nevelés méltó hátteret, azaz saját épü-
letet csak 25 évvel ezelõtt, 1985-ben kapott.

Az évforduló tiszteletére nagyszabású
ünnepségsorozattal készült a Széchenyi
István Szakképzõ Iskola. A nyitóren-
dezvényre március 18-án került sor.

Császár László polgármester köszöntõ

szavait követõen Szollár Gyula, az intéz-
mény igazgatója. ismertette az iskola rö-
vid történetét.

A szakmai program keretében a rene-
szánsz étkezési kultúráról hallhattak elõ-
adást a résztvevõk. Az iskola aulájában
Zentai Gábor szakácskönyvgyûjteményé-
bõl nyílt kiállítás.

/Írásunk az 5. oldalon Negyed század
az oktatás szolgálatában címmel./

Ünnepel a Széchenyi-iskola

Fotó: Töreky

Fotó: N. Horváth

Fotó: Töreky

Fotó: SZISZI
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Császár László polgármesterrel a várost
érintõ, a polgárokat érdeklõ témákról
beszélgettünk, köztük a kórház jelenlegi
helyzetérõl, egy közüzemi tartozás kifi-
zetésének módjáról és a városüzemeltetés
költségeirõl.

- Sajnos, a kórház üzemeltetõje és a város
között nem közeledtek az álláspontok. A
többszöri egyeztetési kísérlet után sem tud a
két fél a beruházásról elszámolni. Nagy való-
színûséggel a bíróság fogja eldönteni, hogy
kinek van és kinek nincs igaza. Mi már több-
ször ajánlottuk a jelenlegi mûködtetõnek,
hogy válasszuk szét a mûködtetést, illetve a
beruházás elszámolását, hiszen a város ké-
szen áll arra, hogy a 100%-os önkormányzati
tulajdonú, nonprofit Kft-jén keresztül a kór-
házat tovább mûködtesse. Ez a szétválasztás
a mai napig nem történt meg, de a tapolcai
kórház ügyébe már bekapcsolódott az egész-
ségügyi miniszter és az országos tiszti fõor-
vos is. A Medisyst Kft. a mûködtetés végére
egy újabb határidõt, április 6-át jelölte meg.

- A legutóbbi lapszámban arról adtunk
hírt, hogy Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ egy levelet fog eljuttatni a minisz-
terhez, és abban felvázolja a jelenlegi helyze-
tet, illetve segítséget kér a megnyugtató meg-
oldáshoz. A miniszteri bekapcsolódás már
ennek a következménye?

- Igen. A miniszter is és az országos tiszti
fõorvos is egyértelmûen nekünk ad igazat,
azaz õk is azt mondják, hogy semmi olyan
diszkriminatív lépés nem történt a tapolcai
kórházzal szemben, amirõl a jelenlegi mû-
ködtetõ az általa megfogalmazott Nyílt levél-
ben írt. Nem igaz, hogy a tapolcai kórház az
egyedüli az országban, amely a finanszírozás
miatt ellehetetlenült, itt is ugyanazok a finan-
szírozás feltételei, mint másutt. A válaszban
arról is ír a szakminiszter és a tiszti fõorvos,
hogy ennek az ügynek vannak olyan szálai,
amelyekbe nem kívánnak beleavatkozni -
ilyen például a két fél közötti szerzõdéskötés -,
mert ez nem az õ kompetenciájuk, csak ránk
tartozik. Néhány napja egy újabb megkeresés
érkezett hozzánk a Kft-tõl, amelyben újból
felajánlották, hogy 500 millió forinttal fi-
zessük ki a beruházásokat, és akkor ismét
miénk lehet a szolgáltatás. Természetesen mi
ezt most sem tudjuk elfogadni.

- Hogyan tovább?
- A már megkezdett utat folytatjuk tovább.

Megkerestük az ÁNTSZ-t, és arra kértük,
hogy hatósági eszközökkel próbálják meg
kikényszeríteni a végsõ határidõt és a meg-
nyugtató megoldást a Kft-tõl. A többszöri
határidõ módosítás - december 31, január 31,
február 28, április 6 - komolytalan és méltat-
lan ehhez, a város számára oly fontos ügyhöz.

- Az általuk megfogalmazott Nyílt levélben
a csoportos elbocsátásról is szó esett. El-
indult ez a folyamat?

- Sajnos, igen. A nyomásgyakorlás eszkö-
zeként elindították ezt a folyamatot. Ezzel az
a nem titkolt céljuk, hogy a dolgozókon,
illetve más csatornákon keresztül nyomást
gyakoroljanak a városra, hogy az õ felté-
teleikkel vegyük át a kórházat. Hála Istennek,
a kórházban mûködõ szakszervezettel és a
dolgozói kollektívával jó az együttmûkö-
désünk, napi kapcsolatban állunk, informá-
ciót cserélünk, azaz ugyanazon az úton

járunk. Az elindított csoportos létszám-
leépítés pedig egyértelmûen törvénytelen, a
határidõk be nem tartásával zajlott, illetve
zajlik.

- Mit lehet tenni ellene?
- A szakszervezet jogorvoslattal élt a

Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szol-
gálatnál az eljárás ellen. Nagy valószí-
nûséggel a munkaügyi bíróság is megsem-
misíti a létszámleépítést, mintha meg sem
történt volna. A rendelkezésünkre álló ada-
tokat, tényeket átadtuk a minisztérium, az
OEP és az ÁNTSZ képviselõinek, és most
egy olyan eljárás körvonalazódik, hogy gya-
korlatilag a már említett hatósági eszkö-
zökkel fogják elvenni a jelenlegi mûköd-
tetõtõl a mûködtetés jogát, és azt a mi ál-
talunk létrehozott Kft. fogja megkapni. Így
minden átmeneti idõszak nélkül, zökkenõ-
mentesen fog a kórház tovább mûködni,
megerõsítve azt a tényt, hogy a betegek más-
hová történõ szállítása esetén a lakosságra
aránytalanul nagyobb teher hárulna, és azt a
szolgáltatást - pl. Gyógybarlang -, amit
Tapolcán látnak el, azt másutt nem lehet meg-
oldani. Reményeink szerint április elején a
hatósági átadás-átvétel megtörténhet.

- Mi várható a két fél közötti elszámolással?
- A hatósági döntéssel végre külön válik

egymástól a két szál. A mûködtetés a városé
lesz, az elszámolás - mivel a két fél nem
tudott megegyezni - majd a bíróságon fog
eldõlni. Természetesen már olyan dokumen-
tumok is vannak a birtokunkban, amelyek a
mi igazunkat támasztják alá.

- Március 10-én (kedden) az országos mé-
diumok is hírül adták, hogy az E.ON hétfõn
délután kikapcsolta a gázszolgáltatást a több
mint 3 milliós tartozás miatt a Kazinczy tér 
3-ban. A késõbbi híradások már arról szóltak,
hogy az önkormányzat segítségével rendezték
a számlatartozást, és ismét van fûtés és meleg-
víz az Y-ban. Miként zajlottak az események?

- A lakóközösség közös képviselõje, Nyírõ
Lajos keresett meg bennünket a hírrel már
hétfõn délután. Az elsõ megnyilatkozása az
volt, hogy azért kerültek ilyen helyzetbe,
mert az épületben lévõ 8 önkormányzati
lakásból 3 komoly tartozást halmozott fel. Ez
az összeg 800.000 Ft, és azt az önkormány-
zatnak kellene kifizetnie. Arra kértem a közös
képviselõt, hogy a két dolgot válasszuk kü-
lön. Mi egyrészt a bérlõkkel vagyunk kapcso-
latban. Gyakorlatilag nekünk is tartoznak, a
társasház pedig a közüzemi szolgáltatóval,
tehát nekünk ehhez a tartozáshoz semmi kö-
zünk. Ha nem fizetnek és beperlik õket, akkor
kerül majd elõ a tulajdonosi, azaz az önkor-
mányzati háttér, de ez még bírósági szakasz-
ban nincs. Miután tisztáztuk a tényállást, min-
dent elkövettünk azért, hogy a helyzet nor-
malizálódjon, hogy visszakapcsolják a szol-
gáltatást. A mi dolgunkat éppúgy, mint a tár-
sasházét nagyban nehezítette az az ügymenet,
ahogy az a szolgáltatónál zajlik. A telefonos
kapcsolásos rendszeren keresztül délelõtt 10
órától délután 2-ig nem értünk el olyan ille-
tékest, aki érdemben tudott volna nyilatkozni
és intézkedni. Amikor végre sikerrel jártunk,
elmondtuk, hogy az önkormányzat a társas-
ház helyett kifizeti a tartozást, és kértük, hogy
kapcsolják vissza a gázt. Ez meg is történt.

- Milyen keretek teremtõdtek a probléma
megoldására?

- A város egy olyan jogi megállapodást
kötött a társasházzal, hogy 45 napos határ-
idõvel kölcsön ad - kamatmentesen - 3 millió
700 ezer forintot a részére.

- Mibõl tudja ezt a társasház visszafizetni?

- Van rá lekötött pénzük a lakáskasszában,
de annak felszabadítása 1 hónapos procedúra.
A közös képviselõ már fel is szabadította ezt
az összeget, és az majd áprilisban kerül vissza
a város számlájára. Az ügy egyik tanulsága
mindenképpen az, hogy a távfûtésrõl levált
társasházak kikerülnek az önkormányzat „szár-
nyai” alól, és hiába jó a lakók 80-90%-ának a
fizetési morálja, néhány miatt vagy a közös
kasszából kell fizetni, vagy a kikapcsolás kö-
vetkezhet. Az E.ON képviselõje elmondta,
hogy több felszólítást is küldtek a társasház-
nak, sõt a kikapcsolás idõpontját is megjelöl-
ték, de még akkor sem történtek a tartozás ki-
egyenlítésére lépések. Nyírõ Lajos ugyanak-
kor arra hivatkozott, hogy szinte lehetetlen az
ügyintézés az E.ON-nál, szinte senkit nem le-
het elérni, csak a géphang válaszol. Minden-
esetre a legfõbb tanulság az, hogy nem lehet
megvárni, míg a ház ég. A kikapcsolást már
egy hónappal elõbb meg lehetett volna elõz-
ni. Természetes, hogy a város a segítségére
sietett a társasháznak a kölcsönnel, hiszen
101 lakásról és benne egy kisebb falunyi 
- 400 - emberrõl van szó. De nem szeretnénk
ebbõl rendszert. A lakóközösségeknek meg
kell elõzniük, hogy ilyen ismét elõforduljon.

- A költségvetés számadatai szerint Ta-
polca félmilliárd forintot költ a városüzemel-
tetésre. E mögött az összeg mögött milyen
feladatok vannak?

- Ez az összeg nagyságrendileg annyi, mint
a korábbi években. Egyrészt vannak meg-
kötött szerzõdéseink, amelyeket teljesíteni
kell. Ilyen a köztisztaság, a szemétszállítás, a
parkgondozás, a közvilágítás, az utak, járdák
karbantartása, a hóeltakarítás, hogy csak a
legnagyobbakat említsem. Természetesen,
ahol lehet, takarékoskodunk, de a végered-
mény ez az összeg, ugyanis az eddig meg-
szokott és elvárt állapotokat csak ilyen nagy-
ságrendû összegbõl lehet fenntartani. Tapolca
idegenforgalmi központ, nem mindegy, hogy
milyen városkép fogadja az idelátogatókat. A
beszedett adóforintokból vissza is kell forgat-
ni, hogy a már megszokott, kedvezõ képpel
fogadjuk a turistákat, és a város lakóinak is
komfortérzete legyen. Néhány összeg a
számsorból: település fejlesztési feladatokra
25 milliót költ a város 2010-ben, a közvi-
lágítás mûködtetése 42 millióba kerül. A
köztisztasági feladatoknak az „ára”: a lakos-
sági szemétszállításé 168 millió, települési
köztisztaságé 108 millió. A parkok, zöldterü-
letek fenntartása 70 millió, városi közmûvek-
kel kapcsolatos feladatok 20 millió, utak,
járdák, hidak karbantartása, kátyúzás 28 mil-
lió, temetõfenntartás 15 millió. A házkezelés
üzemeltetési költsége 46 millió forint. Az 500
milliós nagyságrendet - mint már említettem -
az elmúlt évek gyakorlata alakította ki.
Lehetne sokkal többet is rákölteni a városra,
megérdemelné, de csak ennyi jut rá.

N. Horváth Erzsébet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Eljött az ideje, hogy a kórház
mûködtetésének kérdése külön váljon

a két fél elszámolásától

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák április hónapban az alábbi
idõpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
április 6. 13:00-16:00
Sólyom Károly alpolgármester:
április 19. 13:00-15:00

Császár László polgármester

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 Város-
üzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16-
ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 8-
12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-
ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfo-
gadási 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 8-12-
ig 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: 30/613-
3357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.00-
12.00, 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



Március 15-én, az 1848-es forradalom és
szabadságharc 162. évfordulóján Tapol-
ca díszbe öltözött.

Az ünnepség hagyományos lovas fel-
vonulással kezdõdött, majd Miltényi József
huszárkapitány sírjánál rótták le kegyeletü-
ket a pártok, a civil szervezetek képviselõi.
Tapolca város nevében Marton József és
Sólyom Károly alpolgármesterek helyezték
el az emlékezés virágait.

Az Alsó-tó partján lévõ Panteon-falon
található Török János honvéd alezredes és
testvére, Török Antonius Flórián honvéd szá-
zados emléktáblája, amelyet Németh Zsolt, a
Parlament Külügyi Bizottságának elnöke és
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke is
megkoszorúzott.

A tópartról indult fáklyás felvonulás hosz-
szú sorokban kígyózott végig a város ut-
cáin. Az ünneplõk megálltak a Kossuth-
dombormûnél és a Petõfi-fülkeszobornál,
hogy a város vezetõi ezeknél is elhelyez-
hessék az emlékezés koszorúit.

- Mit kíván a magyar nemzet? - tette fel a
nép a kérdést 1848-ban. A márciusi ifjak az
azóta egyik nemzeti jelképünkké lett vá-
laszt a 12 pontban fogalmazták meg. Aktuá-
lisak ma is ezek a kérdések és válaszok 
- mondta Németh Zsolt, az ünnepi szónok. 
- A 12 pontban megfogalmazottak valódi
nemzeti ügyeink ma is. Nem lenne idõszerû
a közteherviselés ma is, amikor az adó-
fizetõk pénzébõl fenntartott állami közva-
gyont nagyüzemben hordják szét? A tör-

vény elõtti egyenlõségrõl sem beszélhetünk
mindaddig, míg az ország vezetõ közszol-
gáira más szabályok vonatkoznak, mint a
pórnépre. A '48-as 12 pont második pontja
így hangzik: „felelõs minisztériumot Pes-
ten”. Mai gondunk gyökere is ennek hiá-
nyában keresendõ. Felelõs, azaz átlátható,
ellenõrizhetõ és számonkérhetõ magyar
kormányra van szükség. Egy olyan legitim
magyar kormányra, amely képes arra, hogy
saját választópolgárai elõtt felelõsséget vál-

laljon a saját választási ígéreteinek végre-
hajtásáért, megalapozottságáért. Másfelõl
alkotmányos kötelezettségének eleget téve
felelõsséget vállaljon a határon túli magyar
nemzetrészekért. Úgy, ahogy tette ezt néhai
Ács János polgármester úr, Lasztovicza
Jenõ képviselõ úr és számos vezetõ tapolcai
politikus közremûködésével Tapolca városa
- figyelmeztetett az ünnepi szónok.

Majd az 1848-as eseményeket felidézve
az áprilisi törvények szentesítésének április
11-ei dátumát és a 2010-es választás
idõpontját vetette össze. - Az áprilisi törvé-
nyek elfogadásához nem kellett még egy hó-
nap sem, és megszülettek a polgári Magyar-
ország alkotmányos keretei. A világos és
egyértelmû felhatalmazás és a gyors válto-
zás jegyben jár. A tömegtámogatás ereje és
a változás mélysége elválaszthatatlan egy-
mástól. 2010. április 11-én újjászülethet a
polgári Magyarország. - Ebben a történelmi
helyzetben, március 15-e évfordulóján ezért
nem is kérhetek mást Önöktõl Kedves
Tapolcaiak, hogy ne engedjünk a '48-ból -
fejezte be ünnepi beszédét Németh Zsolt. 

A megemlékezés folytatásaként a Pataki
András rendezte Él a magyar címû, látvá-
nyos, énekkel, verssel, táncbetétekkel gaz-
dagított mûsort tekinthették meg az ünnep-
lõk. Közremûködtek a Neofolk Együttes, a
Batsányi Táncegyüttes és a Forrás Színház
tagjai. N. Horváth Erzsébet

Március 13-án a Tamási Áron Mûvelõ-
dési Központban Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõ és a FIDESZ tapol-
cai szervezetének vendége volt Eperjes
Károly színmûvész, aki Istenrõl, a hazá-
ról és a nemzetre váró feladatokról be-
szélt.

A nagyszámú érdeklõdõt Lasztovicza
Jenõ köszöntötte, majd a mai magyar va-
lóságról szólva leszögezte: az Orbán-kor-
mány által elért dinamikus fejlõdés meg-
állt. Egy kifosztott nemzetnek vagyunk a
lakói. Egy olyan magyar valóságban éljük
a mindennapjainkat, amelyre szinte már
nincs is szó. Hiába tesszük a dolgunkat
becsülettel, nem jutunk egyrõl a kettõre.
Mélypontra jutott a nemzet lelkülete a sö-
tét esztendõkben. Lassan már csak lehajtott
fejjel járunk. Az elmúlt 8 évben minden a
visszájára fordult. Míg a millenium ünnep-
ségein még büszkék lehettünk 1000 éves
államiságunkra, arra, hogy - bár Európa
térképérõl számtalan ország eltûnt az el-
múlt évszázadok alatt - mi mégis meg tud-
tunk maradni, addig az elmúlt 8 évben ki-
fosztottak bennünket. Lerongyolódtunk, de
a zászló még a kezünkben van. A történel-
münk is mutatja, Magyarország mindig
talpra tudott állni, ha erõs volt az akarat, a
szándék és az élni akarás. Dédszüleink,
nagyszüleink példája, hite és reménye a
bizonyíték erre. Most is van remény. Ha
megfelelõ vezetése lesz az országnak, ak-
kor a nemzet újra képes lesz felépítenie
magát. Akkor majd újra lesz hite, önbecsü-
lése, bizalma a magyar nemzetnek - mond-
ta a FIDESZ-KDNP országgyûlési képvi-
selõjelöltje, majd megköszönte a részére
gyûjtött kopogtató cédulákat, és köszöne-
tet mondott mindazoknak, akik az aján-
lószelvények gyûjtésében részt vettek.

- Meggyógyultam és itt vagyok! Ne
higgyenek a pletykalapoknak - mondta
Eperjes Károly mondandója elején. -

2002-ben nem kellett a nemzetnek a jó, és
ez lett a vége - utalt Lasztovicza Jenõ
helyzetelemzésére a színmûvész. - De
rendbe fogjuk tenni az országot, csak azt
ne higgye senki, hogy ez azonnal meg-
történhet. Ahhoz, hogy radikális lehessen
a változás, nem elég, ha a FIDESZ „csak”
többséget szerez a választásokon. A fontos
törvények megalkotásához kétharmados
többségre van szükség. Így teremtõdhet
csak meg a törvényes elszámoltatás lehe-
tõsége éppúgy, mint a gazdasági fejlõdés
feltételeinek biztosítása. Óriási szükség
van a lelki felemelkedésre - hangsúlyozta
a mélyen vallásos Eperjes Károly. - Csak
Isten-hittel tehetjük rendbe az országot,
csak a keresztényi elkötelezettség lehet a
változás és változtatás alapja. A legfõbb
feladat a gazdaság fejlesztése mellett az
oktatás, az egészségügy és a média rend-
betétele - szögezte le a színmûvész.

N. Horváth Erzsébet
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Választási
tájékoztató

Tapolca Város Jegyzõje, mint a Veszp-
rém megyei 4. számú Országgyûlési
Egyéni Választókerület Választási Iroda
Vezetõje tájékoztatom a Tisztelt Válasz-
tópolgárokat, hogy a Veszprém megyei
4. számú Országgyûlési Egyéni Válasz-
tókerületben a Köztársasági Elnök Úr
III-1/00282/2010. számú határozatával
kitûzött 2010. április 11. és 25-i ország-
gyûlési képviselõválasztáson a Veszp-
rém megyei 4. számú Egyéni Válasz-
tókerület Választási Bizottsága nyilván-
tartásba vételrõl szóló határozatai alap-
ján képviselõjelöltként a következõ
személyek indulnak:

1) Dobó Zoltán - a Jobbik-Magyar-
országért Mozgalom Párt országgyûlési
képviselõjelöltje,

2) Lasztovicza Jenõ - a FIDESZ -
Magyar Polgári Szövetség és a Keresz-
ténydemokrata Néppárt országgyûlési
képviselõjelöltje,

3) Lévai József - a Magyar Szocialis-
ta Párt országgyûlési képviselõjelöltje,

4) Mészáros László - a Magyar De-
mokrata Fórum országgyûlési képvise-
lõjelöltje.

Dr. Imre László
jegyzõ

Lakossági fórumot tartott a Jobbik Ma-
gyarországért a Tamási Áron Mûvelõ-
dési Központban március 6-án.   

Dobó Zoltánt, a párt helyi ország-
gyûlési képviselõjelöltjét mintegy hetven
fõ hallgatta a színházteremben. Elhang-
zott: a Jobbik célja egy nemzeti kormány
felállítása és új alkotmányozás. - Ezek
hiányában, pusztán kisebb tárgyalásokkal
és apró engedmények kicsikarásával, nem
érhetünk el mélyreható eredményeket - fo-
galmazott Dobó Zoltán. Majd hozzátette:
1526 óta nem vagyunk szuverén állam, az
aktuális hatalmi elit azóta következetesen
elhiteti velünk, hogy egyedül nem érünk
semmit, nem vagyunk képesek külsõ
segítség nélkül létezni. - Ma Magyaror-
szágon nem elsõsorban a gazdaság, ha-

nem a társadalom van válságban, amely
lemondott az önvédelemrõl, az együttmû-
ködésrõl, és ezekkel együtt lemondott a
jövõjérõl. A Jobbik ezeken szeretne vál-
toztatni, hogy rövid távú hasznokért cse-
rébe ne pecsételõdjön meg a magyar nem-
zet sorsa - adott hangot véleményének a
párt országgyûlési képviselõ jelöltje, aki
késõbb hét vezérelv köré csoportosítva a
Jobbik elképzeléseit, bírálta többek között
a multi kereskedõláncok - véleménye sze-
rint - káros magyarországi gazdasági sze-
repvállalását, a hazai nyugdíjrendszert, a
cigánypolitikát és az elharapózó bûnözés
jelenlegi kezelését. Dobó Zoltán mind-
ezek komplex megoldására kínálta a Job-
bik elképzeléseit, cselekvési programját. 

Töreky László

Nem a gazdaság,
a társadalom van válságban

A tömegtámogatás ereje és a változás
mélysége elválaszthatatlan ma is

Németh Zsolt párhuzamot vont a je-
len és a múlt között

A számonkérés fontosságát is hang-
súlyozta a színmûvész

Az MSZP Tapolcai Szervezetének meghí-
vását elfogadva március 6-án a VOKE
Batsányi János Mûvelõdési Központban
Mesterházy Attila miniszterelnök-jelölt
szólt a párt programjáról, a kampányról.

A lakossági fórumot megelõzõ sajtótájé-
koztatón Mesterházy Attila, a párt alelnöke
az MSZP kampányfeladatai közül hármat
emelt ki. Elsõként az elmúlt 8 évben elvég-
zett munkáról, sikerekrõl és eredmények-
rõl, az uniós pályázatok segítségével történt
fejlesztésekrõl, a sikeres válságkezelésrõl
kell szólnia a kampánynak - mondta. Má-
sodik feladatként a rivális pártok választási
ígéreteinek, programjainak kritika alá vo-
nását említette. A harmadik pillér pedig az
MSZP programja az elkövetkezendõ évek-
re. Szólt arról is, hogy új politikai kultúrára

lenne szükség, minden pártnak nemzetben
kellene gondolkodnia, és a nemzeti mini-
mum megvalósításának érdekében - a vitá-
kat követõen - kompromisszumokat kellene
kötni. A szélsõségekkel szembeni fellépés
az MSZP programjának fontos eleme - szö-
gezte le a miniszterelnök-jelölt.

Pál Béla, az MSZP Veszprém megyei Te-
rületi Szövetségének elnöke Lévai Józsefet,
a 4. sz. választókörzet országgyûlési képvi-
selõjelöltjét mutatta be a jelenlévõknek. 
- Lévai József olyan politikai stílust követ,
amely alátámasztja a miniszterelnök-jelölt
által elmondottakat - hangsúlyozta az el-
nök. - Õ is azt keresi, ami összeköt bennün-
ket és nem azt, ami szétválaszt, mert a jövõt
csak az összefogás biztosíthatja.

N. Horváth Erzsébet

A kampány három pillére

„Hazádnak rendületlenül”
Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth



Tapolca legújabb kori születésnapjának
44. évfordulóját ünnepelte a város március
26-án a Tamási Áron Mûvelõdési Köz-
pontban. Az ünnepi beszédet Császár
László polgármester mondta.

- A történelem olvasztótengelyében szüle-
tett városban és környékén ma is megszólí-
tanak bennünket a világ négy égtája felõl
érkezett kultúrák. Keltákról, hunokról, ava-
rokról regélnek a régmúltat megidézõ tárgyi
és írott emlékek - mondta Császár László, a
város vezetõje, majd a város régmúltját
elevenítette fel, hangsúlyozva, hogy az érték-
teremtõ és értékvédõ összetartozás tudata, az
önbizalom és az önbecsülés erénye már
évszázadokkal ezelõtt is meghatározta a
város életét.

- Tapolca polgárai már a XIX. században
megmutatták, hogy civil kurázsival akarják
és tudják irányítani életük alakulását. Egy
életforma gyõzelmét is hirdeti az a tény, hogy
bebizonyították: fontosak a gyökerek, a bará-
tok, az ismerõsök. Hogy a temérdek munka
mellett különös figyelmet kell fordítani arra
is, hogy ne fakuljon meg az öröm, hogy ne
égjen ki az ujjongás, hogy segítsék egymást
az emberek. Hogy a látott és megteremtett
szépet és jót együtt kell ünnepelni. Mi volt a
titkuk? Egyszerû: tették a dolgukat, és az az
egyén, a közösség javára vált.

- A városi rang 1906-os megvonása után az
új idõszámítás Tapolca életében 1966-ban,
azaz 44 évvel ezelõtt kezdõdött, amikor visz-

szakapta a városi rangot - mondta a pol-
gármester.

- A település -, hogy léptékét tekintve is
kiérdemelje a XX. század közepi magyar
várossal szemben támasztott igényeket -
rohamos fejlõdésnek indult annak a Bakonyi
Bauxitbánya Vállalatnak a segítségével,
amely a központját Tapolcán építette fel.
Megnövekedett a város lélekszáma, új mun-
kahelyek létesültek, lakónegyedek, óvodák,
iskolák épültek. Friss szél járta át a várost. A
'80-as években azonban ismét megállt az idõ
Tapolca felett. A fordulatot a XX. század
utolsó évei hozták meg a település számára.
Méltán nevezik sokan azokat az éveket
követõ idõszakot - a XIX. századvég mintáját
követõen - városunk második aranykorának.
Hogy miért tudott lelkesedni és mivel tudott
lelkesíteni a 2008 decemberében tragikus
hirtelenséggel elhunyt Ács János polgár-
mester? Arra tanúságtevõként Márai Sándort
hívom. „Nem elég megismerni az igazságot,
nem elég megszövegezni, nem elég bátran
kimondani: égni is kell érette… Ha azt aka-
rod, hogy valami megmaradjon abból ami
életed értelme volt.” Ács János gyújtó hangú,
szenvedélyes mondatait, ünnepi beszédeit
már az idõ õrzi. Õt idézem: „Haza és otthon
egymástól válhatatlan. A haza nemzetnyi
otthon, az otthon családnyi haza… Bátor
emberekre van szüksége a hazának, a város-
nak. Olyanokra, akik álmodni mernek, remél-
nek és cselekszenek. Nem egy hõsre, nem egy
bátor emberre, hanem sokra, egyre többre,
hogy oldott kéve sorsára ne jussunk.”

Majd a Polgármesteri Ezüstlánc Díjjal és
posztumusz díszpolgári címmel kitüntetett
Ács János városépítõ tevékenységének mél-
tatását követõen Császár László a 2009-es év
legfontosabb sikereirõl, eredményeirõl szá-
molt be Tapolca polgárainak a Város Napján.
Szólt arról, hogy 2008-2009-ben a város 33
különbözõ típusú és összegû pályázatot nyúj-
tott be 1,1 milliárd forint elnyeréséhez. A 22
sikeres pályázat 870 milliós támogatást ered-
ményezett. Saját erõbõl megújult a Tapolcai
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintéz-
ménye. Épült, szépült a város.

- Márai Sándor egyhelyütt így fogalma-
zott: „Az életnek értéket csak a szolgálat
adhat, amellyel az emberek ügye felé fordu-
lunk.” - mondta ünnepi beszédében a pol-
gármester. - Ennek a szolgálatnak az ered-
ménye, hogy a Képviselõ-testület a biztonsá-
gos mûködés mellett megtartotta és növelte
az önkormányzati vagyont, hogy kiegyensú-

lyozottan tudott mûködni a város 2009-ben.
Köszönet érte a város adófizetõ polgárainak,
közszolgáltató vállalkozásainak, képviselõ-
társaimnak, munkatársaimnak, az intézmé-
nyek dolgozóinak, a szülõi közösségeknek, a
köztisztviselõknek, a közalkalmazottaknak, a
kisebbségi önkormányzatoknak. Köszönet a
történelmi egyházaknak az ökumenikus szol-
gálatért, a Tapolca hírnevét vivõknek, és min-
denkinek, aki bármilyen módon hozzájárult
ahhoz, hogy a város 2009-es esztendeje is fel-
sorakozhatott azon évekhez, amelyeket nyu-
godt szívvel és lelkiismerettel bízhatunk az
utódok megítélésére.

A 2010-es év feladatairól, terveirõl szólva
Császár László elsõként Tapolca legújabb
kori történelmének legjelentõsebb pályázatá-
ról, a közel 1,1 milliárd forint összköltségû fej-
lesztésrõl, a Belváros rehabilitációjáról szólt.
Az elnyerhetõ, vissza nem térítendõ támoga-
tás ebben az esetben mintegy 700 millió fo-
rint lesz. A városra váró legfõbb feladatok kö-
zött a hulladékkezelés XXI. századi meg-
oldását, az idegenforgalom fellendülésével
teremtendõ új munkahelyek létrehozását, az
új mentõállomás építését, a tapolcai közössé-
gi közlekedés fejlesztését, a bölcsõde, az is-
kolák fejlesztését vázolta fel a polgármester,
és a célok eléréséhez a város polgárainak
együttmûködését, együttgondolkodását kér-
te.

- Tisztelt Tapolcai Polgárok! Hiszem és
vallom, hogy a civil kezdeményezés, hogy a
„civil kurázsi” egy-egy településnek - így
Tapolcának is - éltetõ energiaforrása. Az ön-
kéntességen alapuló szervezetek, alapítvá-
nyok, egyesületek tagjai saját akaratukból,
egyenlõ félként nyilvánítanak véleményt az
õket érintõ kérdésekben. A város kiemelt
feladatai közé tartozik ezeknek a civil kez-
deményezéseknek, a lakosság hangjának
helyt adó fórumoknak a figyelembevétele és
az ott elhangzott javaslatok, észrevételek
szerves részei az önkormányzati munkának.
Már maga az önkormányzat kifejezés is ma-
gában rejti mindazt, amit a közösségben élõ
ember elérhet választott képviselõin keresz-
tül. Tapolca Város Önkormányzata mindig is
jelentõs mértékben támogatta a civil szerve-
zeteket, tevékenységükhöz pályázati segít-
séget biztosított. Ez a cél vezérel bennünket a
2010-es esztendõben is. Ha a városi élet ér-
tékteremtõ ereje, színessége, változatossága
továbbra is „karöltve jár” a történelmi tradí-
cióval, akkor Tapolcán a jövõben is érdemes
lesz dolgozni, küzdeni. Mert a szabadság

csak azoknak az embereknek a világában
születik meg, akik vállalják a kötöttséget: a
szülõföldhöz, az otthonhoz, a közösséghez,
az egymáshoz való tartozást, akik Ady
Endrével együtt vallják:  „Csak akkor szület-
tek nagy dolgok, / Ha bátrak voltak, akik
mertek / S ha százszor tudtak bátrak lenni, /
Százszor bátrak és viharvertek”

Az ünnepi beszédet követõen kitüntetések,
elismerések átadására került sor.

Tapolca Városért kitüntetésben részesült 
N. Horváth Erzsébet tanár, a helyi újság fõ-
szerkesztõje, több helytörténeti kiadvány
szerzõje, az Amatõr Színjátszó Kör mûvé-
szeti vezetõje és Pócsi Béla nemzetközi hírû
díszmadártenyésztõ, többszörös világbajnok.
A közszolgálatért Rédli Károly és Ihász
József, a nevelésügyért Andáné Hering
Mónika, Riba Erzsébet és Galambosné Ács
Judit, az egészségügyben, szociális ellátás-
ban nyújtott teljesítményéért dr. Földi István
és Hársfa Gyuláné részesült elismerésben. A
kitüntetéseket Császár László polgármester
adta át.

A kitüntetések átadása után Illényi Katica
mûsora szórakoztatta a közönséget.

A mûsort követõen az aulában Lasztovicza
Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke
mondott köszöntõt, méltatva a születésnapját
ünneplõ város érdemeit, és gratulált a kitün-
tetetteknek.
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Rédli Károly a köz szolgálatáért ré-
szerült elismerésben

Fotó: Sajcz

Fotó: Sajcz

A kicsik kedves mûsorral örvendeztették meg a tapolcai vendégeket

Fotó: ifj. Bakos

Vállalni kell a kötöttséget:
a szülõföldhöz, az otthonhoz, a közösséghez való tartozást

Segítségnyújtás felsõ fokon
Március 5-én ismét felkerekedett egy
maroknyi kis küldöttség Sólyom Károly
alpolgármester vezetésével, hogy a kár-
pátaljai Aknaszlatinán lévõ, az egyház
által fenntartott magyar óvodának elvi-
gye a tapolcai vállalkozók természet-
beni és pénzbeni támogatását.

Mint az alpolgármester lapunknak elmond-
ta, most is nagy örömmel és szívélyesen
fogadták õket. Az óvoda gyerekei mûsor-
ral kedveskedtek a Vörös Béla, Bakos
György képviselõk, Benczik Zsolt irodave-
zetõ és ifj. Bakos György, a Veszprém Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság saj-
tóreferensébõl álló küldöttségnek. Már-
cius 15-rõl, nemzetünk ünnepérõl is szólt
a gyerekek ünnepi összeállítása. A tapol-
caiakat fogadta a polgármester is, Kocserha
János alpolgármester pedig mindhárom
nap a küldöttséggel volt. Találkoztak a je-
lenlegi egyházi vezetõvel és az elõzõvel
is, akinek a tevékenysége alatt született

meg az Ács János polgármester által kez-
deményezett együttmûködés és támoga-
tás. - Puliszka Éva, az óvoda vezetõje most
is hatalmas szívvel és energiával tevé-
kenykedik - mondta Sólyom Károly. - Õ az
együttmûködés lelki motorja.

A küldöttség tagjai látogatást tettek a
Tatárhágón, a 900 méteres csúcs meghó-
dításától még a hatalmas hóesés sem tán-
torította el õket. Megtekintették azt a he-
lyet is, amelyet még 1886-ban Európa kö-
zepének nyilvánítottak ki, illetve lerótták
kegyeletüket azoknál a Kárpátokon túli sír-
helyeknél is, ahol elsõ világháborús ma-
gyar katonák nyugszanak. A sírokat a Had-
történeti Múzeum hozta rendbe.

- Már Kárpátalján is érezhetõ az Euró-
pához való tartozás igénye és szükséges-
sége - tette hozzá Sólyom Károly - és ez a
mi további kapcsolatunkra is gyümölcsö-
zõen fog hatni.  Az oldalt készítette:

N. Horváth Erzsébet



Február 26-án „Polgárõrség valamint a
rendvédelmi szervek történelme és egy kis
hadtörténet” címmel kiállítás nyílt a Ta-
mási Áron Mûvelõdési Központban. A
hatalmas tablókon lévõ korabeli írások,
megfakult fényképek mellett relikviák, a
felszerelések, egyenruhák, fegyverek se-
gítik a látogatót az eligazodásban.

A résztvevõket Bognár Ferenc, az intéz-
mény igazgatója köszöntötte, majd Marton
József alpolgármester megnyitójában hang-
súlyozta, hogy mai rendetlen világunkban
nagyon fontos egy olyan kiállítás, amely
bemutatja, hogy vannak és voltak az
országban olyan szervezetek, amelyek, ha le-
hetõségük volt és megkapták hozzá a jogi hát-
teret, rendet is tudtak teremteni. Korponai
László, a Polgárõrség tapolcai régiójának
vezetõje annak az örömének adott hangot,
hogy a kiállítás anyaga segít abban is, hogy
a város lakossága betekinthessen a Polgár-
õrség tevékenységébe.

Dr. Smura János rendõr alezredes, Ta-
polca rendõrkapitánya „nem érkezett üres

kézzel” a megnyitóra. Dr. Francsics Ottó-
nak, a Magyar Rendõrmúzeum Baráti Kör
elnökének olyan kordokumentumokat adott
át, amelyek a tapolcai rendõrség évtizedek-
kel ezelõtti munkájáról szólnak. Mintegy
hozzá csatlakozva Dézsi János nyugalma-
zott rendõrtiszt a Tapolcán szolgálatot tel-
jesítõ, köztiszteletnek örvendõ Kenyeres

Tamás (1910-1988) rendõrparancsnok éle-
tének dokumentumait adta át a rendõrmú-
zeum részére.

Majd ezt követõen dr. Gulyás István ny.
rendõr alezredes, a Rendõrségtörténeti Mú-
zeum tiszteletbeli igazgatója tartott tárlat-
vezetést. Az értékes kordokumentumokat
bemutató kiállítás megnyitóján Lasztovicza
Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnö-
ke mondott pohárköszöntõt.

A rendezvényen közremûködtek a Járdányi
Pál Zeneiskola tanárai: Péni Béla és Haga
Kálmán. N. Horváth Erzsébet
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Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Takács Gábor és Eke Erika gyermekük: Ákos
Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:

Szabó Zsolt és Kiss Zsuzsanna
Gratulálunk!

Évfordulók
1884. március 2. 126 éve
Ekkor kezdték meg az iparos tanulók ok-
tatását, miután 1883-ban megszûnt a tanonc-
iskola. A tanulók száma 137.
1707. március 3. 303 éve
Béri Balogh Ádám rajtaüt Rabutin tapolcai
fõhadiszállásán.
1847. március 3. 163 éve
Megalakul Tapolcán az Izraelita Hitközség
Szent Egylete, a Chebrá-Kádisa.
1995. március 3. 15 éve
„Nonstop '95” címmel 34 órás mûveltségi-,
sport- és játékos vetélkedõt rendeztek a Ke-
reskedelmi, Ipari és Szakmunkásképzõ Iskolá-
ban.
1970. március 5. 40 éve
Budapesten elhunyt Sallay Misi, a tapolcai
születésû híres cigányprímás és nótaszerzõ.
1907. március 6. 103 éve
Elfogadta a képviselõház a 394. sz. Törvényja-
vaslatot a balatonvidéki vasút megépítésérõl. Ez-
zel kezdetét vette a Budapest-Tapolca közötti

vasútvonal utolsó 133 km-es szakaszának építése.
1935. március 12. 75 éve
Elhunyt Keszler Aladár építõmester. Nevéhez
fûzõdik a kórház, a Harangozó-ház és több Fõ
utcai üzletház építése. Hosszú évtizedeken át
volt a község elöljárója és képviselõje.
1920. március 16. 90 éve
Tapolcán született Orbán József fotómûvész.
Az 1960-as évektõl vált országosan ismertté,
képeivel országos és nemzetközi kiállításokon
szerepelt. Mindeközben gondoskodott a fotós
utánpótlás nevelésérõl. Sírja a tapolcai régi
temetõben található.
1950. március 16. 60 éve
A Minisztertanács rendelete alapján Tapolcát
és járását Zala megyétõl Veszprém megyéhez
csatolják.
1905. március 30. 105 éve
E napon került sor a „Tapolczai ipartestület”
számára építendõ ház alapkõletételére a To-
rony utcában.
1966. március 31. 44 éve
A Népköztársaság Elnöki Tanács a 6/1966. sz.
rendeletével Tapolcát várossá nyilvánítja.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

- Lopás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2010. február hó 20. 08,00 óra és 2010.
február hó 21. 05,00 óra közötti idõben a
Hunyadi utcában lévõ családi házhoz tartozó
melléképületbe ismeretlen módszerrel beha-
tolt, és onnan a füstölõbõl 4 db sonkát vala-
mint 6 db szalonnát tulajdonított el. A bûncse-
lekménnyel okozott kár: 80.000. Ft.
- Csalás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2010. február hó 27-én 13,30 óra körüli idõben
helyi lakostól - háziorvosának új asszisztense-
ként kiadva magát - orvosi gép kedvezmé-
nyes megvásárlása és késõbbi leszállítása jog-
címén 40.000. Ft összeget vett át.
- Közúti jármû ittas vezetése vétség megalapo-
zott gyanúja miatt indult eljárás helyi lakos
ellen, aki 2010. február hó 23-án az esti órák-
ban Tapolcán, a Déli elkerülõ úton úgy vett
részt a saját tulajdonát képezõ személy-gép-
kocsival a közúti forgalomban, hogy a vezetés
megkezdése elõtt alkoholt fogyasztott.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Idén ünnepli alapításának 25. évfordu-
lóját a Széchenyi István Szakképzõ Isko-
la. A tanintézmény ez alkalomból több
szakmai, kulturális és sport programot
szervez a tavasz folyamán. Az ünnepség-
sorozat nyitórendezvényét március 18-án,
csütörtökön tartották az iskola épületé-
ben.

Császár László ünnepi köszöntõjében
Széchenyi István életmûvét méltatta, majd
hangsúlyozta: a 25 éves szakképzési múlt-
tal rendelkezõ intézmény méltán vehette fel
1998-ban a legnagyobb magyar nevét. A vá-
ros polgármestere elmondta: - A jelenlegi is-
kolaépületet Tapolca Város Tanácsa 1985-ben
építtette a kereskedelmi és ipari szakközép
és szakmunkás képzés befogadására. Ehhez
épült hozzá 2005-ben pályázati forrásból a
korszerû tanmûhely. Közben a képzés a kor
igényeinek megfelelõen informatikai és
vendéglátóipari oktatási profillal bõvült. A
város 2007-ben adta megyei fenntartásba az
intézményt, majd 2008-ban visszavette azt,
felülemelkedve a pusztán anyagi megfonto-
lásokon, megakadályozva ezzel a Széchenyi-
iskola tagintézménnyé válását, lassú elsor-
vasztását. A polgármester hangsúlyozta,
hogy a város és tanintézménye azóta is
igyekszik a csökkenõ állami normatívák

ellenére az iskola biztonságos mûködte-
téséhez hiányzó összeget megteremteni, el-
sõsorban pályázati úton, amelyek sikeréhez
az önkormányzat a szükséges önrész bizto-
sításával járul hozzá. Császár László végül
polgármesteri keretébõl 250-250 ezer forin-
tot ajánlott fel az iskola elmúlt 25 évének
emlékére és az elkövetkezõ 25 év munkájá-
nak támogatására.

Szollár Gyula igazgató ünnepi beszédé-
ben az iskola 25 évét elsõsorban szakmai
oldalról igyekezett megvilágítani, rámutat-
va a tanintézmény falai között folyó oktatás
történeti elõzményeire, volumenére, minõ-
ségére és jelentõségére. 

Az ünnepi beszédeket követõen elsõként
dr. Csapó Katalin muzeológus tartott diave-
títéssel színesített elõadást a reneszánsz ét-
kezési kultúráról és annak a magyar gaszt-
ronómiára gyakorolt hatásáról, majd Zentai
Gábor nyugalmazott tanár, mûvelõdési ház
igazgató tekintélyes szakácskönyvgyûjte-
ményébõl rendezett kiállítást tekinthettek
meg a jelenlévõk. A rendezvény a tanulók
által elõállított ételek bemutatójával és kós-
tolójával folytatódott. Az ínycsiklandozó
programhoz Lasztovicza Jenõ, a megyei
közgyûlés elnöke mondott pohárköszöntõt.

Töreky László

Negyed évszázad az oktatás szolgálatában

Kiváló minõségûek a
2009-es évjárat borai

Kiállítás a polgárõrségrõl és
a rendvédelmi szervekrõl

A tablókon megelevenedett a múlt

A Sándor-napi bormustra a Balaton
Borrégió legnagyobb tavaszi rendezvé-
nye.

A Tamási Áron Mûvelõdési Központban
március 18-án megtartott borseregszemle
résztvevõit Császár László polgármester és
Tóth János, a Vinum Vulcanum Borlo-
vagrend nagymestere köszöntötte. Májer
János, a Badacsonyi Borászati Kutató-
intézet igazgatója ismertetõjében hangsú-
lyozta, hogy az idõjárási körülményeknek,
a magas mustfokoknak, a harmonikus sav-
tartalomnak köszönhetõen a 2009-es év-
járat borai - bár a mennyiség közepes - fel-
sorakozhatnak a legjobb évjáratok borai
közé. A bormustrára a hat borvidék legje-
lentõsebb termelõi hozták el a boraikat. A
43 bor között a legtöbb az Olaszrizling volt.
A borokat Kállay Miklós professzor, a Cor-
vinus Egyetem tanszékvezetõje minõsítette.

A mustra zárásaként Mezõssy Zoltán fõ-
szervezõ borász-gasztronómus a borokhoz
illõ vacsorával vendégelte meg a részt-
vevõket. NHE

A Város bora
Már több éves hagyomány, hogy a Sándor-
napi bormustrán jelentik be, hogy az
adott évben mely borok nyerték el a
megtisztelõ Város bora címet.

Császár László polgármester a március
18-ai rendezvényen elmondta, hogy 27 pá-
lyázó jelentkezett erre a megmérettetésre.

A Képviselõ-testület döntése alapján
fehérbor kategóriában a Horváth Pincészet
2009-es Chardonnay-ja, a vörösbor kate-
góriában a Szászi Pincészet 2009-es Ca-
bernet franc bora lett a Város bora. A kü-
lönleges kategóriában pedig a Varga Pin-
cészet 2008-as Kéknyelû jégbora kerülhet
majd, mint a Város Bora a tapolcai ünne-
pek, rendezvények asztalára.               NHE

Szemünk fénye
A Veszprém Megyei Önkormányzat pá-
lyázatának eredményeképpen korszerû-
södött a Batsányi János Gimnázium és
Kollégium világítása.

- A 11,5 milliós, februárban zajlott fel-
újítás keretében minden épületbe ener-
giatakarékos fénycsövek kerültek. Remé-
nyeink szerint ez az üzemeltetési költ-
ségeken is érzékelhetõ lesz - válaszolta
kérdésünkre Varga Tiborné, az intézmény
igazgatója. NHE

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõ-
ség Közalapítvány Dobbantó-program-
jának keretében országos találkozóvá
szélesedett regionális rendezvény volt a
közelmúltban a Tamási Áron Mûvelõdé-
si Központban.

A rendezvényen a Szász Márton-iskola
és további 14 pályázatot nyert szakiskola és
speciális iskola vezetõi szóltak az elért
eredményeikrõl, arról, hogy a Dobbantó-
program miként illeszkedik az intézmé-
nyeik eddigi életéhez. A találkozón ismer-
tetett módszerek és eszközök a programban
résztvevõk további munkáját segítik.  NHE

Az esélyegyenlõségért
Fotó: N. Horváth
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Dr. Bethlen István, a Magyar Páneurópa
Unió elnöke látogatott Tapolcára március
25-én, hogy az unió helyi szervezetének so-
ros találkozóján a Fidesz, illetve Lasztovicza
Jenõ melletti szavazás mellett érveljen. A
rendezvényen részt vett és elõadást tartott
térségünk országgyûlési képviselõje és
Császár László, Tapolca polgármestere is.

Dr. Fehér Károlyné, a Magyar Páneurópa
Unió Tapolcai Szervezetének elnöke köszön-
tötte a vendégeket, majd megemlékezett
1848. március 15-e üzenetérõl, hõseirõl,
Kossuth Lajosról, Petõfi Sándorról és a már-
ciusi ifjakról. Késõbb arra bíztatta a jelen-
lévõket, hogy mindenféleképpen menjenek el
szavazni április 11-én, adják szavazatukat a
Fideszre és jelöltjére, Lasztovicza Jenõre. 
- Erõs pártra van szüksége az országnak,
amely az arany középúton jár - érvelt a
Fidesz mellett dr. Fehér Károlyné. 

Lasztovicza Jenõ szerint erõs gazdaságra
és rendre van szüksége az országnak, amelyet
egyedüli kormányképes erõként kizárólag a
Fidesz teremthet meg.  Ha a jobboldali párt
erõs mandátumot kap, akkor viszonylag rö-
vid idõ alatt tud eredményeket, változást el-
érni. - Fontos lenne a kétharmados gyõzelem
- adott hangot véleményének a térség ország-
gyûlési képviselõje, aki szerint még négy év
szocialista kormányzást már nem bírna ki az
ország. Rabszolga-ízû társadalom helyett ön-
becsülést, jövõbe vetett hitet ma kizárólag a
Fidesz adhat a magyaroknak, ahogy Európa
is a Fideszben bízik- tette hozzá. 

Császár László polgármester szerint a
2000-es években, Ács János polgármester-

sége idején tudott talpra állni Tapolca. Ké-
sõbb a szocialista kormányzati érában, önkor-
mányzatként már számos hátrányát érezte a
város ellenzéki státuszának. - Egyre több fel-
adat hárult ránk, miközben egyre kevesebb
pénzbõl kellett gazdálkodnunk. Ekkor kez-
dõdött el az iskola- és egészségügyi intéz-
mények bezárása is, amelyben a hazai önkor-
mányzatoknak kizárólag a végrehajtó szerep
jutott - mondta Császár László, aki a mai
pályáztatási rendszer túlbürokratizáltságáról,
anomáliáiról, kiegyenlítetlen számláiról is szót
ejtett. - Ma az állami bürokrácia az, amellyel
nap mint nap szembesülünk és szinte tehe-
tetlenek vagyunk vele szemben - fogalma-
zott, részben utalva a mai napig kifizetetlen
Ipar utcai és a diszeli bicikliút beruházásokra.
A tapolcai polgármester a BKV, a fõvárosi ön-
kormányzat és Demszky Gábor polgármester
körüli korrupciós ügyekre utalva elmondta: pol-
gármesterként nehezen tudja azt elképzelni,
hogy egy városvezetõ ne tudjon mindenrõl,
ami egy önkormányzat gazdálkodását érinti. 

Dr. Bethlen István párhuzamot vont az
1848 március 15-i események és a mai ma-
gyar valóság között. - Rabszolgák vagyunk
most is, csak most nem Bécs, hanem az IMF
és a Világbank rabszolgái. Gyarmatként ke-
zelnek bennünket. Antall József a rendszer-
váltás idõszakában hibázott, túlbecsülte az
IMF hatalmát, azt hitte, hogy nem lehet a
szervezettel szembeszállni-, hangsúlyozta a
Páneurópa Unió országos elnöke, hajdani
MDF-es képviselõ.  Dr. Bethlen István szerint
a Fidesz kétharmados gyõzelme és három
ciklus kell ahhoz, hogy Magyarország sorsa
jobbra forduljon.       TL

A Nemzetközi Valuta Alap (IMF)
rabszolgái vagyunk Lévai József, a Magyar Szocialista Párt or-

szággyûlési képviselõjelöltje tartott sajtótá-
jékoztatót február 25-én a párt Berzsenyi
utcai irodájában.

Objektív tények és számok támasztják
alá az elõzõ kormányzati ciklus ered-
ményeit, hazánk minden polgárának közös
erõfeszítéseit. Vannak azonban olyan poli-
tikai erõk, amelyek ezeket kétségbe vonják,
és úgy tüntetik fel Magyarország jelenlegi
állapotát, mintha most ért volna véget  a
világháború - hangsúlyozta Lévai József,
aki  igyekezett bebizonyítani,hogy az ellen-
zék állításával ellentétben számos területen
ért el sikereket a szocialista párt. A kép-
viselõjelölt szerint az elmúlt években nõttek
a jövedelmek, erõsödött a szociális ellátó-
rendszer, szûkültek a jövedelmek közötti
különbségek. Ugyanakkor elismerte, hogy
több, úgynevezett mélyreformot nem sike-
rült keresztülvinni az MSZP kormánynak,
ilyen az egészségügyi- és az oktatási re-
form. Lévai József szerint a magyar gaz-
daság folyamatosan növekedett a válság

kezdetéig, és még a világválság idején is 17
százalékkal jobban teljesít, mint az Orbán-
kormány utolsó évében, továbbá az infláció
is fele az akkorinak. Arra a kérdésünkre,
hogy akkor miért élik meg a jelenlegi hely-
zetet rendkívül rossznak hazánk polgárai,
azt a választ adta Lévai József, hogy „az a
négy év országos politizálásának káros lecsa-
pódása és sokkal inkább érzet, mint valóság”.
Az országgyûlési képviselõjelölt statisztikai
adatokkal érvelt, eszerint 2001-hez viszo-
nyítva megháromszorozódott az agrárium és
a vidék támogatása, megduplázódott a hazai
gyorsforgalmi úthálózat, harmadával nõtt a
bérek vásárlóértéke, kétszer annyit fordít az
ország családok támogatására, jelentõsen emel-
kedett a GYED összege, duplájára nõtt az
átlagos nyugdíj összege, lecsökkent a bürok-
rácia és csökkentek a munka adóterhei is. 

Az MSZP országgyûlési képviselõjelöltje
szerint Tapolcán is számos fontos fejlesztés
valósult meg, amelyekrõl hajlamosak va-
gyunk megfeledkezni, amikor mérlegre tesz-
szük a kormány munkáját.    Töreky László

Sikeres volt a nyolc év?

Évértékelõ a rendõröknél

Mûfüves sportpálya a gimnázium udvarán
A Veszprém Megyei Önkormányzat és
Tapolca Város Önkormányzata együtt-
mûködésének köszönhetõen április 7-én
délelõtt 11 órakor mûfüves sportpályát
avatnak a gimnázium udvarán.

Mint Varga Tibornétól, az intézmény
igazgatójától megtudtuk, a beruházás
összköltsége mintegy 22 és fél millió
forint. A 40x20 méteres mûfüves sportpá-
lyát a hozzátartozó lábteniszpályával a
tanítási idõszakban a tanulók használják
majd, április 8-ától pedig délután, illetve
nem tanítási idõszakban bérelhetõ lesz,
azaz a sportszeretõ tapolcaiak és a kör-
nyékbeliek szolgálatára áll.

Szombaton és vasárnap külön egyezte-

téssel vehetõ igénybe a létesítmény, amely
esti kivilágítással is rendelkezik. Az üze-
meltetést és a karbantartást a Tapolca
Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
végzi.

- Köszönet a Veszprém Megyei Önkor-
mányzatnak és Tapolca Város Önkor-
mányzatának a beruházásért - tette hozzá
az igazgatóasszony - ismét bebizonyo-
sodott - éppúgy, mint a közel 10 éve a
gimnázium épületében mûködõ vívóklub
esetében -, hogy az együttmûködés pél-
daértékû.

Az átadás napján, 17:30-kor 6 csapatos,
meghívásos villám kupára kerül sor.   

N. Horváth ErzsébetAz utolsó simítások és kezdõdhet a játék

Fotó: Gimnázium

A Tamási Áron Mûvelõdési
Központ áprilisi programjai

6. 9-16 óra: Kabátvásár; 11. 10 óra: Sakk;
12. 11-18 óra: Véradás; 15. 8-13 óra:
Muskátli vásár; 16. 16 óra: XIX. Éneklõ
Ifjúság Szakmai Napok És Koncertek,
Ifjúsági Kórushangverseny; 18. 10 óra:
Sakk verseny; 19. 17 óra: Szász Márton
Iskola Kulturális bemutató; 20. 10-14 óra:
Pegazus színház bérletes elõadása; 21. 9-14
óra: Pegazus színház bérletes  elõadása; 23.
17 óra: Szent György-hegyi napok konfe-
rencia; 26. 11-18 óra: Véradás; 26-27. 15
óra: Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézmény Kulturális bemutató;
28. 15 óra: Föld napi vetélkedõ.
Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth
Erzsébet, hétfõ, szerda 17.00-20.00. Baba-
mama klub: csütörtök 10-12 óra. Babák és
mamák kellemes közös idõtöltése, hasznos
elõadásokkal. Babamasszázs: szerda 10.30-
12.00. Bridzs klub: hétfõ 18 óra. Sakkedzés:
H-P. 15.30-18.30, Szombat: 09-12.30. Tapol-
cai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00.

Javuló statisztikákról számolt be a tapol-
cai rendõrkapitány március kilencedikén a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban tar-
tott ünnepélyes évértékelõ értekezletén,
ahol többek között Császár László polgár-
mester és dr. Bolcsik Zoltán dandártábor-
nok, Veszprém megye rendõrfõkapitánya
is részt vett. 

Elhangzott: a tapolcai rendõrkapitányság 
is hozzájárult eredményeivel ahhoz, hogy
Veszprém megye ma a Dunántúlon a legjobb,
de országosan is a hatodik legeredményesebb
rendõri tevékenységgel büszkélkedhet.    

Az állománygyûlés résztvevõit Horváth
Zsolt alezredes, a kapitányság hivatalvezetõje
köszöntötte, majd dr. Smura János tapolcai
rendõrkapitány tartott beszámolót a 2009-es
évben elvégzett munkáról. Elhangzott: szinte
minden szakmai terület, így a közlekedési
balesetek és a vagyon elleni bûncselekmé-
nyek mutatószámai is pozitív irányba változ-
tak 2008-hoz képest. A kapitányság körzeté-
ben 2009-ben 1344 ismertté vált bûncselek-
ményt regisztráltak, amelynek mintegy 70
százaléka vagyon elleni bûncselekmény, el-
sõsorban lopás és betörés volt. Ezek felderí-
tésében a második legjobbak a megyében a
tapolcai bûnüldözõk. Jelentõsen csökkentek a
közlekedési balesetek és a közlekedési bale-
setekben elhunytak száma is a tapolcai kapi-
tányság területén - mondta el kivetített grafi-
konokon is szemléltetve a számokat dr. Smura
János, aki szerint munkatársai jó teljesít-
ményt nyújtottak,eredményesen dolgoztak a
tavalyi évben. Szóba került, hogy a tapolcai
rendõrök 2009-ben a bíróság elé állítások
számában is eredményesebbek voltak, mint
az elmúlt években, ezt a fontos mutatót a
jövõben még javítani szeretnék. A rendõrka-
pitány rámutatott, továbbra is fontos a meg-

elõzés, amelyben komoly szerepet játszanak
a térség polgárõr csoportjai, ezért velük to-
vábbra is jó kapcsolatot igyekszik ápolni a
kapitányság. A jövõre vonatkozóan a reagá-
lási idõ és a vizsgálati ügyek számának csök-
kentését és a titkos információgyûjtés szere-
pének erõsítését említette dr. Smura János. 

Császár László polgármester szerint a vá-
ros és a rendõrség közös érdeke a javuló köz-
biztonság, a két intézmény közötti jó kapcso-
lat, amelyre a személyi változások ellenére
sem volt panasz az elmúlt évben. A polgár-
mester az önkormányzat anyagi lehetõségei-
hez mérten további támogatást ígért a kapitány-
ságnak, ám emellett arra kérte a rend õreit,
hogy megbocsátható kisebb vétségek, kihá-
gások esetén empatikusan bánjanak a polgárok-
kal. Egy jó szó néha többet ér, mint a bün-
tetés. - tanácsolta Császár László. 

Dr. Bolcsik Zoltán megyei rendõrfõkapi-
tány örömének adott hangot, hogy zökkenõ-
mentes volt Tapolcán a kapitányváltás, majd
hangsúlyozta, hogy nem csak az a fontos,
hogy javuljanak a statisztikák, hanem az is,
hogy az állampolgárok elégedettek legyenek
a rendõrök munkájával. Szerinte Tapolcán is
javítani kell a nyomozások gyorsaságát és
eredményességét. Ugyanakkor elismerte,
hogy az elfogások számának növekedése ör-
vendetes fejlemény a kapitányság területén.
Az ünnepélyes állománygyûlésen Bakler
Zoltán fõhadnagy, a közlekedésrendészeti al-
osztály 2009-es tevékenységérõl, Noszlopi
Tibor õrnagy az igazgatásrendészeti osztály
munkájáról, eredményeirõl, tapasztalatairól szá-
molt be. Az igazságszoláltatás intézményei ré-
szérõl Molnárné dr. Csurgó Ágnes városi ve-
zetõ ügyész és dr. Vidosa Noémi fejtette ki véle-
ményét a tapolcai rendõrökkel történõ együtt-
mûködés minõségérõl, tapasztalatairól.      TL

A Batsányi János Gimnázium és Kol-
légium csapata a Széchenyi és kora
mûvelõdéstörténeti vetélkedõ országos
döntõjében a 6. helyen végzett.

Az elsõ két forduló interneten ke-
resztül zajlott, ami nagyon sok kutató-
munkát igényelt. Az iskola csapata ezek
alapján került be a regionális forduló
legjobb 10 csapata közé. A megméret-
tetésre március 6-án, szombaton került
sor Budapesten. A résztvevõk döntõ több-
sége 11-12. évfolyamos tanulókból tevõ-
dött össze, egyedül a tapolcaiak csapatát
alkották 10. évfolyamos diákok.

A csapat tagjai: Anga Barbara, Bernáth
Mirella, Nagy Szintia és Tomcsányi Júlia.
Felkészítõ tanáruk: Riba Erzsébet.

Széchenyi
és kora



A Tapolcai Protestáns Énekkar március
20-ára Egyházzenei Kórustalálkozóra
hívta a Tamási Áron Mûvelõdési Köz-
pontba azokat a környékbeli kórusokat,
amelyeknek a repertoárjában egyházi
énekek is szerepelnek.

A rendezvény megálmodója és fõ szer-
vezõje Eizler Csaba, a Tapolcai Protestáns
Templom Énekkarának karnagya volt. A
lelkes fiatal kántor a vele való beszélgetés
során annak az örömének adott hangot,
hogy a meghívottak elfogadták a felkérést
erre a találkozóra. - Ez nem verseny - szö-
gezte le a kántor -, hanem egymás örömére
énekelünk, mint ahogy a zsoltár is mondja:

„Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az Õ
szabadítását.” Az elsõ sikeres találkozóval
hagyományt is kívánunk teremteni. Jövõre
a Nõk a Balatonért Egyesület badacsony-
tomaji csoportjának énekkara látja majd
vendégül a mostani találkozó résztvevõit.

Az elsõ kórustalálkozón fellépett a Batsányi
János Népdalkör, a Batsányi János Vegyes-
kar, a Tapolcai Kamarakórus, a Kádártai Re-
formátus Egyházközség Kórusa, a Magni-
ficat Kórus Balatonedericsrõl és a Tapolcai
Protestáns Énekkar.

A kórustalálkozó ideje alatt az aulában
Legeza Magdolna ikonjaiból nyílt kiállítás.

NHE
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„Énekeljetek az Úrnak”

A színpadon a Tapolcai Kamarakórus, vezényel Török Attiláné

Felolvasóest a könyvtárban
A Wass Albert könyvtár földszinti aulá-
jában egész estés irodalmi felolvasás szem-
és fültanúi lehettünk február 26-án. 

Eleinte világcsúcs felállításnak és tiltako-
zásnak indult a 24 órás Wass Albert-felol-
vasás 2004-ben. A kezdeményezõk az ellen
tiltakoztak, hogy a mellõzött író nem szere-
pel a tankönyvekben. A hajdúsági kezde-
ményezés futótûzként terjedt a világ magyar
közösségeiben, végül összesen 21 helyszínen
indult meg a felolvasás 2004. február 21-én
este 6 órakor.

Négy évvel késõbb, 2008 végén a székely-
magyar kézfogás jegyében zajló Pilis-Har-
gita-túra szervezõi élesztették fel újra az öt-
letet, s egy órával megtoldva az elsõ fel-

olvasást, újra meghirdették a kezdemé-
nyezést. A felolvasás világhálón terjesztett
híre újra megmozgatta az író követõit, és
végül 2009. február 20-án és 21-én 17
helyszínen szervezõdött meg az irodalmi
nap.

2010-ben Tapolca is csatlakozott, így feb-
ruár végén, 32 határon inneni és túli magyar
várossal egyetemben városunk könyvtárában
is lehetõség nyílt a maratoni felolvasásra,
igaz, 24 óra helyett csak mintegy hat órában.
Idén a szabályok is engedékenyebbek voltak,
hiszen Wass Albert versei és regényrészletei
mellett egyéb irodalmi kedvencek is elhan-
gozhattak 10-15 percben a vállalkozó kedvû
felolvasóktól.                          Töreky László

A lét elviselhetetlen könnyûsége. Ez a
meglehetõsen költõi és nem kevésbé filo-
zofikus Milan Kundera regény jutott
eszembe, mikor nekiveselkedtem a fela-
datnak, hogy újságcikket kanyarítsak a
tapolcai amatõr színjátszók Charley nénje
elõadásáról.

Elõrebocsátom, nem gondolom, hogy
különösebb szellemi rokonság állna fenn az
angol Thomas Brandon  népszerû bohózata, a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ színját-
szói és a cseh Kundera regénye között.
Csupán elgondolkoztatott, hogy mi lehet az,
ami a színházak nézõterére, vagy kivétele-
sebb esetben a reflektorfénybe, a színpad
deszkáira vonzza az embert. Kundera írásá-
ban, mint gondolat felmerül, hogy „az emberi
idõ nem körben forog, hanem egyenes vonal-
ban fut elõre. Ez az oka, hogy az ember nem
lehet boldog, mert a boldogság az ismétlõdés
iránti vágy”. Vajon mi más lenne egy víg-
játék, mint a megismételhetõ képzelt valóság,
maga a mesterségesen elõidézett, átélhetõ
boldogság. Az ember szeme végigfut a tapol-
cai amatõr színjátszók plakátján, és örömmel

konstatálja, hogy néhány nap múlva Thomas
Brandon Charley nénje címû örökbecsû
bohózatának történésein szórakozhat. (Aki
ismeri a mûvet, már elõre sejti, hogy milyen
örömök várják, aki nem, annak egy kis plusz
izgalom is jut majd.) Színjátszóink viszont a
képzelt valóság megidézésére törekednek. A
kis közösség nem kevés energiát fektet az
ügybe, hajtva a vágytól, hogy kivívja a szín-
házkedvelõ közönség nevetéssel, tapssal
kifejezett elismerését. Ez a figyelem, ez az
elismerés az õ boldogságadagjuk, amelyet
csak tõlünk, az elégedett közönségtõl kaphat-
nak meg. Három egymást követõ márciusi
napon (8-án, 9-én és 10-én) - úgy gondolom -
mindenki megkapta azt, amire vágyott. Talán
a lét könnyûségének csalóka érzetét is, annak
néha valóban átélhetõ elviselhetetlensége
nélkül, mintegy két órában.  

Elõször is, kifejezetten jó volt a darab-
választás. A rendezõ, N. Horváth Erzsébet jól
érzékelhetõen tisztában van a nem „életvitel-
szerûen” ûzött színjátszás lehetõségeivel,
színjátszói egyéni képességeivel és a közön-
ség várakozásával egyaránt. A dalbetéteket

nélkülözõ, klasszikus Charley nénje ilyen
szempontból telitalálat, a társulatnak pedig
egy olyan, teljesíthetõ kihívás, amely lehe-
tõséget biztosít az örömteli játékra. Talán
ennek is köszönhetõ, hogy a Lord Frank
Babberley-t és a Charley nénjét nõimitá-
torként alakító, egyre kiforrottabb színész
benyomását keltõ Sándor „Józsi” valósággal
fürdött a szerepében, alakításával a produkció
legszórakoztatóbb pillanatait ajándékozva a
publikumnak. Charley és Jack oxfordi
diákokat megszemélyesítõ Szabó Csaba és
Hatvani Mátyás nagy erénye volt, hogy
szerepeiket képesek voltak légies könnyed-
séggel alakítani. Matyi színpadi profizmusa,
Csaba fiatalos lendülete adott életet a két
központi figurának. És persze a bájos
leányok, Kitty és Annie, azaz Major Tünde és
Bíró Adrienn: szépségük és kedves játékuk
hamar megértette a közönséggel, hogy végül
is róluk szól, miattuk történik a sok hajcihõ.
Ella Delahé nem éppen terjedelmes szerepét
Nagy Zsigmondné remekül oldotta meg.
Margittay Elemér Sir Francis Chesney
„bõrében” hozta a romantikus katonatiszt

kissé merev, de „csupaszív” figuráját. Az
„igazi” Donna Lucia d'Alvadorez szoknyájá-
ba  vívó olimpikonunk, Szalay Gyöngyi bújt.
Játékát az élvonalbeli sportolókra oly jel-
lemzõ felkészültség és fegyelmezettség jel-
lemezte. Mintha nem is szerepet alakított
volna, hanem azonos lenne a szerepével.
Németh József  a szõrösszívû, de azért nem
tántoríthatatlan Stephen Spittigue ideges öreg-
uras szerepében remekelt, dörgedelmes 
hitelességgel bemutatva, hogy ki az úr a
háznál. A Brasset inast alakító Pásztor
Miklós, új, de reményteljes figurája a tapol-
cai amatõr színjátszásnak. Karót nyelt stílus-
ban kitûnõen alakította a bohózat minden
lében kanál inasának kívülálló aspektusát. 
És ne feledkezzünk el a látványról sem, 
amelyre végképp nem lehetett panasza sen-
kinek. A klasszikus, század eleji szobabel-
sõk békés harmóniáját idézõ díszletvilág és a
szerepekhez dukáló kosztümök bármely pro-
fi színtársulatnak becsületére váltak volna.
Ahogy egy öt éve töretlenül mûködõ és fej-
lõdõ amatõr színpadhoz illik.   

Töreky László

Mindenki megkapta azt, amire vágyott…

Tapolcai Zenei Napok elkövetkezõ ren-
dezvényeinek beharangozása okán már-
cius 9-én a Járdányi Pál Zeneiskolában a
Látványtár gyûjteményébõl válogatott
„mûtárgyak” kiállítását nyitotta meg
Németh István Péter tapolcai költõ. A
bevezetõ terjedelmes esszé elsõ része a
zene és társmûvészetekrõl adott áttekin-
tést, majd a kiállított tárgyak mûvészi
értékeit igyekezett megragadni. Szép
mondatokkal simogatta a nagyrészt lo-
mot tartó paravánokat.

A Látványtár törekvése, hogy környeze-
tünkben lelhetõ emberkéz alkotta tárgyakat
bemutassa, tehát látványt nyújtson, ezzel
gondolatokat ébresszen. Mindkettõ célt si-
került elérni, de nem egyértelmûen. Ugya-
nis nehéz azt a válogatott kacat és mûvé-
szeti termék keveréket egyértelmûen érték-
ként, mûvészetként elfogadni. A semmit-
mondástól, amit, a négy évszakot ábrázoló
üres lapok reprezentálnak a megrendítõ mû-
alkotás Haláltáncig, a roncs zongorákból ki-
mentett barkácsoktól a szamársággal kacér-
kodó fészekmandolinig nehéz volt bosszan-
kodás nélkül végignézni a méltatott nemes

alkotásokat. A szép esszé méltatlan volt
ilyen silány anyaghoz. Ez volt a látvány. A
gondolat pedig lesújtó. Elképesztõ érték-
rombolás, erkölcsi züllés oka az értelmiség
kritikátlansága. Ez nem újság, lépten, nyo-
mon visszatér.

Egy országban, ahol irodalmi etalon az
õszödi beszéd, mûalkotás a kiállított WC-
ülõke és madzagon lógó ólajtó, zene csúcsa
a Salzburgból elzavart, New Yorkban lemi-
nõsített antizene,  politikát a korrupció ural-
ja, egyházakat elérte a sex. aberráció, bûnös-
mentõként, aziliumként mûködik a Parla-
ment, iskolareformot minõsíti az osztályozás
és a buktatás tiltása, egyetemekre hiányos
intelligenciával is be lehet jutni, jogosítvá-
nyok megvásárolhatók, értelmiségi szórako-
zás a zabálás és sikamlós társalgási mûsor,
és fõleg a tehetségtelenség piedesztálra eme-
lése, és a kulcsos gyerekek kinevelése. Az
ország elfogadhatatlan szellemi állapotba
süllyedt le. Oka egyértelmûen a konzervatív,
hallgató, értékteremtõ értelmiség.

Könnyebb lesz az országot a súlyos gaz-
dasági csõdbõl  kihúzni, mint az erkölcsi
züllésbõl. Dr. Sáry Gyula

Zene és az ábrázolás

Hegyi szél simogatja arcom,
Feléd tartok Uram. 
Tófürdette tekintetemben
remegve rezdül a faág,
és a gyermekfûnyi csendben
végtelenné tágul a kaleidoszkóp-világ. 

E fénylõ kitárulkozásban mint a mágnes 
vonz a hegytetõn a kõkereszt.
A bizonyosság életjele: a keresztre feszített.
A szegezett kezû Istenfia, a töviskoronás,
kit rõt lánggá fest a hulló vér,
a badacsonyi Golgotán.

Szélhárfa bazalthúrok felett,
indigón feslik, hasadni kész az ég,
vért virágoznak a rézsút fénylõ fák.
S míg harangozva gördülnek a szürke kövek,
megérint a szenvedéssé feszített
rebbenõ madár végtelen.

Már vártál Uram.
Lélekmagányom tört szirmú virágát
zsoltáros kézzel teszem eléd,
szívem ökölnyi dobbanás, arcom feszület.
Hûlt láva árnyaim térdre hullanak,
kagylónyi gyöngyök könnyeim.

Legyen meg a Te akaratod Uram.
Kezedben tartod napjaim.
Ma már nem keresem a színessé szelidült tegnapot,
mi lesz holnap, nem kérdem én. 
Csak add meg nekem a gyertyaláng ma örömét:
a harmat cseppjét, a család melegét.

Add meg nekem a hit, remény, szeretet 
kereszthalált halt Fiaddal megváltott
szép emberségét.

N. Horváth Erzsébet: Krisztussal a hegytetõn
Húsvét elõtt

Fotó: N. Horváth



„Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és
arányos. Minden bölcsen a helyén van. A
házak, a templomtornyok” - írta Márai
Sándor egy helyütt. Várostörténeti soroza-
tunkban annak járunk utána, hogy ez
Tapolcán is így van-e. Kalauzunk Papp
Zoltán Tamás, a város fõépítésze. Soro-
zatunk mostani részében Tapolca XX. szá-
zadi „õrszemeirõl”, az Y-házakról kérdez-
tük a szakembert.

- Ismét csak visszakanyarodnék ahhoz a
megállapításomhoz, amely tény is egyben,
hogy a Bakonyi Bauxitbánya Vállalatnak
jelentõs volt a szerepe abban, hogy Tapolca
1966-ban, 60 év után nagyközségbõl ismét
város lett. A vállalat idetelepítése természete-
sen nem állt meg a központ felépítésénél a
Harangozó-ház helyén. Óriási mértékû la-
kásépítés indult meg a fiatal városban.
Nemcsak a Belváros képe változott meg az
ott megjelenõ négyemeletes épületekkel,

illetve az elõzõ lapszámban már bemutatott
CASCO-házzal, de Tapolca nyugati és keleti
része is jelentõsen átalakult. A keleti város-
rész „uralkodó”, meghatározó épületei lettek
az Y-házak. Egy ilyen házban 101 lakás talál-
ható, azaz egy falu lakosságának megfelelõ
lélekszámot kívántak elhelyezni ezekben a 10
emeletes épületekben. Ezeknek az Y-házak-
nak a felépítése fantasztikusan erõteljes be-
avatkozás volt nemcsak a város életébe, de a
sziluettjébe is. A város tömege eltolódott
Tapolca keleti része felé. Sõt, aki Veszprém
felõl érkezett, meglátva ezeket az épületeket,
azt hihette - és többen azt hiszik ma is -, hogy
itt valami megapolisba érkezett, holott egy
egészen egyszerû kisváros Tapolca, ahol nem
a kisvárosi léptékhez mért tömegekkel pró-
bálták megoldani a sok lakás építését.

- Többen azt is hihetik, hogy itt van Ta-
polca központja.

- Sajnos, igen. Nagyon szomorú és bántó,

hogy a városközpont-sziluett eltolódott, mert
a város 18 ezres lakosságából 9 ezren itt
élnek ezekben az Y-házakban és környékü-
kön, holott a városközpont a 8 emeletes és a
templomtorony, azaz a Fõ tér és a Malomtó
között van. Az Y-házak lakóinak pedig -
jogos igényként - itt a keleti városrészben egy
alvárosközpontot kellett kialakítani.

- Milyen törekvések születtek arra vonat-
kozóan, hogy ezeket a hatalmas épületeket
„beépítsék” a városképbe?

- Megpróbálták építészetileg „lebontani”
ezt a tömeget. Tették ezt oly módon, hogy tár-
sasházakat, családi házakat és néhány közép-
magas épületet helyeztek el a környezetükbe,
de döntõ mértékben ezek sem javítottak a ké-
pen. De egy biztos: az elkövetkezendõ évek-
ben nem kívánunk 10-11 emeletes épületeket
építeni Tapolca területén. Az extenzív, meny-
nyiségi fejlesztés helyett a minõségi, intenzív
fejlesztésre törekszünk, maximálisan figye-
lembe véve a kisvárosi léptéket.

- Ki volt az a tervezõ, aki „ideálmodta”
ezeket az épületeket?

- Az Y-épületek tervezõje ugyanaz a
Horváth Gábor volt, aki a volt zsinagóga
átépítését is tervezte. Õ késõbb Montreal
fõépítésze lett, de amikor elhagyta a várost,
szimbolikusan rám bízta, hogy folytassam a
munkáját. Az Y-házak védelmében azt min-
denképpen el kell mondanom, hogy a for-
májuk - nem a beillesztés és a lépték - felkel-
tették a világ építészeinek érdeklõdését. A
tömeges panelépítés idõszakában ez az úgy-
nevezett csúszó alagútzsalus megoldás építé-
szetileg sikert aratott. A kor egy jelentõs né-
met építésze, a Baumeister címû újság fõ-
szerkesztõje külön számot is szentelt a tapol-
cai Y-házaknak. Írásában elmondta, hogy ez
az elforgatás, a mindenütt jó tájolást adó
megoldás, a lépcsõs felépítés - amely a tanú-
hegyek formájára hasonlít - nagyon jó kezde-

ményezés. A világ építészete felfigyelt arra,
hogy Európában, Magyarországon van egy
Tapolca nevû város, ahol a tömeges és prak-
tikus panelépítés korában karakteres for-
málású, modern technológiájú lakóházak
épülnek, és ezek a makrotájhoz is igazodnak.
A hibákról természetesen nem írt az újság.
Nem írt arról, hogy Tapolca egy kisváros,
amely - mivel el akarták hitetni vele - azt hitte
magáról, hogy egy nagyobb város, holott
nem az. De egy tény: az Y-házak Tapolcának
ma is meghatározó jelei. A kisvárosi lépték és
a megaházak ellentmondása egy érdekes fe-
szültséget ad. Ezt mindenki érzi, küzdünk is
ellene, de az adott történelmi helyzeten nem
lehet, nincs is lehetõségünk és szándékunk
változtatni.

N. Horváth Erzsébet

/Folytatás a következõ lapszámban./

Buvári Beatrix tanárnõ vezetésével
angol filmek klubja mûködik a
Batsányi János Gimnáziumban.

A havonta egyszer, pénteki napon
megtartott filmklubnak a Városi Mozi
ad otthont. A csak angolul vetített fil-
mek segítségével nemcsak a nyelvta-
nulás válik könnyebbé, de a tanulók
vizuális mûveltsége is fejlõdik.

A kínálat között az angol nyelvû
klasszikusok, a Hair, a Királynõ, a
Császárok Klubja és a Beatles-rõl
készült film, az Egy nehéz nap éjsza-
kája is szerepel. Az évad utolsó
elõadása az Árvák hercege volt.

Támogatásáról biztosította a Tapolca és
Környéke Vállalkozóinak Egyesülete a
város kórházmentõ elképzeléseit. 

Legalábbis ez derült ki a vállalkozók
egyesületének március 10-ei összejövetelén,
ahol ezúttal Császár László polgármestert
helyettesítve, Sólyom Károly alpolgármester
számolt be a tapolcai kórház körül kialakult
helyzet legfrissebb fejleményeirõl. Szavait

követõen néhány vállalkozó felajánlotta,
hogy a kórházat - az önkormányzati üzemel-
tetésbe történõ visszavételt követõen - kü-
lönbözõ szakmunkák ingyenes elvégzésével
segíti. - Felhívást is intéztünk a város se-
gíteni vágyó polgáraihoz, hiszen hasonló
felajánlásokat más tapolcai vállalkozásoktól,
magánszemélyektõl is szívesen fogadna
Tapolca önkormányzata, illetve a vál-
lalkozókat tömörítõ egyesület - mondta el
lapunknak Vörös Béla elnök. Az összejövete-
len téma volt még a laktanya hasznosításá-
nak kérdése és a városfejlesztésben való
helyi vállalkozói részvétel lehetõségei. A
résztvevõk egyetértettek: ez utóbbit nem a
szándék, hanem a hatályos közbeszerzési
törvény akadályozza leginkább. 

Töreky László
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CIVILTÉR

Az MSZP-s önkormányzati
képviselõk április-május

havi fogadóóráinak
idõpontjai

Dr. Csonka László:
április 6. (kedd) 17:00-18:00

Buzás Gyula:
április 20. (kedd) 17:00-18:00

Presits Ferenc:
május 4. (kedd) 17:00-18:00

Lévai József:
május 18. (kedd) 17:00-18:00

Helyszín: MSZP Iroda, 8300 Tapolca,
Berzsenyi D. u. 13.

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ Amatõr
Színjátszó Körének a Charley nénje címû
elõadása sikeres volt.
• ARANYODI VILLAMOSSÁG • BÍRÓ
GYÖRGY • BUDAY ESKÜVÕIRUHA
SZALON ÉS FOTÓ • HORVÁTH ÉVA •
HORVÁTH MAGDOLNA DEKORATÕR
• HOTEL GABRIELLA • KÖLCSEY
NYOMDA KFT. • LAKINGER TAMÁS
VÁLLALKOZÓ • LAKOSSY KRISZTI-
NA FODRÁSZ • MARGITTAI VIRÁG-
BOLT • MARICA-VILLA, BADA-
CSONYLÁBDIHEGY • NAGY LAJOSNÉ
• PÁSZTOR MIKLÓS ÉS PÁSZTOR
MIKLÓSNÉ • ROMPOS BT. • STIM-
MEL KISÁRUHÁZ • STÚDIÓ XXI. •
SZÁNTAINÉ RUZSA MARIANN •
TAKÁCS LÁSZLÓ KÁRPITOS • TA-
POLCAI KOMMUNIKÁCIÓS, KULTU-
RÁLIS ÉS MÉDIA KFT. • UNIZOLA
KFT. • VÉGHNÉ HARTA VALÉRIA
KALAPOS

Bognár Ferenc igazgató,
N. Horváth Erzsébet mûvészeti vezetõ

és az Amatõr Színjátszó Kör tagjai

A vállalkozók is kiállnak a kórház mellettIdõsek köszöntése Diszelben

Az ünnepeltek hölgykoszorúja
A diszeli településrész szépkorú polgárait
szeretetvendégségbe invitálta március
20-án a Csobánc Kultúrházba Bakos György
önkormányzati képviselõ.

A meghívottakat elsõként Császár László
polgármester köszöntötte. Szólt arról, hogy a
város kiemelt figyelmet szentel azoknak az
idõskorúaknak a támogatására, akik az
életüket munkával töltötték, és most a meg-
érdemelt pihenés éveit élik. Bakos György is
az elismerés és megbecsülés hangján szólt az
ünnepeltekhez. - Ez az ünnep jó alkalom arra,
hogy a társadalom méltassa és ünnepi
körülmények között fejezze ki elismerését és
köszönetét a nyugdíjasoknak, azért, mert a
rábízott értékeket, javakat nemcsak hogy
megõrizték az utódoknak, de tovább is gyara-

pították. A nehéz történelmi viszonyok között
is megmutatták a ma nyugdíjasai, hogy mi-
ként kell a hazát szeretni, segíteni másokat. 
- Külön köszönet illeti az asszonyokat - mond-
ta a képviselõ - hiszen a legnehezebb idõ-
szakban is példát adtak helytállásból, gye-
rekek nevelésébõl, családok összetartásából.

Az est kedves és megható színfoltja volt,
hogy a 95 éves Melkovics Jánost Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, Császár László
polgármester és Bakos György köszöntötte.

Az ünnepi programban fellépett a Cso-
bánc Népdalkör és a Tapolcai Musical Szín-
pad is.

A szeretetvendégség jó hangulatú vacso-
rával, beszélgetéssel ért véget.

N. Horváth Erzsébet

Angol filmklub

Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és arányos.
- Várostörténeti sorozat VI. rész -

Fotó: N. Horváth

Fotó: Minorics



Tapolca mindig kimondottan katonaváros
volt. Az itt élõ idõsebb nyugdíjas katonák
nagyrészt, a II. világháborút követõen a
Magyar Néphadsereg tagjai lettek.

Azok, akik nyugállományba kerültek
1970-1973 között, alapították meg a Honvéd
Nyugdíjas Klubot 1973. december 9-én, mely-
nek jogutódja a Tapolca és Környéke Honvéd
Bajtársi Egyesület. Az egyesület jogelõd-
jének létrehozója illetve megalakításának
szorgalmazója az akkori Helyõrségi Tiszti
Klub igazgatója, Szurgyi Barnabás alezredes
volt. Az akkori törvények értelmében a hely-
õrség parancsnokságának felügyeletével és
annak finanszírozásával mûködött a nyugdí-
jas klub. Kik is voltak e klub tagjai? Joggal
kérdezhetjük, hiszen az 50 évvel ezelõtti
történelemnek részesei voltak (1948, 1956,
1968, 1989). Alakulatokat hoztak létre, szün-
tettek meg, szerveztek át, vagy lettek részesei
és végrehajtói olyan politikai és katonai dön-
téseknek, amelyekre nem volt hatásuk.

Tapolcán mûködött kiszolgáló repülõtér és
fenntartó alakulat, IL-18-as csatarepülõ ez-
red, a 27. és a 9. rohamlöveg-zászlóaljak, a
38. lövészezred, a 38. majd a 8. harcko-
csiezred, a 38. önálló rakétaosztály, az 5.

önálló rakétadandár, a 42. önálló felderítõ
zászlóalj, egy vasútépítõ zászlóalj, végül a I.
(Rezi) a III. (Dörögd) és a VII. (Újdörögd)
kiképzõ bázisok. Az 1989. évi átalakulások
után az 5. sorozatvetõ ezred, a 8. harckocsi-
dandár és végül a tapolcai kiképzõ központ.

A volt katonai szervezetek kiképzési ered-
ményeik és gyakorlataik története során, s a
csapattörténeti könyvek tanúsága szerint jó és
kiváló eredményeket értek el.

Az egyesületünk több ezer fényképet, do-
kumentumot és adatot õriz az elmúlt 50 év
katonatörténetérõl.

Sajnálatos módon a 70-es és 80-as évek
során a klub nyitását a civil szervezetek felé
bizonyos titokvédelmi okokra hivatkozva kor-
látozták, köztudottan a két rakétás alakulat
miatt.

1989-tõl az 5. önálló rakétadandár égisze
alatt mûködött a nyugdíjas klub. Az akkori
idõszakban minden támogatást megkapott,
rendezvényeik szervezettek voltak, mivel a
programokat elõírt módon támogatták, amely-
re a hadsereg költségvetése fedezetet biztosí-
tott.

Az 1989-ben bekövetkezett társadalmi vál-
tozások, és az egyesülési törvény adta szabá-

lyok keretébe kellett terelni a nyugdíjas klu-
bot és megértetni tagjaival, hogy civil szerve-
zõdésû szervezet lettek. Az alapító okirat sze-
rint Bottó János nyá. õrnagy, Csarnai György
nyá. alezredes és 42 fõ voltak az alapító tag-
jai az egyesület akkori nevét felvevõ Tapolcai
Honvéd Nyugállományúak Klubjának. Az
1990-es év folyamán alakult meg a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége, melynek
alapító tagja, majd tagegyesülete lett a
Tapolcai Honvéd Nyugállományúak Klubja
is.

A gazdasági és politikai átalakulások során
a „politikailag laikus” klubtagok nehezen
követték az eseményeket, így az anyagi füg-
gõség valójában csak életben tartotta a
szervezetet. Ennek ellenére, néhai Bottó
János nyá. õrnagy nagy figyelmet fordított a
nyugdíjasok és hozzátartozóik érdekeinek
érvényesítésére és az összetartásukra.

1990-ben az akkori rendezetlen körülmé-
nyek között a szárnyait bontogató és mega-
lakuló Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége adta meg a lehetõséget arra, hogy az
egyesület érdekképviseletét érvényesítsék.
Az egyesület korabeli irataiból és levelezé-
seibõl kiderül az a tiszteletreméltó törekvés,

ahogy saját erõbõl és a tagdíjakból élt a klub.
Az alakulatok parancsnokai segítették volt
kollégáikat és beosztottaikat, de voltak, akik
ezt megtagadták, nem gondolva arra, hogy
késõbb maguk is e társadalmi réteghez fog-
nak tartozni.

Mire az alapító tagok meglett, idõs em-
berek lettek, nosztalgikus erõvel hatott rájuk
az általuk végzett munka és az arra való
örömteli emlékezés, melybõl csak a szép és
felemelõ emlékek elevenednek meg.

Sajnálatos, hogy a tapolcai tagszervezet
1990-es években mûködõ és képviseletre
jogosult vezetõsége, mint a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetség alapítói már nem
érhették meg munkájuk 20. évfordulóját.

Írásom utolsó soraiban szeretnék emlé-
kezni az égi csatamezõre távozott Bottó
János nyá. õrnagy elnökre és Csarnai György
nyá. alezredes titkárra azzal, hogy tevékeny-
ségük nem volt hiábavaló, munkájuk foly-
tatódott, és az általuk létrehozott Egyesület és
a Szövetség ma is mûködik és érvényt szerez
mindannak, amit õk megálmodtak.

Nacsa Ferenc nyá. zászlós,
a Tapolca és Környéke

Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke

Sokan és sokféleképpen adtak már hely-
zetelemzést az országban uralkodó közál-
lapotokról. Most egy helyi vállalkozót,
Kölcsey Norbertet, a Kölcsey Nyomda Kft.
tulajdonosát kérdeztük arról, hogy milyen
a közérzete 2010 tavaszán.

- Nem jó. Mindenki tudja, de több millióan
a saját bõrükön is érzik, hogy óriásiak a gon-
dok. Az ország lélegeztetõgépen van; a gaz-
daság a padlón, a közbiztonság, az egész-
ségügy ugyanott. Ezt nemcsak vállalkozó-
ként mondom és tapasztalom, de magánem-
berként is. Nagyon nagy változásokra lenne
itt szükség ahhoz, hogy az országot le lehes-
sen kapcsolni a lélegeztetõgéprõl.

- Ön szerint milyen változások kellenének
ehhez?

- Ahhoz, hogy a gazdaság fejlõdni tudjon,
a magyar vállalkozókat segíteni kéne. Nem
pénzbeni támogatásra, hanem munkára van
szüksége a vállalkozóknak. Mert ha nekem,
mint nyomdatulajdonosnak munkám van, az
azt is jelenti, hogy a vásárlóknak és a bolto-
soknak is. Hiszen ha tõlük ruhát vesznek,
akkor tõlem több címkét rendelnek meg az
üzletek tulajdonosai. Ilyen „egyszerû”: áru-
kapcsolásnak kellene lennie. Ehhez pedig
munkára van szükség. Már többször beszél-
tünk arról, hogy járulék- és adócsökkentésre
is szükség lenne ahhoz, hogy a kis- és közép-
vállalkozások talpon tudjanak maradni, de nem
történt semmi változás. Arról viszont hallani,
hogy az ország több vezetõ politikusa, hogy
az adózást elkerülje, külföldön offshore céget
hozott létre. Hogy is van ez?! Az önmagát és
a családját egyre nehezebb körülmények kö-
zött eltartó vállalkozónak félnie kell a fogyasz-
tóvédelemtõl, a munkavédelemtõl, mert a leg-
kisebb szabálytalanságért is keményen bün-
tetik - például, ha nincs kint az üzlet ajtaján,
hogy „Vigyázat lépcsõ!”, „Az ajtó befelé nyí-
lik” stb. -, ugyanakkor a milliárdos ország-
vezetõk még csak adózni sem akarnak Ma-
gyarországon! Micsoda felháborító arcátlan-
ság és cinizmus ez!!! Kell, nagyon kell a vál-
tozás, hogy ezek az arcpirító aránytalanságok
eltûnjenek, és a felelõsök büntetést kapjanak.

- „Padlón van a közbiztonság” - idézem az
elsõ kérdésre adott válaszából. Hogyan lehet-
ne javítani ezen Ön szerint?

- Szigorú törvényekre és büntetésre lenne
szükség ahhoz, hogy a közbiztonság területén
is helyre álljon a rend. A rendõr nevében is
benne van, hogy a rendért felel, ugyanakkor
szinte semmilyen eszköz nincs a kezében
ahhoz, hogy a rend ellen vétõkkel, a bû-
nözõkkel szemben hathatósan fel tudjanak

lépni. A szabályosan közlekedõ autóst megál-
lítják, hogy megnézzék, az elakadást jelzõ
háromszög bent van-e a kocsijában, mert ha
nem, akkor büntetnek. Ugyanakkor a hatal-
mas autókkal száguldozó bûnözõkhöz hozzá
sem mernek nyúlni. Több rendõr is azt mond-
ja, hogy nemcsak a fizetésemelés oldaná meg
a problémát, hanem az, ha a rendõrt a tör-
vények is védenék, és hatásköre is bõvülne.
Hogy nincs hatásköre, azért is a jelenlegi
nagypolitika a felelõs. Hatalmat és hatáskört
kell adni a rendõröknek, hogy tehessék a dol-
gukat. Szigorúbb törvényekre lenne szükség,
jobban kellene a bûnözõket üldözni, ne egy
„jó ügyvéden” múljon az, hogy valaki bûnös
vagy nem. Igenis börtönöket kell építeni azok
számára, akik a társadalmi normák ellen vé-

tenek. Kerüljenek oda a csalók, a tolvajok, a
rablók. De nem „luxusbörtönökre” gondolok
itt, ahol annak a gyilkosnak, akit életfogy-
tiglanra ítéltek még masszõre is lehet, hanem
olyanokra, ahol a bûnözõk megdolgoznak a
napi ellátásukért, azaz hozzájárulnak a becsü-
letes emberek adóforintjaiból fenntartott bör-
tönökben lévõ fogvatartásukhoz. Nem gyõ-
zöm elégszer hangsúlyozni: rendnek és nagy
változásnak kell lennie ahhoz, hogy a prob-
lémáink megoldódjanak. Itt kell megjegyez-
nem azt is, hogy ha egy ügy ma Magyar-
országon végre eljut a bírósági szakaszba,
akkor legtöbb esetben évekig kell várni a
döntésre. Ezt is meg kell változtatni, az, aki
az igazát keresi, hamarabb találjon rá orvos-
lást, mert az elhúzódó perek nemcsak a vál-
lalkozók tönkremeneteléhez vezethetnek, de

családi tragédiákhoz is. A törvények legye-
nek világosak és értelmezhetõek. Az ország
mostani vezetõi a maguk arcára szabtak belõ-
lük néhányat. A tojásdobálásért börtön jár, az
a sértett pedig, akinek összetörték a bordáját,
halálosan megfenyegették a családját, évekig
keresheti az igazát a bíróság útvesztõjében, a
bûnös pedig szabadon jár.

- Ön szerint milyen ösztönzõ rendszerre
lenne szükség ahhoz, hogy a magyar vál-
lalkozók ne vigyék ki a vállalkozásukat más
országba, azaz itthon boldoguljanak?

- Ehhez óriási szemléletváltozásra is szük-
ség lenne. Mert mit is mondott az elõzõ mi-
niszterelnök? Akinek nem tetszik a rendszer,
el is mehet az országból. Milyen felháborító
és cinikus megjegyzés ez! Egy miniszterel-

nöknek az lenne a feladata, hogy a mun-
kanélküliséggel, egzisztenciális gondokkal
küszködõ, tehetséges magyar fiataloknak azt
mondja, maradjatok itthon, mindent meg-
teszünk azért, hogy itthon boldoguljatok. Ha
már a fiataloknál tartunk. Az oktatásban
nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra,
hogy csak olyan pedagógusok taníthassanak,
akik hivatásnak tekintik a munkájukat, akik a
tudásukkal és példaadásukkal tekintélyt tud-
nak elérni, akik szeretik a gyerekeket. Jó len-
ne, ha az iskolákban nagyobb hangsúlyt fek-
tetnének a haza iránti szeretetre nevelésre, de
a vallásos nevelés is erõsíthetné a fiatalok
lelkületét. Nagyon fontosnak tartanám, hogy
az adó- és járulékrendszer átlátható és kiszá-
mítható legyen, hogy a vállalkozók napra
készen tudják követni cégük kiadásait és be-

vételeit. Mire is gondolok ebben az esetben?
Arra, hogy a vállalkozók segítésére ki kellene
találni egy olyan egyszerûen kezelhetõ szá-
mítógépes könyvelõ programot, amely ezt a
„nyomon követést” lehetõvé teszi, és a vál-
lalkozások havonta fizetnének minden adó-
fajtát. Szerintem ez csak akarat kérdése len-
ne. Sok felesleges papírmunkától szabadul-
hatna így meg mindenki, elõre tervezhetne,
nem lenne olyan bonyolult a rendszer és
olyan gyakori a változás, hogy a könyvelõ is
alig tudja követni. Egy ilyen program alkal-
mazása nemcsak egyszerûbbé tenné a vál-
lalkozók dolgát, de a kiszolgáltatottságuk is
csökkenne.

- Sok Önben az elmúlt években felhalmozó-
dott keserûség.

- Hogyne lenne, amikor azt látom, hogy
tönkrement az ország, amikor szétlopják,
széthordják az állami vállalatokat, amikor
gond van a közbiztonsággal, amikor lassan
már nem merünk este kimenni az utcára, mert
félnünk kell. Amikor egy súlyos betegnek 
- aki megmenthetõ lett volna - azért kellett
meghalnia, mert az egészségügyben uralkodó
áldatlan állapotok miatt hónapokat kellett
várnia az ellátásra? Itt van például a tapolcai
kórház esete is! Miért engedheti meg magá-
nak az a Kft., amely 30 évre kötött szerzõdést
a kórház üzemeltetésére, azért, mert nem jött
be a számítása, három év után felrúgja a
szerzõdést, és közel 50 ezer ember ellátását
veszélyezteti? Azonnali büntetést érdemelne
ezért! Ehelyett mi történik? Hónapok óta két-
ségek között tarthatja a várost és a betegeket,
ahelyett, hogy vele szemben súlyos büntetést
alkalmaznának. A nyugdíjasok is joggal har-
colnak a nyugdíjemelésért, de talán fonto-
sabb lenne arra gondolniuk, hogy csak a vál-
tozás teremthet olyan rendet, amelyben õk is
biztonságban érezhetik magukat. Mert hiába
a magasabb nyugdíj, hiába van több pénze,
ha az utcán elrabolják tõle, ha a betegsége
esetén csak hónapok múlva juthat kórházi el-
látáshoz. Jómagam a gyermekeim jövõje ér-
dekében is szeretném, ha hamarosan válto-
zás, rend lenne az országban, hogy ne kelljen
félni, ha kimegyünk az utcára, hogy rendben
legyen az oktatás, az egészségügy. Ha egy
cégnél nincs rend, akkor az elõbb vagy utóbb
tönkremegy. Ha egy országban nincs rend, az
is tönkremegy, tönkremennek a családok, tönk-
remegy az emberek élete. Csak a változás és
a nyomában járó átláthatóság, tervezhetõség,
a bûnösök számonkérése, azaz a rend lehet a
garancia arra, hogy az ország lekerüljön a lé-
legeztetõgéprõl, és újra élni kezdjen.       NHE
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Gyermekeink jövõje a tét

Fotó: N. Horváth

Csak a változás, a rend oldhatja meg a problémáinkat

A katonai egységek története hozzátartozik Tapolca történetéhez



Szólj, síp, szólj ! . . .
Kritikus helyzetben kitör a pánik. A tömegpszichózis rendszerint heves, olykor meggon-

dolatlan egyéneket mozgósít. A magabiztos szakember - aki éppen tanulás, önnevelés útján
lett az - keresi a megoldás, kárenyhítés módját, cselekszik.

Tûzoltásra a legjobb fizikumú-lelki alkatú felelõs emberek szervezett csapata, technikai
felszereltsége való, nem a megijedt, félõ-kiabáló laikus. De a gondolkodó, fegyelmezett
laikus átlagember is tehet annyit, hogy vész esetén jelez, kárt nem okoz, s ha van, nem
növeli a bajt.

Kiuzsorázott, elkeseredett emberek - összefogás helyett - feszültségüket szítják, kiabál-
nak, törvénytelen eszközöket használnak. Maguknak is bajt okoznak, az ügynek is ártva,
sérelmüket sem orvosolva.

Ott vannak az alkotmányos alkalmak. Ott tessék használni a józan észt és becsületes
összefogást a gonosz ellenébe és a jó/jog védelmében! Dr. G. T. G.
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Felettünk a csillagok 34. rész
Betolakodó csillag

Vadim V. Bobylev orosz csillagász számí-
tásai szerint közel másfél millió év múl-
va a Gliese 710 jelzésû narancsvörös
törpecsillag 86% eséllyel annyira meg-
közelíti naprendszerünket (1,6 fényév),
hogy eléri annak külsõ tartományát.

A 0,6 naptömegû törpecsillag nagy
valószínûség szerint belép a Naprendszert
körülvevõ Oort-felhõbe, mely a becslések
szerint többezer milliárd üstökösmagot
tartalmaz. A - jelenleg még több mint 60
fényévre lévõ - Gliese 710 a Naprendszer
„szélén” történõ átrepülés során többmil-
lió égitestet irányíthat az Oort-felhõbõl 
a belsõ bolygók, köztük a Föld felé is. 
A nagy szám ellenére nem kell „üstökös-
záporra” számítani, mivel a jelenség nagy-
jából 2 millió évig tart majd, tehát átla-

gosan évi 1-2 üstökös közelítheti meg a
Földet.

Bobylev kiszámolta azt is, hogy mek-
kora valószínûséggel közelítheti meg a
Gliese 710 Napot 1000 CSE-re (1 Csilla-
gászati Egység megegyezik a Föld Naptól
mért átlagos távolságával, vagyis kb.
149,6 millió km), ami a Pluto átlagos
távolságának 25-szöröse. Ebben az eset-
ben már komolyabb hatásokkal kellene
számolni, mivel már nemcsak az Oort-fel-
hõre, hanem a jóval közelebbi, és jóval
nagyobb égitesteket tartalmazó Kuiper-
övre is jelentõs hatást gyakorolna. Az
eredmények szerint egy ilyen közeli
találkozásnak már elhanyagolható az esé-
lye, mindössze egy a tízezerhez.

Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Koncz István költõ, újságíró
(Tapolca, 1935. április 5. - Budapest, 1993. szeptember 25.)

Édesapja, Koncz József köztiszteletben álló néptanító, majd
iskolaigazgató volt Tapolcán. Gyermekkora nem volt felhõtlen.
Édesanyját korán elveszítette, apja 1947-ig szovjet fogságban
volt. Alsó iskoláit Tapolcán, a gimnáziumot Veszprémben, Esz-
tergomban és Sümegen végezte el. Sokat olvasott, formálta néze-

teit, kereste önmagát. A zalahalápi kõbányában csillés, majd Tapolcán SZTK tisztvise-
lõ lett. 1955 novemberében vonult be sorkatonai szolgálatra. Keszthelyen és Kalocsán
töltötte a két esztendõt. Az 1956-os forradalom Keszthelyen találta. Ekkori élményei
és kételyei haláláig foglalkoztatták. Írásait már ekkor mind gyakrabban közölte a
Veszprém megyei napilap. 1958-ban megnõsült. Boldogságáról gyönyörû szerelmes
versei tanúskodnak. 1959-1965 között magyar-történelem szakos diplomát szerzett az
ELTE bölcsészkarán. Leszerelése után rövidesen a Napló munkatársa, rovatvezetõje,
majd 1968-tól 1976-ig fõszerkesztõ helyettese volt. Újságírói munkáját korrekten
végezte, de egyre kevesebb és szomorúbb hangvételû verset írt. Elbeszélései, versei
fõleg az Életünkben, a Jelenkorban és az Új Írásban jelentek meg. Öt verse megjelent
a Dunántúl c, költõi antológiában (1967). Inkább prózával kísérletezett. Novellákat írt,
regények írásába kezdett. (Párbeszéd az Istennel, Hét tonna arany). Több ígéretes
próbálkozása félbemaradt, de így töredékesen is vallanak erkölcsi-világnézeti vívódá-
sairól. Irodalmi mûködése visszhangtalan maradt. Végtelenül szerény, túlzottan is
önkritikus alkata miatt életében nem jelent meg önálló kötete. Halála után két évvel
Németh István Péter rendezte kötetbe, és Magamnak mondom címmel a Városi
Könyvtár adta ki válogatott verseit. 1976-tól a Népszabadság munkatársa, rovatve-
zetõje. Az 1980-as évek végétõl kínzó betegsége mind jobban elhatalmasodott rajta.
Szenvedései 1993 szeptemberében értek véget. Sírja Budapesten van. Tehetséges
alkotó volt. Emléke, életmûve megõrzésre érdemes. 

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók 4 személyre: 4 vastag szelet
(ha nem olyan szép vastag a szeletünk, akkor
készítsük roládnak) filézett pulykamell kb.
60 dkg, 20 dkg fõtt sonka, 2 db fõtt tojás,1/2
piros színû paprika, kevés zöld fûszer, 1 fej
vöröshagyma, pici torma, 3 db tojás, 2 ek.
liszt, 2 ek. zsemlemorzsa, só, pici szárnyas
fûszer, bors, étolaj.

Elkészítése: A megsózott, fûszerezett
pulykamellekre nyílást vágunk, és megtölt-
jük a következõ töltelékkel. A megdarált
(vagy apróra vágott) sonkát, a megtisztított
apróra vágott és olajon megpirított hagymát
és 2 db fõtt tojást, amit villával összetörünk,
egy nyers tojással összekeverünk. Megbor-
sozzuk, majd hozzáadjuk az apró kockára

vágott piros paprikát és a zöldfûszereket, tor-
mát, és ha szükséges akkor kevés szárnyas
fûszerrel ízesítjük. Lezárjuk a nyílást, és a
szeleteket lisztben, tojásban, zsemlemorzsá-
ban kipanírozzuk, és bõ zsiradékban kisüt-
jük. Hasábburgonyával, burgonya golyókkal,
vagy pürével tálaljuk. Friss joghurtos salátá-
val együtt kínáljuk.

Tipp: Ha picit lazának érezzük a töltelé-
ket, akkor keverjünk bele egy kevés zsemle-
morzsát. Finomabb lesz a bundázásunk ha
kevés tört mandulát, vagy mogyorót keve-
rünk a morzsához.

Több kép és az étel elkészítése látható a
www.receptbazar.hu web oldalon

Halász János gasztronómus

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Húsvéti pulykamell

1. Köti a kutyát a karóhoz.
2. Ahogy a kiskönyvben meg van írva.
3. A lelkünkre akasztotta: legyünk bátrak.
4. Kitört a börtönbõl a betörõ.
5. Néha feltekintett a félholdra, úgy verte fél-
holtra a szomszédját.
6. Megharagudott rá és beebrudalta.
7. Mellvetve küzdött tovább.
8. Veri az ördög az élettársát.
9. A kiskocsit húzza, hol a ló, hol a szamár.
10. Meghalt még a jég hátán is.
11. Ritka, mint a sárga holló.
12. Nem tud nemet mondani.
13. Aki nem hiszi, fusson utána.

Dr. Töreky László

Nem ki, hanem 
becsavarított mondásokMesélni jó!

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Gyermekrészlege „Tündérjárta mese-

tájon” címmel vers- és mesemondó

versenyt hirdet óvodásoknak és

általános iskolásoknak.

Jelentkezési határidõ: 2010. április 7.

Nevezni lehet szabadon választott

verssel, mesével, verses mesével, ame-

lynek idõtartama max. 3 perc.

Nevezés személyesen, illetve a

87/510-788-as telefonszámon nyitva

tartási idõben.

Zelk Zoltán:

Hóvirág

Tél eleje, tél közepe:
havas a hegyek teteje,
sehol egy árva virág -
zúzmarás a fán az ág.

Ám télutón egy reggelen,
csoda történik a hegyen:
kibújik a hóvirág,
s megrezzen a fán az ág.

Hóvirág

Az országban lezajlott politikai és gaz-
dasági változások keményen beleszóltak a
Batsányi Kórus életébe is.

A Batsányi János Mûvelõdési Központ
irányítása minden törekvése ellenére sem
tudott az elõzõekhez hasonló feltételeket biz-
tosítani. A korábbi fenntartó, a MÁV foko-
zatosan kihátrált a finanszírozásából.

Dr. Kovács László távozása után (Szalayné)
Bazsó Gabriella - miután ekkorra már
végzett a karnagyképzõn -, elfogadta a Kórus
felkérését, és bár magas szakmai követelmé-
nyekkel lépett fel a hangképzés, az artikulá-
ció, a szólamtudás tekintetében, a Kórus tag-
jai nagy szorgalommal és szeretettel végezték
a munkát. Az elsõ két évben még volt
lehetõség arra, hogy az új számok megta-
nulása érdekében egy-egy hétvégét Tapolcán
kívül mintegy 'edzõtáborban' töltsenek
(Szombathelyen ill. Sümegen). Ez nagyon
fontos volt, hiszen a kórushangzást nagyban
javította, és a repertoárt is bõvítette. Sajnos, a
lehetõség hamar megszûnt, de a hatása a
következõ évek fellépésein sok szép szakmai
dicséretet eredményezett. Ekkor már fõleg az
országhatárokon belül fogadtak el fel-

lépéseket. Közöttük voltak régebbi kapcsola-
tok (Szombathelyi MÁV Férfikar meghívása,
Szolnokon a Vasutas Kórusok Találkozója),
de voltak újak is (Zalakomáron a Mezõ-
városok Találkozója, Halásziban a Vegyes-
karral kialakult cserealkalmak, a környezõ
települések felkérései stb.), és ekkor kezdõ-
dött a máig tartó kapcsolat a szlovákiai Nagy-
megyer „Bartók Béla” Vegyeskarával. A Kó-
rus tagjai minden év májusának végén meg-
koszorúzzák Bartók Béla szobrát Nagyme-
gyeren, és részt vesznek az ott megszerve-
zett hangversenyen. Ilyenkor a vendéglátó
kórus egész napos elfoglaltságot szervez a
Batsányinak a délelõtti érkezéstõl az esti (éj-
szakai) hazautazásig. Jártak már Révkomá-
romban, Pozsonyban, a Bõsi Erõmûben,
megismerték a városkörnyéki Duna-part ne-
vezetességeit stb. A cserekapcsolat a tapolcai-
ak számára is kedves feladatot jelent, hiszen
az év során valamilyen alkalomra a Batsányi
is vendégül látja a Bartók Kórust. A nagy-
megyerihez hasonlóan Tapolcán és környé-
kén szerveznek a vendégeknek a fellépést
megelõzõ programokat.

/Folyt. köv./ Csaba Dezsõ

Batsányi Kórus IV.

Hol a határ…
A téli idõszak a szabadtéri sportlétesit-
ményeknél a sportolástól ill. sportolóktól
„mentes” idõszak, amely végeztével ta-
vasszal újra benépesülnek a pályák, kez-
dõdhetnek a foci- vagy éppen teniszmér-
kõzések.

A Városi Sporttelepen ezen a télen a
kevesebb sportoló mellett érdekes és egy-
ben különleges sportot üzõ látogatók is
megfordultak: kábelt vágtak és oszlopokat
másztak… Mindezt néhány ezer forintért
(nem profi sportolókról van szó, tévedés ne
essék…) és eközben több százezer forintos
károkat okozva.

A megvilágitott teniszpálya teljes kábel-

zatát (még a fél méteres darabokat is…) és
három darab 24 méteres stadion világitó
oszlop energia kábeleit levágták és ellop-
ták!!! De a strandról tüntek el öntvény akna
fedlapok, útjelzõ aluminium oszlopok,
„útban voltak” beton virágtartók…

Ellopni, megrongálni, összetörni, eldön-
teni…törni, zúzni!!!

Hol a határ? Meddig még…? Kérdezhet-
jük teljes joggal!

Hol a határ, ahol az értelmetlen vandaliz-
mus véget ér, az értelmetlen vandálok
megállnak, mert megállitották õket?! És hol
az erõ, mely megállítja õket…

Rédli Károly

Fotó: Sipos-Kiss Roland



Március 13-14-én Békéscsabán rendezték
a kadet korosztályú párbajtõrözõk magyar
bajnokságát.

Szombaton az egyéni versenyen 82 fiú lé-
pett pástra a magyar bajnoki címért. A világ-
bajnoki rendszerben bonyolították a küzdel-
meket - egy forduló körmérkõzés után 64-es
direkt kieséses tábla következett.  A legjobb 4
közé jutott Sáfár Cirill, de a döntõbe jutásért
kikapott a késõbbi gyõztes Berta Dánieltõl.
Végeredmény: 1. Berta Dániel Pécs; 2. Tallár
Ákos  BVSC; 3. Sáfár Cirill Balaton Vívó-

klub, Szoják Soma Vasas; 5. Mihalik Zoltán
BVSC; 6. Hamar Balázs BVSC; 7. Puju Robin
Békéscsaba; 8. Havellant Kristóf OMS-Tata.

A leányoknál 62 induló volt és  két tapolcai
versenyzõnek sikerült bejutnia  a 8-as finálé-
ba. Felker Adrienn a 4 közé jutásért 15-14-re
kikapott a szolnoki Várnai Vivientõl. Siklósi
Enikõ az elõdöntõbe jutásért a BVSC-s
Rézmány Csengét verte, de utána sajnos szin-
tén 15-14-re kikapott Szabó Laurától. Vég-
eredmény: 1. Szabó Laura BVSC; 2. Várnai
Vivien Szolnok; 3. Siklósi Enikõ Balaton
Vívóklub, Posovszky Tímea Vasas; 5. Kosztu
Andrea Vasas; 6. Felker Adrienn Balaton
Vívóklub; 7. Rézmány Csenge BVSC; 8.
Szabó Edina Szolnok.

Vasárnap rendezték a csapatversenyt, ahol
a fiúknál 16, a leányoknál 13 csapat nevezett.
A párbajtõrözõk szakmai bizottságának dön-
tése alapján egy egyesület több csapattal is
indulhat. A csapatok sorsolását az egyéni
eredmények alapján döntik el. A Balatonosok
a 8 közé jutásért a Vasas 3-as csapatát verték,
majd az OMS-Tatával vívtak, ahol 45-27-re
nyertek. Az elõdöntõben A Pécs csapatát szo-
ros és fordulatos mérkõzésen gyõztek 45-38-ra.
Az elsõ helyért  az egyéni verseny 3 döntõsé-
vel felálló BVSC-sek ellen végig vezetve 45-
41-re nyert és lett magyar bajnok a Kákonyi
Tibor, Kiss Gergõ, Csák Dániel, Sáfár Cirill,
Siklósi Gergely összeállítású Balaton Vívó-
klubos csapat. A leányok az 5. helyen végez-
tek, miután a 4 közé jutásért kikaptak a Békés-
csabától 45-41-re, de utána a helyosztó mér-
kõzésen elõször a Fless csapatát verték, majd
az 5. helyért a Szolnok ellen 1 perc hosszabbí-
tásban nyert a Siklósi Enikõ, Felker Adrienn,
Szabó Fruzsina összeállítású csapat. Vég-
eredmény fiúknál: I. Balaton Vívó-klub; II.
BVSC; III. Pécs. Végeredmény leányoknál: I.
BVSC; II. Békéscsaba; III. Vasas.

Tapolca város rendezte a XVII. önkor-
mányzati kupát, melyen rekordlétszám-
mal jelentek meg a megyei önkormányza-
tok dolgozói, hogy több sportágban mér-
jék össze tudásukat az egésznapos sportos
rendezvényen.

A technikai értekezlet után a megnyitón
Göndör József, a program szervezõje köszön-
tötte a megjelenteket, majd Tapolca város
polgármestere, Császár László üdvözlõ sza-
vai következtek. Ezt követõen Lasztovicza
Jenõ, a Megyei Közgyûlés elnöke köszöntöt-
te az önkormányzatok megjelent „sportolóit”.

A program kezdete elõtt a tapolcai Acro
Dance SE táncosai tartottak nagy sikerû be-
mutatót. Ezt követõen kezdetét vette a vidám
hangulatú játékok sora.

A rendezvénycsarnok küzdõterén  felso-
rakozott csapatok sor- és váltóversenyekben
mérték össze tudásukat. A csapatfeladatok
után különbözõ helyszíneken, különbözõ
sportágakban folytak a küzdelmek.

Acsarnokban bonyolódtak a kispályás terem-
labdarúgó mérkõzések, a sakkverseny, a darts,
az asztalitenisz, a sudoku, a kötélhúzás, a zse-
tonszerzõ verseny, a szellemi vetélkedõ. ASport-
ház volt a helyszíne a bowlingnak, a városi teke-
klubban a tekések mérkõztek, míg a Batsányi
gimnázium tornatermében zajlottak csak höl-
gyek számára a kosárlabda-mérkõzések.

Az eredményhirdetés elõtti utolsó verseny-
szám a kötélhúzás volt, ekkor már mindenki
a centrumba, a rendezvénycsarnokba érke-
zett, s ott szurkolhatott a látványos kötélhú-
zásban küzdõ csapattársnak. Az összesített pont-
verseny elsõ három helyén Pápa (195 pont) és
Tapolca város (191 pont), valamint a megyei
önkormányzat csapatai osztoztak. A díjakat
Lasztovicza Jenõ, Császár László és dr.
Zsédenyi Imre fõjegyzõ adta át. Különdíjat
kapott a sikeres rendezésért Tapolca város.

Tapolca város házigazdaként kitett magá-
ért, és kiváló feltételek között rendezte meg
az idei versenyeket.
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SPORT

Rövid sporthírek, eredmények
TEREMLABDARÚGÁS:
Három korosztály számára rendezték a
Körzeti kupát. Az ifjúságiaknál a gyõzelmet
Balatonederics csapata nyerte, második a
TIAC, harmadik a Nemesvita lett. Az öreg-
fiúk versenyét a Tapolca VSE nyerte a bada-
csonytomaji és a sümegi öregfiúk elõtt. A
fõverseny gyõztese a Révfülöp gárdája lett,
megelõzve a Balatonedericset és  Tapolca
VSE-t
A II. Csarnok-kupa a nõk számára kiírt
torna. A tízcsapatos  mezõnyben a tapolcai
futballista hölgyek a 4. helyet szerezték meg.
A Focifarsang elnevezésû meghívásos
négyes teremtornán a gyõzelmet a MÁV
gárdája szerezte meg. A további sorrend:
Polgárõrség, Hivatal, Rendõrség.

RÖPLABDA:
A Sümegen rendezett Vár-kupa mini leány
röplabda-tornán a tapolcai kislányok a 12
csapat versenyében a 4. helyet szerezték meg.
Veszprémben bonyolították a IV. korcsopor-
tos leányok 8 csapatos megyei diákolimpiai
döntõjét, ahol a Tapolcai Általános Iskola
csapata a 4. helyet szerezte meg.

SAKK:
A Szombathelyen rendezett grand prix 2.
versenynapján az I. korcsoportba Érseki
Áron gyõzött, Kauffmann Kristóf a 6. helyen
végzett
A II. korcsoportban Buzás Bertalan 2. lett,
Kauffmann Péter az 5., Érseki Tamara a 16.
helyet szerete meg.
A III. korcsoportban Koltai Annának
bronzérem jutott, Sötét Barbara a 8., Árvai
Eszter a 9. helyet szerezte meg.
Budapesten bonyolították a nyolc éven aluli-
ak országos egyéni bajnokságát, ahol a ta-
polcai sakkiskolások sikeresen szerepeltek. A
44 fõs mezõnyben Érseki Áron a 12.,
Kauffmann Kristóf a 20., Hubert Márk Péter
a 31. helyen végzett. Megjegyzendõ, hogy
mindhárom sakkozónk óvodás korú, és a ná-
luk 2 évvel idõsebbek között  versenyeztek.
Ajkán rendezték a megyei diákolimpia csa-
patversenyét. Újabb tapolcai sikerekhez gra-
tulálhatunk, hiszen a 6 versenyszámból,
melyben 4 csoportban indultak a mieink, 3
aranyérem és egy ezüstérem jutott.
A megyei általános iskolások csapatbajnok-
ságát meggyõzõ fölénnyel nyerték a tapolcai

általános iskolás sakkozók az Ajkán rendezett
versenyen. A gyõztes csapat tagjai voltak:
Tóth Kristóf, Szabó Dorina, Hoffmann
Roland, Árvai Eszter, Sötét Barbara, Buzás
Bertalan. Gratulálunk!
A nemzeti csapatbajnokság 7. fordulójában
az NB I/B osztályban a Tapolca Rockwool
VSE 6.5:5.5 arányban gyõzött az ASE Paks
gárdája ellen. A papírforma alapján a hazai
csapat nagyobb arányú gyõzelemre számí-
tott. Az elmaradt fordulót pótolták. Tapolca
Rockwool VSE-Tabáni Spartacus Budapest
4:8. A bajnokesélyes fõvárosiak ellen nagyon
jó teljesítmény a 4 pont megszerzése.
NB II-ben szereplõ csapatunk a Tapolca
VSE-Szeremley SI 5:7 arányban maradt alul
hazai mérkõzésen az Ajkai Bányásznak. A
mérkõzésrõl mindent elmond, hogy a tapol-
caiak a 12 partiból egyetlen táblán sem tudtak
nyerni. Zala Volán TE-Tapolca VSE- Sze-
remley SI 3,5:8,5. Meglepetés a tapolcaiak
nagyarányú gyõzelme a 4. helyen álló zalaiak
ellen.
A megyei I. osztályú bajnokságban a 6. for-
dulóban Balatonalmádi-Tapolca VSE Kölcsey
Nyomda 9.5:2.5. Az oldalt készítette: Antal Edit

A labdarúgó megyei I. osztályában is meg-
kezdõdtek a tavaszi küzdelmek. Biztató
teljesítménnyel nyitottak a tapolcai lab-
darúgók.

Az õszi szezont a 6. helyen zárta a gár-
da, ingadozó teljesítményt nyújtva. Csáki
László edzõ szerint a felkészülés az átlag
alatti edzéslátogatottság miatt nem sikerült
jól. A fiatalok iskolai elfoglaltságaik miatt,
a felnõttek a munkahelyi elfoglaltságok
okán hiányoztak sokat. S a helyzet azóta
sem javult sokat. A jelenlegi pozíció meg-
tartása a legfõbb cél, de ez is nagyon ne-
héznek ígérkezik a fent említett okok miatt.

A felnõtt csapatot nem könnyû a megfelelõ
módon fenntartani, nyár óta 28 fiú igazolt el
a TIAC-tól. A felnõtt keretbõl eligazolt
Halász Dávid, Kóródi Sándor és Kullmann
György, érkezett Ángyán Kristóf és Fülöp
Péter.

A problémák ellenére nagyon szépen raj-
tolt a legénység, hiszen két mérkõzésbõl két
gyõzelem, ez akárhogy is nézzük, 6 fontos
bajnoki pont, így a fiúk jelenleg a tabella 
5. helyén állnak 31 ponttal. A tavaszi elsõ
fordulóban Gyulakeszit gyõzték le hazai
pályán 3:1-re, majd Ugodon sikerült 3:2
arányban a gyõzelem. Hajrá, fiúk!

Két mérkõzésen két gyõzelem a TIAC-tól Pápa végzett az élen a XVII. megyei
önkormányzati kupán

Kadet magyar bajnok
a Balaton Vívóklub férfi párbajtõr csapata

Március elején rajtolt az NB II-es kézi-
labda-bajnokság tavaszi meccssorozata. A
hölgyek három fordulón, a fiúk kettõn
vannak túl.

Nõi és férfi csapataink idegenben kezd-
tek. A nõk eredményei: az 1. mérkõzésen
Alsóörs-Tapolca 29:17. Remek játékkal ruk-
kolt elõ az Alsóörs, igazi csapatként mû-
ködtek, s megérdemelten nyerték a rangadót
a bátortalanul, pontatlanul játszó tapolcai
lányok ellen. A második mérkõzésen a lis-
tavezetõ SZESE Gyõr gárdája volt a Tapolca
vendége, s az egyoldalú játékvezetés dacára
(Tapolca 18 percet töltött kiállításban) az
utolsó percekig kiélezett küzdelemre kész-
tette a fiatal gárda a vendégeket (22:26). A
harmadik mérkõzésen Bükre utaztak a lá-
nyok, ahol a második félidõ 8. percéig
összeszedett 7 gólos hátrányt a 21. percre
ledolgozták (20:20), de ezt követõen még a
döntetlenre sem kapták meg az esélyt. A vég-
eredmény 23:22. Az ifjúságiak mindhárom
mérkõzésüket megnyerték: Alsóörs-Tapolca

19:22, Tapolca-SZESE Gyõr 25:20, Bük-
Tapolca 15:26.

A fiúk Komáromban vendégszerepeltek.
50 percig jól tartották magukat a hazai pálya
elõnyét minden tekintetben élvezõ Komárom
ellen (20:21). Az addig felváltva vezetõ csa-
patok közül a Tapolca mentálisan és fiziká-
lisan is elfáradt, s így alakult ki a hazai csa-
pat javára hízelgõ eredmény: 30:21. A hazai
találkozón Szentgotthárd volt a vendég. A
nehéz helyzetben lévõ tapolcai csapat ismét
nem tudta átlépni saját árnyékát. Az elsõ fél-
idõben 11:8-as állásnál hármas emberelõnyt
kihasználatlanul hagyva 11:13-ról kellett
egyenlítenie. Az ebben az idõszakban érthe-
tetlen eredménytelen játék lelkileg elbizony-
talanította a játékosokat. A vendégek kihasz-
nálták ezt a pszichés elõnyt, akaratukat rá-
kényszerítették a házigazdára, s megérde-
melten vitték haza a két pontot (27:31). Az
ifjúsági fiúk Komáromban 1 gólos gyõzel-
met arattak (20:21), idehaza 31:29 arányban
nyertek a Szentgotthárd fiataljai ellen.

Az ifúságiak jól menetelnek,
a felnõttek vágynak a sikerre

Tapolca Város Önkormányzatának csa-
pata nyerte az elsõ alkalommal rendezett
Tanúhegyek Teremlabdarúgó Tornát,
melynek a Városi Rendezvénycsarnok
adott otthont.

Március 7-én a Tanúhegyek Egyesület
hagyományteremtõ céllal rendezte azt a
teremlabdarúgó tornát, melyre hét csapat
nevezett. A szervezõk két csoportba sorol-
ták a csapatokat. A csoportselejtezõk után
az elõdöntõkben Gyulakeszi Hegymagast
verte 6:3-ra, Tapolca Város Önkormányzat-
Zalahaláp 9:3. A harmadik helyért vívott
csatában Hegymagas-Zalahaláp 7:3, a dön-
tõben, a rendes játékidõben Gyulakeszi-

Tapolca Város Önkormányzat 0:0. Utóbbi
büntetõrúgásokkal nyert 3:2-re. A végered-
mény: 1. Tapolca város Önkormányzata, 2.
Gyulakeszi, 3. Hegymagas, 4. Zalahaláp, 5.
Tanúhegyek Egyesület, 6. Nemesvita, 7.
Kisapáti.

Különdíjasok: legjobb mezõnyjátékos 
-Németh Balázs (Tapolca Önkormányzat),
gólkirály - Csík Zsolt (Gyulakeszi), legjobb
kapus - Németh László (Tapolca Önkor-
mányzat).

A helyezetteknek és a különdíjasoknak 
dr. Nádori László professzor és Makra
Károly, a Tanúhegyek Egyesület elnöke
adta át a díjakat. AE

Az I. Tanúhegyek Teremlabdarúgó Torna

Március 13-án a Városi Rendezvénycsar-
nokban XIV. alkalommal rendezték meg
az Egészség- és Aerobiknapot, mely ren-
dezvény ezúttal is az Önkormányzati Mi-
nisztérium támogatásával valósult meg.  

Ezen a szép tavaszi napon második alka-
lommal szerveztek futóversenyt 3,8 km-es
és 12 km-es távokon a szabadtéri sportolás
szerelmeseinek. A délelõtti lakossági szûré-
sek után a mozgásé volt a fõszerep. Többek
között Katus Attila óráján fáradhattak el a
résztvevõk. A többi helyszínen spinning

óra, jóga, a kicsiknek szóló ringató foglal-
kozás, valamint gyermek angol bemutató és
játszóház  közül válogathattak az egészség-
napra kilátogatók. A délelõttre szervezett
babaruha- és gyermekholmi börze kiállítói
megtöltötték a küzdõteret, ahol egész nap
légvár várta a gyerkõcöket, a hagyományos
véradáson is közel 40 fõ nyújtott segítséget.
Az elõtérben ezúttal is kiállítók és szolgál-
tatók termékeivel ismerkedhettek, a reform-
konyha ételeit, italait kóstolhatták meg az
érdeklõdõk. 

XIV. Egészség- és Aerobiknap



A Víz világnapja alkalmából március 20-án a Veszprém megyei Búvárklub
tagjai és három szlovák búvár merülést végzett a Malomtóban.

A búvárok a 18 Celsius fokos vízben, jó látási viszonyok között tették rendbe a
város „gyöngyszemét”. Megtisztították a víz alatti reflektorokat az algától,
kiszedték a tóba dobott szemetet. Az idõzítés, az idõpont megválasztásának célja
az volt, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy a vizeink tisztántartása
létérdekünk. NHE

A Harkányban rendezett háromnapos
(március 5-7.) Alpok-Adria Tenkes-
kupán négy korosztály mintegy 500 pár-
bajosa mérte össze tudását. A Balaton
Vívóklub versenyzõi három aranyérem-
mel, két ezüsttel és egy bronzzal érkez-
tek haza.

Az elsõ napon a gyermek fiúknál Siklósi
Gergely nyakába került az arany, s állhatott
a dobogó legmagasabb fokára (87 induló).
A lányok 56-os mezõnyében Monostori
Sára az 5., Rozner Klaudia a nyolcadik
helyen végzett.

A második napon az újoncok küzdöttek
az érmekért. A90 indulós mezõnyben Siklósi
Gergely ezúttal is remek formában vívott,
csak a fináléban maradt alul a fõvárosi

vetélytársával szemben, így ezüstéremmel
ünnepelhetett. Tombor Szabolcs a 8. lett.

A legkisebbeknél, a törpiciknél arany-
érmes lett Farkas Csaba, az ezüstérem
Németh Gergõ nyakába került. A lányok-
nál Csekõ Kíra Vanessza a hatodik helyen
végzett.

Aharmadik versenynapon a serdülõk mér-
ték össze tudásukat. A fiúknál Sáfár Cirill
az 5. helyet szerezte meg, a lányok mezõ-
nyében a legjobb négy között összekerült a
két tapolcai párbajtõrözõ, Siklósi Enikõ és
Felker Adrienn. Siklósi szoros asszóban
nyert, majd késõbb az aranyérmet is meg-
szerezte. Edzõjük: Szalay Gyöngyi.       AE
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3 arany, 2 ezüst, 1 bronzérem
a Balaton Vívóklub mérlege

Búvárok a Malomtóban
A jók között is a legjobbak

Hajrá lányok!

Gorka Lívia és párja örömmel fogadta a vendégeket

Ezek az ártatlanul szendergõ kölykök
egy állatszeretõ családnak köszönhetik
az életüket, mert a gazdájuk ki akarta
dobni Õket a képen látható zsákban egy
bokor alá a Tóparton.

A család rögtön értesítette a rendõrséget.
A rendõrök ezután kérték az állatmenhely
segítségét, akik azonnal a helyszínre siet-
tek és megmentették az árva kiskutyákat.

A felelõtlen állattartásnak és szaporítás-
nak az a következménye, hogy a nem kí-
vánt kölyköket egyszerûen csak kidobják
vagy megölik. Az ivartalanítás az, amely
megóvja az ártatlan kutyaéletek ezreit a
kegyetlen haláltól.      BM

Megmenekültek

Gorka Lívia, Munkácsy-díjas kerami-
kus és párja néhány éve Diszelbe
költözött. Itt, a Csobánc lábánál talál-
ta meg a nyüzsgõ fõvárosi élet után a
nyugalmat, a csendet.

A mûvésznõ 85. születésnapja és a há-
zasságkötésük 60. évfordulója alkalmából
március 23-án Lasztovicza Jenõ, a Veszp-

rém Megyei Közgyûlés elnöke, Császár
László polgármester és Bakos György, a
településrész önkormányzati képviselõje
az otthonában köszöntötte a házaspárt.

Gyorsan telt az idõ a kedves hangulatú
beszélgetéssel, amelyen természetesen a
borászat, a szõlõtermelés és a minden-
napok ritmusa is szóba került.         NHE

Kedves hangulatú köszöntés

Fotó: Szalay

Fotó: Iskola

Fotó: N. Horváth 

Fotó: Bogdán

Fotó: Bogdán

Március 20-án Ajkán rendezték a IV.
korcsoportos (7-8. osztályos) kézilabda
diákolimpia megyei döntõjét.

Kilenc iskola kézilabdásai három cso-
portba sorolva kezdték a küzdelmeket a
megyebajnoki címért. A tapolcai körzetet
két csapat képviselhette, hiszen a tavalyi
gyõztes (Tapolcai Ált. Iskola) jogán a vá-
rosi-körzeti 2. helyezett (Révfülöp Ált. Is-
kola) is eljutott a megyei döntõre. Mindkét
csapat csoportelsõként végzett, a harmadik
csoportgyõztes az ajkai Fekete-Vörösmarty
iskola csapata lett. A csoportelsõk kör-
mérkõzéssel döntöttek az elsõségrõl.

ATapolcai Általános Iskola csapata kezd-

te a döntõben. Az ajkai lányok ellen 19:5-
re, a Révfülöp ellen 21:6-ra gyõztek, így
megyebajnokok lettek. A négy mérkõzé-
sen 78 gólt lõttek, 21-et kaptak. A második
helyet a révfülöpi lányok szerezték meg,
õk országos elõdöntõn vehetnek részt, a
Tapolcai Általános Iskola lányai az orszá-
gos döntõbe jutottak, melyet május 28-29-
30-án rendeznek.

A megyebajnok, országos döntõt kihar-
coló csapat tagjai: Bene Mónika, Benedek
Sára, Hársfalvi Júlia, Juhász Melitta, Nagy
Dóra, Németh Noémi, Sipos Kata, Szalay
Fanni, Tölli Dorina, Vajai Franciska. A
csapat edzõje: Antal Lászlóné.              AE

Országos döntõbe jutottak a Tapolcai
Általános Iskola leány kézilabdásai


