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A Tapolca és Környéke Kistérség Több-
célú Társulása november 5-én tartotta
alakuló ülését a tapolcai székházban.

Az ülést Marton Istvánné korelnök,

Vigántpetend polgármestere vezette. A 33
települést tömörítõ társulás polgármesterei
megalakították a Társulási Tanácsot, majd
Császár László személyében megválasz-
tották az új elnököt.

- Miután a korábbi elnök, Szencz Lajosné
nem indult az önkormányzati választáson a
polgármesterségért Zalahalápon, eleget tet-

tem a kistérség polgármesterei azon fel-
kérésének, hogy mint Tapolcának, a kis-
térség legnagyobb és székhelytelepülésé-
nek polgármestere tisztelettel elfogadjam

az elnöki jelölést. A legfõbb feladatnak a
mindenki javát szolgáló kistérségi fej-
lesztéseket tekintem, köztük kiemelten az
oktatás, az egészségügy és a szociális el-
látás feltételeinek javítását - mondta az új
elnök a megválasztását követõen.

/Írásunk a 3. oldalon Kistérségi célok és
feladatok címmel./

Alakuló ülést tartott a kistérségi társulás

Az ülésen Császár László, Tapolca polgármestere köszöntötte a térség
településeinek polgármestereit, képviselõit

Fotó: N. Horváth

Szent Márton püspökre emlékezve és az
újbor ünnepére gyûltek össze a kikapcso-
lódni, szórakozni vágyók november 12-én
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.

A vendégeket Tóth János Zoltán, a
Vinum Vulcanum Borlovagrend nagymes-
tere köszöntötte, majd Császár László pol-
gármester nyitotta meg azt a rangos ren-

dezvényt, amelynek hagyományosan fon-
tos eseménye az új borlovagok avatása. De
természetesen ezen az esten is a lúdból
készült lakoma volt a „fõszereplõ” Mezõssy
Zoltánnak, a borlovagrend ínyencmesteré-
nek jóvoltából.

/Összeállításunk a 4. oldalon Borünnep
lúdvacsorával címmel./

Márton-napi vígasságok

Az avatandó borlovagoknak (balról-jobbra: Kiss Nándor, Rédli Károly, 
dr. Temesvári Balázs és Ughy Jenõ) fel kellett ismerniük a borlovagrend 
zászlósborát

Fotó: Töreky

- Akik nem jártak Devecserben, nem is
tudhatják igazán, hogy mi történt ott. Avá-
rosban mindenki károsult valamilyen for-
mában - mondta Toldi Tamás, Devecser
polgármestere november 6-án annak a Se-
gélykoncertnek a megnyitóján, amelyet
Tapolca és térsége rendezett a vörösiszap-
katasztrófa károsultjainak megsegítésére.

- Igyekszünk a lakosságnak irányt és

jövõképet mutatni, azon vagyunk, hogy
egészséges környezetet tudjunk kiala-
kítani, próbálunk elõbbre lépni - mondta
a polgármester, majd megköszönte, hogy
Tapolca önkormányzata, a város polgárai
már több ízben tanújelét adták annak, hogy
az önzetlen segítségnyújtás sajátjuk.

/Összeállításunk a 4. oldalon Az em-
berek lelkében okozott kár... címmel./

Segélykoncert a devecseriekért

A többórás segélykoncerten számos neves mûvész lépett fel. Képünkön
Tóth Gabi a rajongói között

Fotó: László

A magyar szentekre és boldoggá avatot-
tak tiszteletére november 14-én a Kazinczy
téren felállított apostoli kettõs keresztnél
ünnepi megemlékezést tartottak a Tapol-
caiak a Nemzetért Egyesület szervezésében.

Szalkai Zsolt, az egyesület elnöke meg-

emlékezõ köszöntõjében arról szólt, hogy
korunk emberének is példát adhatnak azok
a szentek, akik a krisztusi tanítást követve
élték életüket.

/Írásunk a 7. oldalon A jövõépítés útjai
címmel./

Szentjeink példája örökérvényû

- Mutassuk meg híres szentjeinket és legyünk büszkék rájuk - mondta
Sólyom Károly alpolgármester az ünnepségen

Fotó: Töreky

Világbajnoki bronzérmek
A magyar párbajtõr-válogatott bronzérmet szerzett a párizsi világbajnokságon.

A csapatnak - Imre Géza és Somfai Péter mellett - két tapolcai tagja is van. Míg
Boczkó Gábornak nevelõegyesülete volt a helyi vívóklub, addig Rédli András ma is a
tapolcai központú SZL-Bau Balaton Vívóklub versenyzõje.

Rédli András sikere kettõs siker is, hiszen ezen a versenyen került vissza a válogatott-
ba a megsérült Boczkó Gábor helyére, aztán a bronzért való küzdelemben - Somfai
helyett - már kezdõként állt a páston.

Boczkó Gábor egyéniben a legjobb magyarként szerezte meg a bronzérmet.



Császár László polgármestert a várost
érintõ, a város polgárait érdeklõ témák-
ról, köztük a Tavasbarlang üzemeltetési
jogáról, a diszeli, illetve a Dobó-lakó-
telepi posta újraindításának lehetõségé-
rõl, a jövõ évi költségvetésrõl is kérdez-
tük.

- Polgármester Úr! A Képviselõ-testület
az október 28-ai ülésén tárgyalta a tapol-
cai Tavasbarlang üzemeltetésének kérdé-
sét. Régi szívfájdalma a település polgá-
rainak, hogy nem a városé a mûködtetési
jog. Bekövetkezhet-e változás ebben az ügy-
ben?

- A Tavasbarlang kérdését a választások
idejére valamennyi párt a „zászlajára tûz-
te”, azaz célként jelölte meg, hogy a mû-
ködtetését megszerzi a város részére. Mi
ezt a célt egy testületi felhatalmazással is
megerõsítettük. Ezzel elindult egy olyan
folyamat, amelynek fontos eleme lett a 
dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes
által vezetett Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium megkeresése, azaz levelet ír-
tam a miniszterelnök-helyettes úrhoz, eb-
ben felvázoltam a Tavasbarlang mûköd-
tetésének jelenlegi helyzetét, és azokat a
korábbi dokumentumokat is csatoltuk a
levélhez, amelyek igazolják, hogy miként
került el a várostól a Tavasbarlang annak
idején, illetve miért nem került vissza hoz-
zá, amikor a Bakonyi Bauxitbánya Kft.
üzemeltetési szerzõdése lejárt. A Tavas-
barlangot jelenleg a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park mûködteti, de bátran állítha-
tom, hogy nem a jó gazda gondosságával.
Mire alapozom a megállapításomat? Arra,
hogy az elmúlt években - az ígéretek elle-
nére - szinte semmilyen fejlesztés, kor-
szerûsítés nem történt, holott ha csak a
bevételek egy részét forgatták volna visz-
sza, már érzékelhetõ lenne a változás. A
hasznát élvezi a mûködtetõ, de a terheit
nem viseli. Ha a látogató kilép a Tavasbar-
langból, az ottani terület minden négyzet-
métere a város tulajdonában, kezelésében
van. Ha azon a területen bármilyen problé-
ma adódik - ha a várakozás idejére pihe-
nõhelyet, padokat kérnek a turisták, ha a
tûzõ napon nem tudnak árnyékba menni,
ha az esõ ellen nem védi õket semmi -,
akkor ezekkel a gondokkal is bennünket
keresnek meg. Számtalan levél, e-mail ér-
kezik a vendégektõl hozzám hasonló ész-
revételekkel, panaszokkal. De hiába. Mi
ezeket a problémákat a jelenlegi felállás-
ban nem tudjuk megoldani, orvosolni.
Ezért is szeretnénk, ha a mûködtetés jogá-
ban változás állna be. Természetesen az
lenne az igazi megoldás, ha a város egye-
dül, azaz maga mûködtetné ezt a gyönyö-
rû, nemzetközi hírû turisztikai látványos-
ságot, és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
csak a szakmai felügyeletet látná el. Ha
erre mégsem lenne mód, akkor a közös
mûködtetés feltételeit kell kidolgozni és a
fejlesztést, korszerûsítést mindenképpen
megoldani. Nem várhatjuk el az államtól,

hogy helyettünk oldja meg a korszerûsí-
tést, de biztos vagyok benne, hogy akár
minimális állami támogatással, akár ön-
erõbõl is, a bevételek egy részének vissza-
forgatásával már egy-két éven belül meg-
térülne a ráfordítás. A turisztikai haszna
pedig óriási lenne. A városnak határozott
elképzelései vannak arra vonatkozóan is,
hogy miként lehet a Tavasbarlang nyújtot-
ta szolgáltatásokat és Tapolca egyéb látvá-
nyosságait egy turisztikai csomagba he-
lyezni, hogy miként lehetne a barlanggal
szembeni Tamási Áron Mûvelõdési Köz-
pontot is bevonni a feladatkörbe, vagy a
Tavasbarlang környékét rendbe tenni, csi-
nosítani. De mint mondtam, ezekhez a mû-
ködtetési jog megszerzése nyújthat csak
alapot.

- Mekkora az esélye annak, hogy a
mûködtetési jog a városhoz kerüljön?

- Úgy gondolom, hogy a mai helyzetben
megvan rá az esély, hogy a kellõen bölcs
nagyjaink meg tudják hozni azokat a dön-
téseket, amelyek ehhez kellenek. A Tavas-
barlang a város elidegeníthetetlen, szerves
része, ugyanakkor a jelen helyzetben szin-
te „idegen testként” mûködik a városban.
Ha ez nem így lenne, akkor Tapolca meg-
mutathatná, hogy mit szeretne és mit tud
tenni a város szívében található természeti
kincséért.

- Tapolca kezdeményezte a bezárt posta-
hivatalok újranyitását. Mekkora lehet en-
nek az esélye?

- Nagyon bízom benne, hogy ennek a
kérdésnek a megoldása is megnyugtató vá-
laszt fog hozni, hiszen az eddigi kormány-
zati intézkedések is bizonyítják, hogy a
közösségi elvûségtõl nem szabad elsza-
kadni. Tapolcán a Dobó-lakótelepen, illet-
ve a diszeli városrészben mûködõ posták
jutottak a bezárás sorsára 2007-ben egy
olyan kormányzati döntés eredményeként,
amely a bezárás határvonalát az 500 fõ
alatti településeknél húzta meg. Bár Tapol-
ca mindkét településrészének a lélekszá-
ma meghaladja a küszöbszámot, de a „min-
den településen csak egy hivatal maradhat
elv” áldozatául estek. Az Egry József utcai
tanposta is csak úgy maradhatott meg,
hogy a helyi szakképzés tanpostájaként is
mûködik. Az elmúlt hónapokban ország-
szerte elkezdõdött a kisposták ügyében
egy visszarendezõdés. Ezért is tûztük mi is
újra napirendre, keresve a legjobb, a leg-
hasznosabb megoldást. Ha nem is ugyan-
olyan jelleggel, mint amilyen korábban
volt, de szeretnénk, ha ismét lenne posta a

már említett városrészekben is. A megol-
dás akár egy közös üzemeltetés is lehetne,
de váltott idõszakú nyitva tartás is szóba
jöhetne. Helyet biztosítani tud hozzá az
önkormányzat, és annak is meg fogjuk ta-
lálni a módját, hogy anyagilag miként tá-
mogassuk az újranyitást, az újraindítást.
Ezért is kerestük meg újra a Magyar Posta
Zrt. illetékes vezetõit, és a szándékunkról
tájékoztattuk a Magyar Köztársaság kor-
mányát is.

- Tapolca most már sikerrel járt a 2009-ben
benyújtott, „A tapolcai Bölcsõde infrastruk-
turális fejlesztése és kapacitásának bõvíté-
se” címû pályázatával.

- Ez valóban így van, és nagy örömünk-
re szolgál. A pályázati dokumentációt még
2009 novemberében nyújtottuk be, az
akkori bírálat azzal utasította el, hogy a
pályázat szakmai átlagpontszáma nem éri
el a ponthatárt. Miután áttekintettük a bí-
rálati anyagot, éltünk az iratbetekintési jo-
gunkkal, és megállapítottuk, hogy szakmai-
lag több helytelen értékelést kaptunk, fel-
lebbezést nyújtottunk be. A VÁTI Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Non-
profit Kft. Dél-dunántúli Területi Irodája a
közelmúltban értesített bennünket arról, hogy
a Regionális Operatív Programok Irányító
Hatósága - felülvizsgálva panaszunkat -
sikeresnek ítélte pályázatunkat, és a 10%-os
önrész mellett 78.853.792 Ft-tal támogatja
a bölcsõdei fejlesztésünket, amelynek során
egy plusz csoport indítására is lehetõség
nyílik. A Támogatási Szerzõdés aláírása most
van folyamatban.

- A Parlament már készül a 2011-es költ-
ségvetésre. Tapolcán is megtörténtek már
az elsõ lépések?

- Igen. Az Országgyûlés elé beterjesztett
tervszámokat már ismerjük. Ezekben po-
zitívumok és negatívumok is vannak. A vég-
sõ szavazásra karácsony elõtt kerül majd
sor, addig még sok minden változhat. Az
már látszik, hogy az állami bevételeink for-
rásának szintje a tavalyi évhez hasonló lesz.
Ez nyilván azt is jelenti, hogy az infláció
és egyéb dolgok miatt a bevételünk még
csökkenni fog. De ebbõl kell kiindulnunk.
A mi célunk az, hogy az eddig jól mûködõ
struktúránkat fenntartsuk, és a koncepción-
kat hozzá igazítsuk. Bízom benne, hogy nem
lesz olyan helyzet, amelyet ne tudnánk meg-
oldani. A korábbi évek gyakorlata is az
volt, hogy bár terveztük a mûködési hitel
felvételét, de hála Istennek, erre még eddig
nem került sor. Bizonyára így lesz ez a
2011-es évben is. N. Horváth Erzsébet

www.tapolca.hu
Tapolca Város 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-15 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     
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
Pápainé dr. Németh Mária csoportvezetõ
Okmányiroda 511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Intézet Igazgató: Dr. Varga István
Tapolca, Kossuth u. 2., Tel.: 87/414-485
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

Tapolca jó gazdája lenne
a Tavasbarlangjának

Tapolcai delegáltak a Társulásban
Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2008. július 1-jei hatállyal meg-
állapodást kötött a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésével a Balaton-
felvidék-Somló Szakképzési Társulás létrehozására.

A Társulási Megállapodás értelmében a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Ta-
nács, amely a társult önkormányzatok 3-3 fõ képviselõjébõl áll.

Az önkormányzati választást követõen az elõzõ tagok mandátuma lejárt, és új tagokat
kellett delegálni a helyükre. A Képviselõ-testület, megköszönve az elõzõ tagok - Búzás
Gyula, Marton József és Vörös Béla - munkáját a 2010/2014-es önkormányzati ciklus-
ban a Társulási Tanácsban Bognár Ferencet, Marton Józsefet és Sági István képviselõ-
ket delegálta. NHE
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Milliárdokat költött környezetvédelmi be-
ruházásokra az építõipari szigetelõ anyag-
gyártásban specialista Rockwool Hungary
Kft. az elmúlt években. A vállalat a szi-
gorú EU-normákon felül teljesíti a kör-
nyezetvédelmi elõírásokat. 

A Tapolcán is gyáregységet üzemeltetõ
dán tulajdonú vállalat lakossági fórumot szer-
vezett, hogy mindenki érzékelhesse, a cég
Európában élen jár a füst- és zajkibocsátás
csökkentésében. 

A rendezvényen azt bizonyította a Rock-
wool, hogy ma már nem lehet panasz a szi-
getelõanyag gyárra. Érzékelhetõ mértékû füst-
re és zajkibocsátásra nem is panaszkodtak a
jelenlévõk. Helyette megismerkedtek a vál-
lalat filozófiájával, üzleti eredményeivel, a
kõzetgyapotgyártás folyamatával. Ez utób-
bit egy gyárlátogatás keretében tették szem-
léletesebbé a vendégek számára Túri Péter
gyárigazgató és munkatársai a közelmúlt-
ban. Töreky László

A térség 33 települését összefogó kistérségi
társulás Tapolcán, a Nyárfa utcai székhá-
zában tartotta alakuló ülését. A Himnusz
közös eléneklését követõen az ülés össze-
hívását hivatalból kezdeményezõ Császár
László tapolcai polgármester köszöntötte a
térség falvainak polgármestereit, majd
átadta a szót Marton Istvánné vigántpeten-
di polgármesternek, aki korelnökként ve-
zette le az alakuló ülés elsõ részét.

A jegyzõkönyvvezetõk és hitelesítõk meg-
szavazása után a Tanács egyhangúlag elfo-
gadta a napirendi javaslatot, amelynek elsõ
pontja a Társulási Tanács megalakítása volt. 

A kistérségi társulás elnöki posztjára
Császár László tapolcai polgármester szemé-
lyében egy jelölt akadt - jelentette be Eke
Ferenc nemesvitai polgármester, a kistérségi
társulás alelnöke.  Ezt követõen kezdõdhetett
a titkos szavazás, ahol mind a lakosságará-
nyos, mind az egyéni szavazatok kiértékelése
után Császár Lászlót választották - 30 érvé-
nyes egyéni és 34785 lakosságarányos érvé-
nyes szavazattal, azaz „bõséges többséggel” -
a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása új elnökévé. 

Császár László, miután átvette megbízó-
levelét, immár demokratikusan megválasztott
elnökként tért rá a sorban következõ napiren-
di pontok tárgyalására, köztük a helyettes
elnök és az alelnökök megválasztására. A ta-

gok egyhangú támogatásával, a jelölt távol-
létében, Krisztin N. Lászlót, Badacsonytomaj
polgármesterét emelték a kistérségi társulás
elnökhelyettesi pozíciójába. A társulás két
alelnöke pedig - szintén egyhangú döntés
alapján - Eke Ferenc, Nemesvita és Miklós
Tamás, Révfülöp polgármestere lett.

A Társulási Tanács arról is döntött, hogy

400 ezer forint támogatást ajánl fel a vörös-
iszap-katasztrófa sújtotta települések részére.

Az alakuló ülést követõen Császár László
elnök lapunk kérésére elmondta, hogy mint a
kistérség legnagyobb és székhelytelepülésé-
nek polgármestere megtiszteltetésnek vette,
hogy a kistérség polgármesterei Õt kérték fel
az elnöki feladatok ellátására. - Elsõsorban

azokat szeretném erõsíteni, amelyek a tér-
ség egészét érintik, de természetesen minden
olyan feladat is elõtérbe kerülhet, amely csak
egy-egy mikrotérségre vonatkozik - mondta.
- Mint a székhelytelepülés vezetõje, úgy
szeretném a munkámat ellátni, hogy a térség
települései érezzék és megtapasztalják, hogy
Tapolca nem rátelepülni kíván a többi tele-
pülésre, hanem sokkal inkább olyan zászlós-
hajó kíván lenni, amely úgy segíti a feladatok
megoldását, hogy a közös cél érdekében a
kapcsolati rendszerét és a lehetõségeit is a
közös ügy érdekébe állítja. Ehhez a munká-
hoz a kistérség polgármestereitõl is várom a
segítséget, a támogatást. Már az alakuló ülé-
sen bevezettünk egy olyan szabályt, hogy aki
elnökségi tag, a bizottságok munkájában nem
vesz részt. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a
térség valamennyi polgármesterének jusson
feladat. Ez a korábbi idõszakban nem így
volt, most viszont azt szeretnénk, hogy ne
csak azt érezzék az érintettek, hogy szükség
van rájuk a közös munkához, de legyen ez a
feladat a kötelességük is. Ott, ahol 33 legitim
polgármester ül egy Társulásban, ott csak
konszenzussal lehet döntést hozni. Bízom
benne, hogy így lesz ez nálunk is az elkö-
vetkezendõ 4 évben, és mindenki megérti,
hogy a pillanatnyi, látszólagos vereségét, a
kompromisszumot a közös siker követheti 
- tette hozzá az új elnök.                           NHE

Kistérségi célok és feladatok

Teljesítik a környezetvédelmi elõírásokat

A látogatók érdeklõdéssel figyelik az elhangzottakat

Fotó: Töreky

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni bé-
kediktátum a történelmi Magyarország
vasúthálózatát tudatosan szakította szét,
ezáltal gazdaságilag tönkretéve az orszá-
got. Baross Gáborra ma nagyobb szükség
lenne, mint bármikor!

Mindez dr. Majdán János történész elõ-
adásában hangzott el november 5-én a Ta-
mási Áron Mûvelõdési Központban. Az elõ-
adó Szabó József, a Közlekedéstudományi
Egyesület Tapolcai Szervezetének elnöke és
Reindl Erzsébet helytörténész, nyugdíjas ta-
nító meghívásának tett eleget.

A professzor az elõadáson ismertette a
magyar vasúthálózat történetét a kezdetek-
tõl egészen napjainkig. A több mint 100 fõs

hallgatóság értesülhetett arról is, hogy a tri-
anoni békét megelõzõen a román csapatok
vasút- illetve vagyonrablása komoly érvá-
gást jelentett a magyar állam számára. A
békediktátum következményeként pedig a
vasúti csomópontok az új országhatáron túl-
ra kerültek, gazdaságilag büntetve hazán-
kat. Ezzel a magyar vasút virágkora véget
ért.

A hazai vasút felélesztése csakis egy át-
gondolt, komplex közlekedésfejlesztési kon-
cepció keretében valósulhat meg, mely hatal-
mas lökést adhat hazánknak gazdaságilag és
társadalmilag egyaránt a jövõben. Ehhez az
elmúlt években hiányzott a politikai akarat 
- derült ki az elõadásból.  Kovács Edina

Mi veszett el Trianonban?

A kistérség polgármesterei készek a közös feladatok megoldására

Fotó: N. Horváth

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
- Ajka, Devecser és Pápa városi könyv-
táraival alkotott konzorciumban - EU-s
forrásból nyert támogatást: a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program ke-
retében meghirdetett Könyvtári szolgál-
tatások összehangolt infrastruktúra-fej-
lesztése - „Tudásdepó-Expressz” elneve-
zésû pályázaton 2009-ben sikerrel szere-
pelt. 

A projekt arra irányul, hogy célzott támo-
gatást nyújtson a nyilvános könyvtárak
számára összehangolt infrastrukturális szol-
gáltatásaik fejlesztése érdekében. A fejlesz-

téseknek köszönhetõen új szolgáltatások ke-
rülnek bevezetésre, növelve ezáltal az aktív
használók számát is.

A könyvtár 2010. január 1-jével meg-
kezdte projektjének megvalósítását. Ennek
eredményeképpen az intézmény a követ-
kezõ informatikai eszközökkel, szoftverek-
kel gyarapodott: 3 db asztali számítógép-
konfiguráció, 1 db digitalizáló munkaál-
lomás, 1 db WLAN (WIFI) router, Web-es
hosszabbítás és elõjegyzés modul, olvasói
sms modul és e-mail modul, valamint
akadálymentes Web-es elérés.

A felsorolt eszközök közül három nagy
kapacitású számítógépet a könyvtár felnõtt

olvasószolgálatánál helyeztek el, ezeket az
olvasók már június hónapban használatba
vehettek. A WIFI router pedig lehetõvé teszi
a könyvtárhasználók számára, hogy a könyv-
tárban saját hordozható számítógépükkel csat-
lakozzanak az internethez.

A digitalizáló munkaállomást helyisme-
reti gyûjtemény meghatározott részének fel-
dolgozásához használják, annak érdekében,
hogy a késõbbiekben megvalósulhasson az
ezzel kapcsolatos online tartalomszolgál-
tatás.

E-szolgáltatásaik fejlesztése keretében a
késõbbiekben kerül sor a Web-es hosszab-
bítás és elõjegyzés, valamint az olvasói sms

és e-mail modul használatba vételére. Ezek
alkalmazásával lehetõvé válik az olvasók
számára, hogy idõ- és térbeli korlátok nél-
kül, saját otthonukból is elérhessék bizo-
nyos szolgáltatásainkat. 

Az akadálymentes Web-es elérés pedig
biztosítja majd, hogy a honlap teljes tartal-
ma elérhetõ és használható legyen a fo-
gyatékkal élõk számára is.

Az intézmény arra törekszik, hogy a
fejlesztéseiket az olvasói igényekhez, szük-
ségletekhez igazítsák. Egy szolgáltatásai-
ban és arculatában egyaránt megújult könyv-
tárral várják minden kedves látogatójukat.

(Forrás: Könyvtár)

A „Tudásdepó-Expressz” pályázat eredményei a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban

Kistérségi Fórum
AVeszprém Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje, dr. Nagylaki Csilla november 18-án
a Megyeházán összehívta a Veszprém Megyei Kistérségi Fórum újjáalakult ülését.

Az ülésen Császár Lászlót, Tapolca polgármesterét, a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása elnökét választották meg a Kistérségi Fórum elnökévé.

Majd azt követõen a Kistérségi Fórum a Veszprém Megyei Településfejlesztési Tanács
tagjai sorába delegálta Turcsi Józsefet, a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás elnökét,
Szedlák Attilát, a Kelet-balatoni Kistérség Többcélú Társulásának elnökét és Kropf Miklóst,
a Zirc Kistérség Többcélú Társulás elnökét.

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban dr. Kovács Zoltán, a pápai kis-
térség elnöke képviseli az elkövetkezendõkben a kistérségeket. A 8-as Fõút Térségfejlesz-
tési Tanácsban Talabér Márta, a várpalotai, a Balatoni Fejlesztési Tanácsban Filep Miklós, a
füredi kistérség elnöke lett a delegált. NHE



A devecseri polgármester, Toldi Tamás ne-
vét a szörnyû katasztrófa nyomán szinte az
egész világ megismerte. A településrõl ké-
szült híradásokból azonban az is kiderült,
hogy kitartásból, helytállásból jelesre vizs-
gázott.

- Polgármester Úr! Október 3-án, vasár-
nap volt az önkormányzati választás. Önt azon
a napon Devecser polgárainak szavazata alap-
ján a város új vezetõjévé választották. Októ-
ber 4-én pedig már egy óriási katasztrófa
közepén állva kellett intézkednie, felelõs dön-
téseket hoznia. Hol érte Önt a hír, hogy átsza-
kadt a vörösiszap-tározó gátja?

- Az önkormányzati választás éjszakáján
az eredményeket vártuk a lakásomon a jobb-
oldali képviselõ-társaimmal együtt. Nagyon
örültünk a sikernek, reggelig beszélgettünk.
Délelõtt hívott a régi polgármester, hogy mi-
kor adhatja át a város kulcsait. Mondtam, hogy
délelõtt semmiképpen sem megyek még be,
csak délután 2 órakor, hiszen folyamatosan
jöttek a gratulációk és azokat fogadni akar-
tam. A telefonhívások között azonban hamar
megjelent egy szörnyû hír is: - Átszakadt a gát!
- mondta a telefonáló. - Milyen gát? - kér-
deztem, hiszen nálunk semmi ilyen nincs.
Aztán, mikor az alpolgármesterrel kimentünk
a területre, láttuk, hogy az ajkai iszaptározó-
ról van szó. Néhány percen belül már autókat
sodort felénk az áradó vörösiszap. Gyorsan
intézkedni kezdtünk; dudálással kiabálással
értesítettük a lakosságot, hogy meneküljön,
mert nagy a baj. Volt, aki elhitte, volt, aki
nem. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy még
ezt a sort megkapálom, aztán bemegyek a
házba. De már nem tudott máshova menekül-
ni, mint a kerítés tetejére, olyan gyorsan és
félelmetesen érkezett az áradat. Szörnyû volt.
A lakásokban megemelkedtek a bútorok,
mindent elöntött a vörös anyag, a falból ki-

szakított konyhabútorok a helyiségek köze-
pén forogtak a félelmetes iszapban. Volt, aki
a földtõl nem messze lévõ pincéje ablakát
próbálta meg betömni néhány ruhadarabbal,
de pár pillanat múlva már a házában állt 2
méter magasan az iszap.

- Mi volt az elsõ polgármesteri intézkedése
ebben a szörnyû helyzetben?

- Azonnal szóltam a lomis cigányoknak,
hogy hozzanak ruhákat, ágybetéteket, hogy a
sérülteket át tudják öltöztetni és le tudják fek-
tetni a várkastélyban kialakított átmeneti szál-
láson. Szörnyû sérüléseket szenvedtek azok,
akik 2-3 óráig bent maradtak a vörösiszap-
ban, többeknek a ruhájukkal együtt jött le a
bõre is. A tûzoltók is hamar megérkeztek, és
a helyi vállalkozókkal együtt, akiknek trakto-
ruk és egyéb eszközük volt, mentették a há-
zakban bent rekedt embereket. Miután víz-
sugárral lemosták õket, a súlyosan sérülteket
a helikopterek és a mentõk kórházba szállítottak.

- Többször elhangzott, hogy mi történt
volna akkor, ha mindez éjszaka történik.

- Erre gondolni sem merek. Hogy Deve-
cserben nem volt halálos áldozat, az kész cso-
da. Lehet, hogy az a néhány perces figyel-
meztetés is hozzájárult ahhoz, hogy el tudtuk
kerülni a halálos tragédiát.

- Nem alakult ki pánikhangulat a települé-
sen?

- Nem volt rá idõ. Olyan gyorsan jött a ve-
szedelem, hogy a félelem és a mentés foglal-
ta le mindenkinek a gondolatait, a cselekede-
teit. Azonnal felfüggesztettük három intéz-
ményünkben az oktatást, szálláshelyeket ala-
kítottunk ki, szerveztük a mentést. Volt úgy,
hogy több száz ember és autó egyszerre dol-
gozott azon, hogy mentse a legfõbb értéket,
az embert és utána az istállókban, udvarokban
rekedt, kétségbeesett jószágokat, állatokat.

- Hány ház pusztult el? Hová tudtak köl-

tözni a tulajdonosaik?
- 230 körüli azoknak a házaknak a száma,

amely elpusztult. Többen a rokonoknál húz-
ták meg magukat, míg másoknak ideiglenes
szállást adtunk. Míg közvetlenül a katasztró-
fa után többen is azt mondták, hogy elmennek
innen, és soha többé nem fognak visszatérni
Devecserbe, addig mára már csökkent a szá-
muk. Mindenki döntését tiszteletben tartjuk.

- A katasztrófa hírére nemcsak az ország
lakossága mozdult meg, hogy segítsen, de
külföldrõl is sok támogatás érkezett. „Bajban
ismerszik meg az ember” - tartja a mondás.

- Ez valóban így van. Nagyon sok önkéntes
segített nekünk az elsõ perctõl fogva,
ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy
egy olyan réteg is megjelent nálunk, amely a
busás haszon reményében „halászni”, azaz
nyerészkedni akart a mi nyomorúságunkon.
Ezt „kicsiben” is érzékeltük - sajnos, többen
visszaéltek az ingyenkonyha nyújtotta lehe-
tõséggel. Az elsõ hetekben ezekkel az ügyes-
kedésekkel még nem tudtunk a mentés miatt
foglalkozni, de mára már meghúztuk a vona-

lat: eddig és nem tovább. Már átadtuk az ado-
mányokat a Vöröskereszt kezelésébe, szigorú
rendszabályokat vezettünk be, és csak azok
kapnak segítséget, akik tényleg rászorulnak.

- Ön szerint mikorra javulhat Devecserben
a helyzet?

- Már megszabadítottuk a települést a vö-
rösiszaptól, lebontottuk a kerítéseket, háza-
kat. Ijesztõ és sivár néhol a környezet, de bí-
zom benne, hogy jövõ tavaszra normalizá-
lódik a helyzet. Lehet, hogy addigra a vörös-
iszap helyén már zöld fû nõ, az elpusztult
házak helyén újak épülnek, de az a kár, amely
az emberi lelkekben, az emberi életekben
keletkezett, az soha nem hozható helyre. Az
emberek mostanra döbbentek rá, hogy az ed-
digi munkájuk gyümölcse odaveszett, hogy
az emberi kapzsiság, gondatlanság, felelõt-
lenség miatt visszavonhatatlanul nyoma ve-
szett az eddigi életüknek. Nagy a gyász. Ne-
künk, devecserieknek az ilyen alkalmak, mint
amilyen ez a tapolcai összefogás is, nagy erõt
adnak ahhoz, hogy tegyük tovább a dolgun-
kat. Köszönet mindenért.

Együttérzés, önzetlen segítségnyújtás, féltõ szeretet és nagy-nagy összefogás jelle-
mezte azt a Segélykoncertet, amelyet november 6-án tartottak a vörösiszap-katasztró-
fa károsultjainak megsegítésére a Városi Rendezvénycsarnokban.

Az est közönségét és a fellépõ mûvészeket elsõként Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Me-
gyei Védelmi Bizottság elnöke és Császár László polgármester is köszöntötte. Devecser
lakói nevében Toldi Tamás polgármester mondott köszönetet a segítségért.

A Segélykoncertre zsúfolásig megtelt a rendezvénycsarnok. A fellépõ mûvészek tudá-
suk, tehetségük legjavát adva mutatták meg részvétüket az áldozatokért és segítésnyújtá-
sukról biztosították a károsultakat.

- Tapolca és a környék polgárai beváltották a hozzájuk fûzött reményeket, eljöttek, hogy
jegyváltásukkal is kifejezzék segítségnyújtásukat - mondja Barczáné Tóth Boglárka fõ-
szervezõ, a Tamási Áron Mûvelõdési Központ munkatársa. - A mai esten nemcsak az derült
ki, hogy szeretik az ország neves mûvészeit, a tapolcai és a Tapolcáról elszármazott éneke-
seket, de az is, hogy segíteni és együtt kikapcsolódni is szeretnek.
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Nagy ütemben folynak a rehabilitációs
munkálatok a Köztársaság téren.

A Tapolca Belváros Értékmegõrzõ Rehabi-
litációja címû pályázat keretében nemcsak tér-
kõburkolattal készített parkolóhelyek kialakí-

tására kerül sor, de a rendezvénytér is új arcu-
latot kap. A tér melletti járdákat és utakat, va-
lamint a Köztársaság tér és a kórház közöt-
ti útszakaszt is korszerûsítik a felújítás so-
rán.

A Szent Márton Napi Újbor Ünnepének
meghívott vendégeit elsõként Tóth János
Zoltán, a Vinum Vulcanum Borlovagrend
nagymestere köszöntötte, hangsúlyozva,
hogy a bor megérdemli az ünnepet, hiszen
óriási munka, erõfeszítés és nem utolsó sor-
ban a szõlõ szeretete és tisztelete is benne
van a termésben.

Császár László polgármester a Márton-
napi vígasságot megnyitó beszédében köszö-
netet mondott mindazoknak, akik lehetõvé
teszik, hogy a kitûnõ zamatú, kiváló borok az
asztalra kerülhessenek.

A köszöntõket követõen Csere Sándor ka-
nonok megáldotta az újbort, majd - a szép
hagyományt követve - sor került a borlovag-
avatásra.

Ebben az évben dr. Temesvári Balázs, a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség ügyvezetõ igazgatója, Kiss Nándor, a
Remondis Kft. ügyvezetõ igazgatója, Rédli
Károly, a Tapolca Kft. igazgatója és Ughy
Jenõ szõlõsgazda ölthette magára a díszes
talárt, miután felismerte a borlovagrend zász-
lósborát, és esküt tett rá, hogy a Badacsonyi
Borvidék borait népszerûsíteni fogja, bárhol is
jár a világban.

Arról, hogy milyen kötõdésük van a borhoz,
a borvidékhez, az új borlovagokat kérdeztük.

- Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a
borlovagrend a soraiba fogadott - válaszolja
kérdésünkre dr. Temesvári Balázs. - Nemcsak
borkedvelõ, de anyai ágon bortermelõ család-
ból is származom. Csopakon mûvelték a szõlõt
az elõdeim, tõlük tanultam a szõlõ mûvelését és
a bor tiszteletét. Nem volt könnyû feladat a zász-
lósbor felismerése, de a már meglévõ tapaszta-
lataim birtokában sikerült. Bár elsõsorban a

száraz vörösborokat kedvelem, de most a ked-
veltek közé felsorakoztak a Badacsonyi Bor-
vidék hagyományos fajtájú, kitûnõ borai is. Vé-
leményem szerint ezeknek a boroknak ott a
helyük az európai élvonalban már csak azért is,
mert nem kell versenyeznünk, hiszen egyediek
és csak erre a borvidékre jellemzõek.

Kiss Nándor is örömének adott hangot: 
- Nagy elismerés azok részérõl, akik úgy érez-
ték, hogy érdemes vagyok a tagságra. Ter-
melõként is van közöm a borokhoz, hiszen
25-30 hektoliter fehéret, elsõsorban rizlinget
termelek, de van vörösborom is.

Ughy Jenõ térségünk elismert szõlõsgazdá-
ja az idei termésrõl is szólt: - Nem értek egyet
azokkal, akik a 2010-es évet a borászat „fe-
kete évének” tartják. Panaszom csak az olasz-
rizling minõségére lehet, de a zenitet már
megfelelõ mustfokkal szüreteltem, sokat vá-
rok tõle. Bízom benne, hogy a 2009-es Szity-
tyavér elnevezésû borom a jövõ évi borver-
seny egyik aranyérmese lesz.

- Sok sportkapcsolatomat a helyi boroknak
köszönhetem - mondja Rédli Károly. - Ma
már nincs közöm a szõlõtermeléshez, de vala-
ha magam is kapáltam, gyomláltam, sõt szõ-
lõt is telepítettem. Meglepetésként ért a bor-
lovagrendi tagság, de nagyon örülök neki.

Az ünnepség Illányi Katica hegedûmû-
vész-énekes mûsorával folytatódott. Majd
átvette az est „irányítását” a Márton-napi lúd.
Nemcsak finom májpástétom formájában je-
lent meg ezen az estén, de minden tányérra
egy-egy hatalmas libacomb is került párolt
káposztával. Kísérõnek - természetesen - az
újborok szolgáltak.

A vígasság táncmulatsággal ért véget.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

A mûszaki átadás 2011 elsõ negyedévében befejezõdik

Átépül-szépül a Köztársaság tér

Borünnep lúdvacsorával

Az emberek lelkében okozott kár soha nem hozható helyre

A vörösiszap-katasztrófa károsultjaiért

Fotó: Töreky

Képünkön Császár László, Toldi Tamás és Lasztovicza Jenõ

Fotó: László



A tapolcai gyerekek, köztük a Kazinczy
Tagintézmény tanulói is megmérettették ma-
gukat a Remondis Tapolca Kft, az EKO-
PUNKT Nonprofit Kft. és az Italoskarton
Környezetvédelmi Egyesülés közös akció-
jában.

A Kazinczy-iskolában játékos bemutató ke-
retében népszerûsítették a szelektív gyûjtést a
tanulók körében. A gyerekek megtudhatták,
hogy évente mintegy 400 millió darab italos

kartondoboz kerül forgalomba, amelynek mind-
össze 14 százalékát gyûjtik vissza szelektí-
ven. Az újrahasznosítási arány javításához a
szakértõk szerint szemléletváltásra van szük-
ség, amelyet legjobb a gyermekkorban kezde-
ni. Megtudtuk: az italos kartondobozok szelek-
tív gyûjtése városonként eltérõ. Ezt a hulladék-
típust Tapolcán a sárga mûanyag gyûjtõedény-
be kell dobni. A visszagyûjtött kartondobozo-
kat késõbb papírgyárakban hasznosítják.     TL

- Jelentõs értékre elkövetett lopás bûntet-
tének megalapozott gyanúja miatt indult el-
járás ismeretlen tettes ellen, aki 2010. októ-
ber hó 30. 16,30 óra és 2010. október hó 31.
13,30 óra közötti idõben a Barackvirág ut-
cában zárt állapotban lévõ lakóházba is-
meretlen módszerrel behatolt, majd onnan
2.500.000 Ft készpénzt tulajdonított el.  
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségé-
nek megalapozott gyanúja miatt indult el-
járás ismeretlen tettes ellen, aki 2010. no-
vember hó 03-án 18,55 és 19,05 óra közöt-
ti idõben a Kinizsi Pál és Toldi Miklós utca

keresztezõdésében a sértett kezébõl kikapta
és eltulajdonította autóstáskáját a benne lé-
võ iratokkal, mobiltelefonnal együtt. A bûn-
cselekménnyel okozott kár: 21.000 Ft.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségé-
nek megalapozott gyanúja miatt indult el-
járás ismeretlen ellen, aki 2010. október hó
20. és 2010. november hó 08. 16,00 óra
közötti idõben a Kossuth Lajos utcában
lévõ lakóház kerékpártárolójából a lezárat-
lan állapotban hátrahagyott Merida típusú
MTB kerékpárt eltulajdonította. A lopási
kár: 124.900 Ft. (Forrás: Rendõrség)
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KRÓNIKA

Házasságot
kötöttek:

László Tamás és Tihanyi Mónika
Molnár Gábor és Vagányi Diána

Szántó Tibor és Eõry Eszter
Gratulálunk!

Évfordulók
1970. november 40 éve
Megjelenik a Bauxit címû üzemi lap, amelyet
havonta egy alkalommal adnak ki.
2000. november 2. 10 éve
A Keszthelyi úti régi temetõben I. világháborús
emlékoszlopot avattak, amely Gelencsér Ferenc
kõfaragó mester munkája.
1985. november 4. 25 éve
Felavatták az Ipari és Kereskedelmi Szakmun-
kásképzõ Intézet új épületét. Az ünnepséget
követõen került sor a „Száz éves a szak-
munkásképzés Tapolcán” címû kiállítás meg-
nyitására.
1925. november 5. 85 éve
Tapolcán született Marton László szobrászmû-
vész, a Magyar Népköztársaság Érdemes és Ki-
váló mûvésze, Kossuth- és többszörös Munkácsy-
díjas mûvész. Országszerte több mint 150 köztéri
alkotása látható.
2005. november 11. 5 éve
A megszûnt Tapolcai Kiképzõ Központ helyén
haditechnikai parkot avattak. A tapolcai ka-
tonaság elmúlt 70 évének történetét megörökítõ
állandó kiállítás az ország ötödikként megnyílt
hadtörténeti parkja.
1922. november 12. 88 éve
Tapolca nagyközség megszüntette a fizetéses
tûzoltói állásokat. Helyettük önkéntesek tel-
jesítenek éjszakai szolgálatot 50 koronáért.
1914. november 19. 96 éve
Befejezték a tapolcai kórház építését. Elsõ ápolt-
jai a fronton megsebesült katonák voltak.
1956. november 24. 54 éve
Csermák József a melbourni olimpián 60,70
méteres dobásával az ötödik.
1910. november 27. 100 éve
E napon született id. Rubik Ernõ gépészmérnök.
Nevéhez kapcsolódik a sportrepülés meghono-
sítása településünkön.
2000. november 30. 10 éve
A Széchenyi István Szakmunkásképzõ Intézet
fõhomlokzata elõtti parkban felavatták Kollátor
János Széchenyi-mellszobrát.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Schmelka Péter és Csorba Bernadett gyermekük: Máté
Gratulálunk!

RENDÕRSÉGI HÍREK

A szervezõk ezúton mondanak köszöne-
tet Önöknek, akik a vörösiszap-kataszt-
rófa károsultjainak megsegítésére, a Vá-
rosi Rendezvénycsarnokban 2010. novem-
ber 6-án szervezett segélykoncerten a be-
lépõjegy megvásárlásával segítettek bajba
jutott embertársaikon.

Elõvételben és a nap folyamán 909 db
belépõjegy került értékesítésre, a Tapolca
Város Önkormányzata által létrehozott, OTP
Banknál vezetett alszámlára 650.457 Ft
került befizetésre.

Köszönet illeti a fellépõket, a szervezés-
ben, lebonyolításban résztvevõket.

Fellépõk:Adri, Ács Tamás, Domján Tamás
és a Koktél, Forrás Színház, Galla Miklós,
Horváth Fecó, Kerekes Gyuri, Kriszti és a
Magyarucca, Lilu és Mona, Márió, Mercy
együttes, Mr. Joe, Postás Józsi, St. Martin,
Tóth Gabi, Tóth Vera.

Támogatók: Beko Kereskedelmi és Szol-
gáltató vállalkozás, Boczek Bt, Fazekas László,
Fodor József, Galla Péter, Horváthné Dér
Erzsébet és tanítványai, Hunguest Hotel Pelion,
Kondor Péter, Kovács Melinda, Kölcsey
Nyomda Kft., Fülöpkert Kertészeti Centrum,
Sport and Media Kft., Tapolcai Labdarúgó
Játékvezetõk, Tapolcai Óvoda, Tapolca Kft.,
Tapolcai Média Kft., Tapolca Város Önkor-
mányzata, Tóth Árpád András, Unicum Ren-
dezõiroda, Végh és Társa Kft.

November 10-én ünnepi díszben-készülõ-
désben találtam a Bárdos-iskola apraját-
nagyját. Az énekkar próbája bezengte a
lépcsõházat; a technika „manói” szerel-
tek, a szervezõ „százfelé szakadt”.

Egész hétre terjedt a Bárdos-napok prog-
ramja: 10-én már verseny is folyt, meg-
nyitó, de november 9-én - nagyszerû elõ-
legként - vendége volt az iskolának Barcza
Tibor, a Pannon Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Intézet Informatika tanszékének ta-
nára. A KINEX lego elemeibõl készíthetõ
alkotások mûhelytitkaira vezette rá a tanu-
lókat. A gyermekek kiállítási anyaga nem-
csak ügyességüket, hanem színes fantáziá-

jukat is dicséri.
10-én egy diák verses köszöntõje nyitotta

meg a mûsort, majd Gál Attila intézmény-
vezetõ szólt a közönséghez.

- A Bárdos-napok az intézmény reprezen-
tatív rendezvénye. Ünnepeljük a névadó:
Bárdos Lajost az évfordulón. Ez évben
Erkel Ferenc születésének 200. évforduló-
járól is megemlékezünk. De ünnepeljük az
elõdöket is - mondta. Majd felkérte Császár
László polgármestert, hogy szóljon az egy-
begyûltekhez. A város vezetõje méltatta az
iskola kultúra- és hagyományteremtõ szere-

pét. Az iskola harmonikus fejlõdést-képzést
ad. Zene, képzõmûvészet, sport, tánc szí-
nesíti a tantárgyi oktatást.

A megnyitót követõen megtekintették
Zentai Gábor fotókiállításának gazdag, szí-
nes anyagát, amely Tapolca múltjáról is vál-
tozatos képet ad; nem véletlen, hogy szá-
mos külföldi nyilvánosságot kapott már és
nagy elismerést nyert.

Délután matematika alapmûveleti ver-
seny zajlott 2. osztályosoknak, illetve angol
szépkiejtési verseny 7-8. osztályosoknak. 

G. Dr. Takáts Gizella

Ünnepelt a Bárdos Lajos Intézményegység

Gratulálunk!

Zentai Gábor tapolcai fotóiból készített kiállítást Császár László polgármester
is megtekintette

Fotó: Iskola

Elismerés a jó munkáért

Fotó: Töreky

Köszönet

Emléklap
SZOLLÁR LAJOS

örökös tapolcai tûzoltó részére,

a Tapolcai Önkormányzati Önkéntes
Tûzoltóság alkalmazotti állományából

történõ nyugállományba vonulása
alkalmából.

A több évtizedes áldozatos munkát
megköszönöm, jó erõben, egészségben
eltöltendõ további önkéntes szolgálatot

kívánok!

Császár László,
Tapolca Város Polgármestere,

a Tapolcai Önkéntes Tûzoltóság Elnöke

Tapolca, 2010. október 29.

Gyûjtsünk szelektíven!

A környezetvédelemre való nevelést már korán el kell kezdeni

Fotó: Töreky
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Az egészséges élet került a középpontba a
rendezvénycsarnok november 13-ai prog-
ramkínálatában. Immár 15. alkalommal
rendezték meg az Egészség- és aerobic-
napot az intézményben.

Többek között babaholmi- és gyermek-
ruha vásár, ingyenes lakossági szûrõvizs-
gálatok, bio- vásár, masszázs, jóga, spin-
ning és Zumba Aerobic várta egész nap a

látogatókat. A rendezvény sok száz érdek-
lõdõt vonzott a város sportcsarnokába. A
legnagyobb népszerûségnek most is a kö-
zös aerobic örvendett, egyszerre félszáz
hölgy  mozgatta meg tagjait zenére a küz-
dõtéren. 

A program keretében ezen a napon negy-
vennél is többen adtak vért a Vöröskereszt
munkatársainak.       TL

Egy nap az egészségért

WEB-GN adatszolgáltatás az elsõ gazdasági
évrõl az AKG-s gazdálkodóknak

Tapolca és környéke idõskorú lakosságát
ünnepelte a város, a kistérség és a leg-
nagyobb nyugdíjas érdekvédelmi szerve-
zet a Tamási Áron Mûvelõdési Központ-
ban november 16-án.

Az Idõsek-napi ünnepség közönségét
Siposné dr. Kiss Gizella, a Tapolca és Kör-
nyéke Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület
elnöke köszöntötte, majd átadta a szót
Császár Lászlónak.

A város polgármestere a kistérség újon-
nan megválasztott elnökeként is szólt a hála
és a megbecsülés hangján. - Amint a ter-
mészetben is van tavasz, nyár, õsz és tél, az
ember életében is ez a folyamat megy vég-
be. Az idõs kor az élet rendje, az igazi érett-
ség korszaka, életbölcsességgel, gazdag ta-
pasztalatokkal. Kérjük a Jóistent, adjon még

sok-sok lágy, simogató tavaszt! Köszönjük
a példamutatást! Köszönjük az emberi érté-
keket, melyeket belénk csepegtettek - mond-
ta Császár László.

Majd az ünnepi beszédet követõen, a vá-
ros és környéke legidõsebb, 90 éves, vagy
annál magasabb kort megélt lakóinak egy-
egy csokor virággal kedveskedett. Az ün-
nepségen Foch Géza, Melkovics János,
Czanka Károlyné, Tóbiás Imréné, Hidvégi
István, Tóth József, Orbán Józsefné, Holhner
József, Marton Istvánné, Eglis Istvánné,
Bús János és Bús Jánosné vehette át az elis-
merés virágait a kistérség elnökétõl. A közel
kétszáz megjelent nyugdíjas részére a
Tapolcai Musical Színpad elõadói adtak
mûsort, majd könyvajándékozás és állófo-
gadás zárta az ünnepi eseményt.            TL

Megérdemlik a megbecsülést

Még az elmúlt tanév elején fogalmazó-
dott meg a Tapolcai Általános Iskola
Batsányi Tagintézményében egy leány
szaktanterem gondolata, ahol ideális kö-
rülmények között vezethetik be a lányo-
kat a sütés-fõzés, a konyhai háztartási
munka rejtelmeibe.

A terv, az ötlet a napokban vált valóság-
gá. A tanintézményben ünnepélyesen fel-
avatták a speciális szaktantermet, amely
gyakorlatilag egy jól felszerelt konyha és ét-
kezõ egyben. Dr. Komjáthyné Nyakó Györgyi,
a Batsányi-iskola intézményvezetõje lapunk-
nak elmondta, a tanterem egy jó ötletbõl
született, az iskola fenntartóinak támogatá-
sával, a szülõi munkaközösség összefogásá-

val, sok-sok anyagi és gyakorlati segítõ
szándék és segítõ kéz közremûködésével.  

Horváthné Németh Edit alpolgármester
remek ötletként jellemezte a leány technika
szaktanterem gondolatát, hiszen ahogy fo-
galmazott, amikor õ volt kisdiák, még volt
ilyen terem az általános iskolákban és jól

mûködött. Bajner Imre szerint, ahogy a ta-
valy létrehozott orvosi szoba, most a tan-
konyha is az intézményvezetõ kreativitását,
tenni akarását dicséri. A Tapolcai Általános
Iskola igazgatója szerint a tankonyhának a
gyerekek örülnek a legjobban, hiszen isko-
lai életük hasznos, boldog színfoltja lesz
majd a heti két órás sütés-fõzés.

Töreky László

Végre sütni-fõzni tanulhatnak a leányok

Császár László a kistérség településeinek és Tapolca polgárainak nevében is
köszöntötte az ünnepelt szépkorúakat

Fotó: Töreky

Bizonyára jó háziasszonyok lesznek belõlük

Fotó: Töreky

Levelesládánkból
Búcsúzom októbertõl

Dülöngélõ utakon beballagott hozzánk ezer színével az õsz. A magyar õsz. Nem tagadhatjuk,
hogy a magyar õsz mindkét értelemben ragyogó. Ha a pompázó színeivel és szûrt fényével
köszöntõ októberben kimegyünk a természetbe, elmélkedni kezdünk. Igen, van kire, kikre
emlékeznünk. Október 6-ára és október 23-ra. Õk az el nem vitatható szabadságszeretet mártír-
jainak és hõseinek emléknapjai. Sárga és bíborba hajló színekkel búcsúzik az õsz. A kitöröl-
hetetlenül tudatunkba vésõdött hõsöket, mártírokat, névtelen szabadságharcosokat búcsúztatja.
A legvégén a már erõsen hulló lombokkal a mindenszenteki és halottaknapi halottainkat.

Az õsz színei felgyújtják képzeletünket. A halottainkért gyújtott gyertyák felmelegítik szívün-
ket, lelkünket. A szeretetben összekötnek bennünket élõket és holtakat. Gyorsan pergõ leve-
lekkel búcsúzik tõlünk október, de meghagyja nekünk a szüretek hangulatát, a szabadságsze-
retet gondolatát.

Tóthné Péczer Mária

Az agrár-környezetgazdálkodási támo-
gatás (AKG) elsõ évérõl a 61/2009 FVM
rendelet alapján  november 30-ig kell -
jogvesztõ hatállyal - elektronikus for-
mában bizonyos adatokat szolgáltatni a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(Mgszh) felé. 

Tehát  a már 2009. szeptember 1. - 2010.
augusztus 31. között vezetett Gazdálkodási
Naplóból szükséges a gazdaság egészére vo-
natkozó alapadatokat (név, cím, összes te-
rület) valamint valamennyi kötelezettségvál-
lalással érintett egybefüggõ terület összesítõ
adatlapját rögzíteni azaz Fõlap és GN01 min-
denkinek, valamint érintettségtõl függõen a
GN02-GN05 lapok adatait.

Fontos, hogy bármely szántóföldi célprog-
ramban, vagy bármely ültetvényes célprog-
ramban elõírt az elsõ évre, 2010. május 15-ig
elkészített tápanyag-gazdálkodási terv adatai-
nak rögzítése is szükséges a web-GN TAGT
oldalán.

Amennyiben ezen elektronikus adatszol-
gáltatási kötelezettségeknek a gazdálkodó

nem tesz eleget, akkor az adott évi AKG tá-
mogatását  30% szankciót számít  a hivatal.

Fenti kötelezettségeken túl ne feledjék
most sem a Gazdálkodási Napló 2010/2011.
évre vonatkozó naprakész vezetését, ami
legfeljebb a mûvelet bekövetkezését követõ 7
napon belüli rögzítését jelenti. Továbbá a
helyszíni ellenõrzésekhez fel kell tudni mu-
tatni jelen gazdálkodási évre szeptember 30-ig
elkészített tápanyag-gazdálkodási tervet, me-
lyet jelenleg sehová nem kell rögzíteni, kül-
deni. 

A beküldést követõen a gazdálkodónak
célszerû megõriznie a web_GN beadását iga-
zoló ügyfélkapus igazolást, mely bizonyítja,
hogy a 2009/2010. gazdálkodási év elvárt te-
vékenységeirõl adatot szolgáltatott.

A kitöltés során is merülhetnek fel kér-
dések, problémák, melyekben segítséget je-
lent a Gazdálkodói Információs Szolgálat ka-
marai tanácsadó hálózata vagy a falugazdász.

Hárshegyi Márk 
kamarai tanácsadó MAK / GISZ DélUtán - 0680 200 866

AZ IDÕS EMBEREK
INGYENESEN HÍVHATÓ
LELKISEGÉLY SZOLGÁLATA.
A hét minden napján 18-tól 21 óráig.
TÁMASZADÓ BESZÉLGETÉSEK
ÉS ORVOSI, JOGI, BETEGJOGI
TANÁCSADÁS.

Az Év Orvosa
A korábbi sikerre való tekintettel a Tegyünk az Egészségün-

kért Alapítvány idén is meghirdeti Az Év Orvosa pályázatot,
amelynek során kiosztásra kerül az Astellas Díj.

Várjuk az Ön történetét is, hogy díjazni tudjuk a legnagy-
szerûbb orvosi és emberi teljesítményeket. Olvassa el a beküldött történeteket és szavaz-
zon Ön is a www.dijazorvosokert.hu honlapon!

A történeteket és a jelöléseket az Astellas Díjra levélben az 1507 Budapest, Pf. 43, 
e-mailben a palyazat@dijazorvosokert.hu címre várjuk 2010. december 1-ig. Kérjük,
ne felejtse el feltüntetni orvosa nevét, elérhetõségét!



A Németh László vezette Batsányi Tánc-
együttes tagjai ismét megmutatták, hogy
nemcsak tudás és óriási lelkesedés, akarat
van bennük, de mindig készek az új befo-
gadására és bemutatására is.

A november 13-ai gálamûsorukat Sólyom
Károly alpolgármester nyitotta meg a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban. - A mûvészet,
a kultúra azon ágából kapunk ma este ízelítõt,
amely a szívünkhöz közel áll - mondta. -
Tapolca tiszteli és megbecsüli azokat a civil
szervezeteit, amelyek értéket közvetítenek,
amelyek hírünket viszik a világba. A Batsányi
Táncegyüttes közülük való. Nagy a küldetés-
tudat Németh László együttesében, és ennek
lesz tanúbizonysága a mai szép est is.

Nem is csalódott senki, aki ezt az estét a
Batsányi Táncegyüttes és a meghívott ven-
dégei társaságában töltötte. A színpadon nem-
csak a magyar folklór csodálatos darabjai ele-
venedtek meg a gyönyörû öltözetû táncosok
bravúrja nyomán, de ízelítõt kaphatott min-
denki Lovass Kinga és Báder Zoltán éneke-
sek dalaiból is. A gálán fellépett Szabó Csaba,
a Népmûvészet Ifjú Mestere és a Csobánc
Népdalkör.

Arról, hogy miként született meg a gálaest
gondolata, Németh László mûvészeti vezetõt
kérdeztük. - Már nagyon sokan „panaszkod-
tak”, hogy mindenütt fellépünk, csak a szülõ-
hazánkban, Tapolcán nem. Nos, ennek a ké-

résnek tettünk eleget ma este. Ezen a gálán
azt is igyekeztünk megmutatni, hogy a nép-
tánc, az operett és a rock is megfér egy szín-
padon, ha a mûvelõik szívvel és lélekkel
adják elõ mûsoraikat. Abban, hogy a mai est-

nek ilyen nagy sikere van, Figler Károlynak,
a helyettesemnek is óriási az érdeme. Nagyon
jó szakember, sokat dolgozik és jó érzékkel
tanít. Tehát a siker egy jól összeszokott csa-
pat munkájának az eredménye. NHE
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„A választ várod? Ím a válasz ez:
- anyám ölében így tanultam ezt -

minden az Úrtól jön, mi van s mi lesz,

s az Isten jó. E hitben nyugszom én,
gonosz se rettent biztató ölén,

megy útján s gyõz a Tisztesség, a Fény.”

December 11-én, szombaton 18 órakor
istentiszteleten emlékezünk Ács Jánosra,
halálának 2. évfordulóján.

A feltámadás reménységével imádságban
kérjük Isten vigasztaló kegyelmét.

A család és
a református gyülekezet

In memoriam

Sallay Misi cigányprímásra, nótaszerzõre
emlékeztek a tóparti panteonfalnál az
önkormányzat, a pártok és civil szerveze-
tek képviselõi a zenész születésnapján.

Szikszai János, a Veszprém Megyei Cigá-
nyok Ifjúsági Tagozatának vezetõje Tapolca
nagy szülöttének nevezte a neves nóta-
szerzõt. Sallay Mihály korának legnépsze-
rûbb muzsikusa volt. Tapolcán született
1910. október 27-én. A negyvenes évek ele-

jén Ungváron, 1945 után Budapesten mu-
zsikált és énekelt, minden szerzeményét
elõször maga adta elõ. 

Zenészkörökben a második Dankó Pistá-
nak hívták. Nevéhez fûzõdik a Fradi-induló
is (eredetileg a TIAC indulója volt), amely-
lyel a szurkolók 1948/49-ben a bajnokcsa-
patot köszöntötték. Ez lett az elsõ dal a klub
történelmében, amely hanglemezen is meg-
jelent. Töreky László

A híres prímásra emlékeztek

Akikért a zene szólt

Szép esténk volt

Fennállásának huszadik évét ünnepli
idén a tapolca-diszeli Látványtár. 333
címû kiállítása megtekinthetõ volt a
diszeli Márton-napi búcsú napján is.

„A Látványtár nem egy szokásos kiál-
lítóhely vagy múzeum, hanem kísérlet a tár-
gyi látáskultúra összefüggéseinek újrate-
remtésére. Itt együtt élnek a kert rózsafái-
nak üveggömbjei az 1930-as évek cigaretta-
plasztikáival, kortárs festmények az elsõ vi-
lágháború katonaemlékeivel, és izgalmas pár-
beszédet folytatnak egymással.

A Vörösváry Ákos, Gyökér Kinga és tár-
sai által létrehozott Elsõ Magyar Látványtár
Alapítvány Kiállítóháza ugyanakkor a XX.
századi és a kortárs mûvészet fontos bemu-
tatóhelye, évente új kiállítással” - olvasható
a világhálón, és így igaz. A diszeli búcsú nap-
jára idõzített látványtári kiállításon Vörösváry
Ákos lapunk kérdésére elmondta, ma már a
Látványtár mintájára és elnevezésével több
hasonló intézmény jött létre az országban.
Talán ez is bizonyítja, hogy 20 év távlatából
is jó döntés volt a rendhagyó kiállítóhely
létrehozatala. TL

Az igazi húsz éve létezik

A magyar szentek és boldoggá avatottak
tiszteletére szervezett ünnepi megemlé-
kezést a Tapolcaiak a Nemzetért Egyesü-
let a Kazinczy-téren tavaly felállított apos-
toli kettõs keresztnél november 14-én. 

Az ünnepség történelmi zászlós felvonu-
lással, majd nemzeti Himnuszunk közös
eléneklésével kezdõdött. A jelenlévõkhöz
elsõként Szalkai Zsolt önkormányzati kép-
viselõ, a Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület
elnöke szólt, aki nemzetünk szentjeinek
példáját állította szembe korunk emberének
gátlástalanságával. - Ma elterjedt és emberi
tulajdonsággá vált a hazugság, az önzés, az
anyagiasság, a kapzsiság. Nem keressük
egymást, nem figyelünk egymásra eléggé.
Azok, akik az életüket ma a lelkek rom-
bolására tették fel, fáradhatatlanul teszik
munkájukat és sajnos, sikerrel is járnak. A
krisztusi tanítást, hogy szeresd felebaráto-
dat, ma felváltotta a csak magaddal törõdj
szemlélete, pedig a szentjeink életének
tanúsága példaként szolgálhatna mindenki
számára - hangsúlyozta.

Sólyom Károly alpolgármester a város ön-
kormányzata nevében köszönte meg és biz-
tosította támogatásáról a Tapolcaiak a Nem-

zetért Egyesület kezdeményezését, hogy ha-
gyományteremtõ szándékkal minden évben
megemlékezik a magyar szentekrõl és a bol-
doggá avatottakról. - Keveset foglalkoztunk
az elmúlt idõszakban szentjeinkkel. Kevés
hazánkban a rendszeres templomlátogató
ember, a polgári életben pedig kevés szó
esik szentekrõl és boldogokról. Ez egy tu-
datos politika eredménye volt, de akik itt
vannak, azok úgy gondolják, hogy nem, eb-
bõl a politikából elég, mutassuk meg híres
szentembereinket és legyünk rájuk büszkék! 
- fogalmazott Sólyom Károly.

Csere Sándor kanonok ünnepi gondola-
taiban az egymás iránti szeretetre bíztatta a
jelenlévõket. - Ti ne olyanok legyetek, mint
a pogányok! Merítsetek példát a szentek
életébõl, akik a krisztusi tanítás útján jártak!
Csak a keresztre tekintve lehet jövõt építeni
- figyelmeztetett az egyház embere.

Az ünnepi beszédeket követõen Bertalan
Csaba, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
helyi elnöke felsorolta a történelmünk során
szentté és boldoggá avatott személyek ne-
vét. A felsorolás alatt tiszteletükre 38 mé-
csest gyújtottak a kettõs kereszt lábánál az
ünnepségen közremûködõ fiatalok.          TL

A jövõépítés útjai

Az eseményen a jelenlévõk koszorút helyeztek el Sallay Misi emléktáblájánál

Nietzsche gondolatai vezérlik az együttes tagjait is: „Csak olyan istenekben
hinnék, akik táncolni tudnak”

Az Elsõ Magyar Látványtár 20 éves
fennállásának emlékére kibocsátott
bronz emlékérem

A térségünkben pusztító katasztrófa ala-
pos elgondolkodásra késztette szenvedõk
és együttérzõk sokaságát. - A megholtakért
már csak a harang szól, a túlélõkért azon-
ban tehetünk valamit. Október 29-én a
Városi Rendezvénycsarnokban a Járdányi
Pál Zeneiskola tartott jótékonysági hang-
versenyt.

Péni Béla igazgató köszöntõ szavai után
Császár László polgármester megköszönte a
zeneiskola vezetõségének, tanárainak, növen-
dékeinek a katasztrófasújtottak megsegíté-
sére szervezett hangversenyt.

A mûsoron elõbb tanárok-diákok közös
produkciója hangzott el, majd az ifjúsági

fúvószenekar sodró erejû mûsora gyönyör-
ködtette a szépszámú közönséget.

F. Ericksen Air for Band felhangzása elõtt
jelezte Õry Jenõ igazgató-helyettes: „…e
mûvel emlékezünk a vörösiszap-katasztrófa
áldozataira…” S a zene emlékezett, emlé-
keztetett gyászdallamával, sõt a várakozó,
várakoztató csenddel is. A felívelõ zene az
esdeklés, segítségkérés képzeteit keltette.

A célszerû gonddal válogatott mûsor
zárásául - a közönség tapsától kísért Hunyadi-
induló megtette hatását: emlékül vitte a szép-
séget és részvétet.

Megcselekedték, amit megkövetelt a haza.
G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: Töreky

Fotó: N. Horváth
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Türelem, türelem. Figyelmeztetjük egymást és magunkat is. Türelem kell összfigyelmet

kívánó munkához, különbözõ alapállású, vérmérsékletû, magatartású emberekhez.
Bizonytalanság, várakozás, vereség idején fogy, elfogy a türelem. Sajnos. - Pedig életün-

ket szükségesen javító fûszer ez, mint ételünkben a só.
A gumiba préselt levegõ fütyülve durran, ha megsértjük az anyagot, míg a szelep szabá-

lyozásával csökkenthetjük a nyomást. - A vélt vagy valóban megbántott, kibeszéletlen
panaszú lélek, a helyesen nem szabályozott, „préselt lélek” durran az elsõ tûszúrásra, pro-
vokációra.

A lépten-nyomon próbára tevõ türelmünket folyton „önnevelõ szeleppel” szabályozzuk
magunk, mások s az ügy érdekében!

Dr. G. T. G.

Felettünk a csillagok 42. rész
Magyar felfedezésû szupernóva

Magyar csillagászok egy 3-4 milliárd
fényév távolságra lévõ szupernóvát fe-
deztek fel az MTA Csillagászati Kutató-
intézetének Piszkés-tetõi állomásán.

A nyári hónapokban végzett fejlesztések-
nek köszönhetõen lehetõvé vált korábban
nem folytatott észlelési programok bein-
dítása. Ezek közül az egyik a PIszkéstetõ
Supernova and Trojan Asteroid (PISTA)
Survey, amelynek elsõdleges célja a hal-
vány, vagyis nagy távolságban lévõ szuper-
nóvák felfedezése.

Szupernóvák az „életük” végén járó nagy-
tömegû csillagok, vagy szoros fehér törpe
kettõsökbõl alakulnak ki. Ezeknek az óriási
robbanásoknak a fényessége még a nekik
otthont adó (akár többszáz milliárd csillagot
tartalmazó) galaxisok teljes fényével is

vetekszik. Bár a szupernóvarobbanás fénye
fokozatosan - néhány hét alatt - elhalványo-
dik, de amíg látszik, fontos információkat
lehet megtudni belõle, többek között az
adott galaxis távolságának megállapításá-
hoz nyújt nagy segítséget.

Az adatok jelen állása szerint a megfi-
gyelt robbanás egy IIn típusú szupernóvától
származik, vagyis egy nagytömegû óriás-
csillag megsemmisülését figyelhették meg
a magyar kutatók. (Az eddigi eredmények
alapján szokatlan robbanásról van szó, tehát
a pontos besorolása még változhat.)

A jelenség távolsága a vöröseltolódás alap-
ján 3-4 milliárd fényévnek adódott, tehát
lényegében 3-4 milliárd évvel ezelõtt követ-
kezett be, nemsokkal naprendszerünk és
azon belül a Föld kialakulása után.         HL

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Filvig Kálmán
Kalocsán született 1912-ben. Szülei korán elhaltak. Õt testvérei nevelték

fel. Idõsebbik nõvére férjének mûtermében lett fényképésztanuló, majd
fényképész. A 30-as évek gazdasági válsága miatt el kellett jönnie
Kalocsáról, a munka után való országjárás több településre kényszerítette. A
sors így vetette Tapolcára, ahol megtalálta jövendõbelijét, és ily módon
Tapolcán telepedett le. De közbejött a háború, ami köztudott dolog, hogy
mennyi elszakadást, bajt hozott az emberekre. A háború után a jelenlegi Fõ

téren üzletet nyitott, és rengeteg munkabefektetéssel sikerült megindítania és tartani az üzletmenetet.
Ám fordulatok jöttek a békésebb évekre - az államosítás után az üzlete Veszprémhez kapcsolódott,
szövetkezeti átalakulás folytán a tapolcai telep vezetõje lett. Néhány év múlva újabb politikai vál-
tozás jött. Nagy Imre miniszterelnöksége idején megszûnt a szövetkezet, és Õ visszakapta a mûter-
mét, ahol töretlen szorgalommal és akarással újrakezdett, majd folytatta fényképészeti építõ munkáját.

Munka és kitartás volt rá a legjellemzõbb szó. Idõközben felesége és lányai is fényképészek let-
tek, mellette dolgoztak a további években. A fényképészszakma abban az idõben és még sok évig
igazi kézi, mûvészi alkotómunka volt, amit nagyon sok gyakorlattal lehetett csak elsajátítani. Filvig
Kálmán felvételei egyedi elképzelésûek voltak. Beállításai, szakmai munkája sokaknak talán még
ma is emlékezetesek. Magas kora ellenére is dolgozott még mûtermében, ám gyógyíthatatlan
betegség miatt 84 évesen Õ is eltávozott az élõk sorából.

Igazi mestere volt szakmájának. /Forrás: Kissné Filvig Katalin/

Hozzávalók 4 személyre: 0,6 kg filézett
csirkemell, 0,5 kg szeletelt bacon, 5 evõkanál
olaj, szárnyas fûszer, 2 kg burgonya, só, 5 dl
olaj a sütéshez, burgonya fûszerkeverék

Elkészítése: A filézett csirkemellet csí-
kokra vágjuk, fûszerezzük  a szárnyas fûszer-
rel, majd a szeletelt baconba tekerjük.

Serpenyõben pirosra sütjük.
Fûszeres héjas burgonya: 2 kg krumplit

héjában sós vizben megfõzünk, majd ha
kihûl, négyfelé vágjuk.Rajta hagyjuk a héját!

Ezután bõ olajban pirosra sütjük majd bur-
gonya fûszerkeverékkel, megszórjuk és ösz-
szerázzuk.          Halász János gasztronómus

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Baconban sült csirke fûszeres héjas burgonyával 

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ decemberi programjai
1. 13 óra: AIDS vetélkedõ; 1. 18 óra: Hogyan élhetünk egészségesebben? elõadássorozat:
Hogyan készítsünk ízletes, egészséges ételeket az ünnepi asztalra (fõzõ- és ételbemutató); 3. 10
óra: Fogyatékosok Világnapja alkalmából rendezett Régiós Kulturális bemutató; 3. 18 óra:
Hátsó Udvar Rock Band karácsonyi koncert; 10. 10 óra: Ifjúsági Filharmónia bérlet. Németh
Gergely, Yagi Maki - zongora, Chopin tánczenéje. Közremûködnek: balettmûvészek; 11. 19 óra:
Team 4 Music karácsonyi koncert; 14. 18 óra: Darvastói Foglalkoztató Intézet Falak nélkül
együtt címû adventi mûsora; 15. 18 óra: Hogyan élhetünk egészségesebben? elõadássorozat:
Hogyan készítsünk ízletes, egészséges édességeket az ünnepi asztalra (fõzõ- és ételbemutató);
16. 16 óra: Cigány Kisebbségi Önkormányzat karácsonyi mûsora; 17. 15 óra: Tapolca és
térsége Idõsek karácsonya; 17. 18 óra: Acro Dance karácsonyi bemutató; 18. 14 óra:
Nemzetiségi és kisebbségi megyei nap rendezvénye; 21. 17 óra: Járdányi Pál Zeneiskola kará-
csonyi hangverseny.

Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth Erzsébet, hétfõ, szerda 17.00-20.00. Babamasszázs:
szerda 10.30-12.00. Baba-mama klub: csütörtök 10-12 óra. Babák és mamák kellemes közös
idõtöltése, hasznos elõadásokkal. Bridzs klub: hétfõ 18 óra. Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30,
szombat: 09-12.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00.

A ló
- Becsapta: lóvá tette
- Régen volt: lóvasút
- Egy foglalkozás: lovász
- Ügyes kereskedõ: lókupec
- Nyereg nélkül: szõrén üli meg a lovat
- Zárt helyû sport: lovaglás a lovardában
- Fából faragták: faló
- Lóistállóból lopott: lótolvaj
- Közelít egy lovas: lódobogás hallik

Dr. Töreky László

Hetesrúgó verseny
Az október 27-ei hetesrúgó versenyen 45
tanuló tette próbára magát és Bencze
Kristóf kapust a katolikus iskolában.

Nagy izgalmak közepette az alsó tagoza-
tosok közül Buzás Bertalan (4.osztály) elsõ,
Farkas Antal (3.osztály) második és Zsikla
Péter (4. osztály) harmadik helyezést ért el.
A felsõ tagozatosok közül Karafiát Alexandra
(6. osztály) elsõ, Simon Kevin (5. osztály)
második és Gáli Dávid (8. osztály) harma-
dik helyezést ért el. Minden résztvevõnek
gratulálunk.    Bertók Katalin

Az induló szerzõje, a 100 éve született Sallay
Misi cigányprímás, ihletõje pedig az 1932/33-as
bajnoki forduló legsikeresebb mérkõzése, a
Szombathelyi SE elleni 2:0-ás gyõzelem
Szombathelyen. A gyõztes csapatot a Dienes
Szállodában egy finom vacsora, sok-sok gra-
tuláció és a TIAC-induló várta haza.
Sajnos, a mûvészlét bizonytalansága, a kere-
seti lehetõség arra késztette a sikeres dal szer-
zõjét, hogy - miután Budapestre került - 2000
pengõért a dalt eladja a Fradinak. Így került a
TIAC helyére a szövegbe a Fradi neve.  

/Forrás: N. Horváth Erzsébet: 100 év sport/

A TIAC-induló története

Hogyan éljünk egészségesebben?

Tempó TIAC,
Hajrá fiúk,
Mert fõ a gyõzelem.
Száz kisleány egy gólra vár,
s száz csókot ád
majd egy bajnok meccs után.
Tempó TIAC! Hajrá fiúk!
Nincs csüggedés,
csak tovább!
Süvít a labda, hálóba balra,
Hajrá, hajrá, csimm, bummm, gól!

Kerékpárral az utakon II. rész
A kedvezõ novemberi idõjárás miatt hosz-
szabbra nyúlt a klasszikus bringás szezon.

Ez városunkban is tapasztalható volt. Látva
a városi kerékpárúton közlekedõket, nem
egyszer tûnt fel kerékpáros a Bárdos Lajos
Intézményegység elõtt a forgalmi sávban,
holott a kerékpárút a gyalogos forgalommal
azonos nyomvonalon, a járdán folytatódik az
említett szakaszon. A rendõrkapitányság
munkatársa elmondta, hogy ez a közlekedési
magatartás nem szabályos, a rendõrség bün-
tetheti a szabálytalanul közlekedõket.

A balesetek számának visszaszorítása, il-

letve a biztonságos és szabálytudatos közle-
kedés érdekében a Tapolcai Rendõrkapitány-
ság Balesetmegelõzési Bizottsága az álta-
lános iskolák tanulóinak elõadásokat tart a
gyalogos és a kerékpáros közlekedés leg-
fontosabb szabályairól. Ezenkívül novem-
bertõl rajzpályázatot hirdetett, melynek témá-
ja szintén a kerékpáros közlekedés, amelyben
a gyerekek lerajzolhatják, hogyan kell szabá-
lyosan és biztonságosan közlekedni kerék-
párjukkal. 

Friss hírek: www.tapolca.hu/police
Gerencsér Barbara

Az egyházi és a hagyományõrzõ vonalat
követve a katolikus iskolában - az óvodá-
sokkal és lelki igazgatóval, Földi István
atyával együtt - libamustrát tartottak a
gyerekek november 11-én az udvaron.

Énekeltek, játszottak, majd Szent Márton
történetével ismerkedtek, de a népi hagyo-
mányokról sem feledkeztek meg: „libát va-
dásztak”, hajtogattak.

Közös énekkel és imával fejezték be a
jeles napot. Köszönet a sok segítségért!

Csák Enikõ

Márton-napi libaságok

Fotó: Iskola

Önismereti, testi-lelki egészségmegõrzõ
elõadások sorozata indult a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban október 20-án.

Korunkban az egészségmegõrzés prob-
lémája fontos kérdéseket vet fel a társadalom
számára. Soós Attila, a Nyitott Szemmel ma-
gazin fõszerkesztõje, Szabó Attila tanár, élet-
módkutató és Nagy Zsuzsa reformszakács
arra szövetkeztek, hogy elõadásaikban olyan
elméleti és gyakorlati tanácsokkal látják el
közönségüket, amely mindennapi életminõ-
ségüket  javíthatja.

November 3-án a rossz szokások legyõ-
zése volt a téma, november 17-én pedig a

stressz elleni védekezés. Soós Attila ez utóbbi
témáról elmondta: a mindennapi élet stressz-
helyzetek sorozatával terheli az embert, ám
életfelfogásunk, életmódunk átszervezésével,
mindennapi tevékenységeink alakításával
jelentõsen visszaszoríthatjuk a stressz káros
hatását. Az elõadás  informális és gyakorlati
útmutatóval látta el a közönséget. 

A sorozat következõ elõadása december el-
sején lesz, akkor az egészséges ételekrõl tart
elõadást Nagy Zsuzsa reformszakács. Fõzõ-
és ételbemutatóján várhatóan azt is megtud-
hatjuk, hogy milyen egészséges étel kerüljön
az ünnepi asztalra.  TL



2010-2011-es évad párbajtõr-utánpótlás
korosztály Olimpici GP sorozatának elsõ
versenyét Nyíradonyban rendezték meg a
közelmúltban. Az Sz-L Bau Balaton Vívó-
klub fiú versenyzõinek gyermek-, újonc és
serdülõ  korosztályban is sikerült dobogós
és döntõs helyezést elérni.

Gyermekfiúknál 76-an álltak pástra, és két
csoportforduló után elsõ helyen, veretlenül
került a döntõbe  Kalácska  Botond, ám a 3.
körben - ahol a 8 döntõs vívott meg egymás-

sal - már nem sikerült minden ellenfelet
legyõznie, így 4. helyen zárta a versenyt.

Az újoncok 86 fõs mezõnyében Szalay
Gyöngyi három tanítványa is a legjobb nyolc
között volt. A négy közé jutásért - sajnos -
összekerült Siklósi Gergely és Müller
Roland, ahol Siklósi került ki gyõztesen, így

Müller a 7. helyen végzett. Siklósi a döntõbe
jutásért hosszabbításban egy tussal kapott ki a
tatai Prigl Csongortól, így 3. lett. A legna-
gyobb meglepetésre viszont - egész napos ki-
váló teljesítményt nyújtva, nagyon szoros asz-
szók után - egyéniben elõször sikerült Szabó
Ádámnak a dobogó tetejére állnia, meg-
nyernie a versenyt.

Serdülõ korosztályban 96 fiú indult a har-
madik napon. Müllernek és Szabónak nem
sikerült átmenteni elõzõ napi jó formáját, így
a csoportfordulók után Szabó Siklósival ke-
rült össze a 32-be jutásért, és az utóbbi jutott
tovább. Müller a 16 közé jutásért kapott ki.
Siklósi igyekezett, hogy az elõzõ napi teljesít-
ményét túlszárnyalja, ám ismét a bronzérem-
mel kellett megelégednie, hiszen az egyik
nagy riválisa, a végsõ gyõztes Vasasos Bányai
Zsombor búcsúztatta. Tombor Szabolcsot a
késõbbi ezüstérmes gyõzte le, így Siklósi
mellé õ is a dobogó 3. fokára állhatott fel.
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
A nemzeti csapatbajnokság 4. fordulójában
az NBI/B-ben szereplõ Tapolca Rockwool
VSE 5,5: 6,5 arányú veresége ellenére
tisztesen helyt állt az éllovas ASE Paks II.
csapata ellen.
NB II-es együttesünk a Tapolca VSE II
megérdemelt nagyarányú gyõzelmet aratott a
vasi Arborétum GHL gárdája felett. Az ered-
mény 8:4 lett.
A nemzeti csapatbajnokság 5. fordulójában
NB I/B-s csapatunk, a Tapolca Rockwool
VSE Decsen szoros mérkõzésen veszített 7:5
arányban.
NB II-es gárdánk, a Tapolca VSE II a HEMO
Veszprém csapatától szenvedett nagyarányú
vereséget (10,5:1,5) Bár megérdemelt
gyõzelmet aratott a veszprémi gárda, de a
gyõzelmi arányuk túlzott, hiszen a tapolcaiak
több esélyes játszmát is elveszítettek.

LABDARÚGÁS:
NB III: Nem sok babér termett a legutóbbi
két fordulóban a Badacsonytomaj-Tapolca FC
gárdáinak. NB III-ban szereplõ csapatunk a
Haladás II. otthonában szenvedett 10:1 ará-
nyú óriási vereséget, majd hazai mérkõzésen
nyert állás után 3:2 es vereség a mosonma-
gyaróváriaktól.

Csorna-Badacsonytomaj-Tapolca VSE 1:0. A
gyenge színvonalú mérkõzésen helyzet nél-
kül tartotta otthon a 3 bajnoki pontot a
Csorna. A Sárvár elleni összecsapásra már új
edzõvel készültek a tomaji-tapolcai játé-
kosok. A Németh István dirigálta  együttes
szervezett, odaadó, lelkes játékának köszön-
hetõen vendégként aratott 1:0-s gyõzelmet.
Gólszerzõ: Czafit.
Megyei I. osztályban a Sümeg elleni rang-
adón 4:1 arányban, Péttõl 5:1 arányban
kapott ki a tapolcai együttes.
A következõ fordulóban Ugod-Badacsony-
tomaj-Tapolca VSE 6:1 (3:1).
Az elmúlt hétvégi fordulóban javított  a me-
gyei csapat is, hiszen hazai mérkõzésen 0:0-s
félidõ után 2:0 arányú gyõzelmet aratott a
Peremarton gárdája ellen. Mindkét gólt
Simon lõtte.
A megyei III. és IV. osztályban véget ért az
õszi menet. A III. osztály õszi bajnoka a Rév-
fülöp lett. Második a Csabrendek II, 3. a
Káptalantóti gárdája.
A IV. osztályban a 9. fordulóban Zánka-
Tapolca VSE 2:2, a 10. fordulóban Tapolca
VSE- Sümeg VSE 3:1.
Pótolták az elmaradt meccset, Dabronc-
Tapolca VSE 2:14. Ezzel a pontos õszi vég-
eredmény is megszületett. Õszi bajnok a Ta-

polca VSE, 2. Ukk, 3. Sümeg VSE
Nõi keresztpályás bajnokság: 8. fordulóban:
Tapolca VSE-Honvéd-NLC Ajka 6:0, a 9. já-
téknapon Hárskút- Tapolca VSE-Honvéd 8:0
a 10. fordulóban Várpalota-TVSE-Honvéd
0:0. A tapolcai hölgyek  a dobogó 3. fokán
zárták az õszt.

KÉZILABDA:
NB II: Férfi felnõtt csapatunk eredményei a
legutóbbi két fordulóban: Tapolca VSE-
Georgikon 30:28 (15:13), Tapolca VSE-
SzESE Gyõr 31:32 (16:12).
A megyei bajnokságban szereplõ hölgyek
újabb két gyõzelmet söpörtek be, mindkettõt
idegenben - Pápai KC-Tapolca VSE 19:44,
Csopak-Tapolca VSE 20:26.
A férfiaknál Várpalotai BSK-Tapolca II
28:27, Tapolca II- Kristályvölgy 25:27
Az országos serdülõ bajnokság „A” csoport-
jában szereplõ tapolcai kézilabdás lányok a
dobogó jelenleg második fokán álló Szom-
bathelyi Sportiskola lányaival mérkõztek
nagyot. A bravúr ugyan nem sikerült, de
láthatóan egyre javul a teljesítmény. Jelenleg
a bajnoki tabella harmadik helyén állnak, s ez
már a rájátszásban a felsõházat jelenti.

Az oldalt készítette:
Antal Edit

Október 30-án rendezte a Tapolca VSE
Röplabda Szakosztálya a hagyományos
Bogdán Miklós Emlékversenyt, melynek
résztvevõi az idei esztendõben a legfiata-
labb korosztály képviselõi voltak: a szu-
per mini és a kis mini korcsoportba tar-
tozó sportolópalánták.

Hagyományteremtõ céllal idén a legfiata-
labb utánpótlás fiú csapatokkal foglalkozó
egyesületek részére rendeztek tornát. A he-
lyi csapatok mellett képviseltette magát Ka-
posvár, Dág, Veszprém és a székesfehérvári
Kodolányi is. A TVSE Röplabda Szak-
osztálya szuper mini (2000) csapatával már
több mint egy éve dolgozik, január óta ver-
senyez is. Így elõzetesen a lehetõ legjobb
helyezést tûzték ki maguk elé célként a kor-
osztályukban.

Az ígéretes csapatot az idõsebbek között
is indították, azért, hogy számukra kihasz-
nálják a több mérkõzés lehetõségét, amit
máshogy elsõsorban anyagi okok miatt ne-
hezen tudnának csak biztosítani Tapolcán!

A kis mini csapattal csak két-három hó-
napja foglalkoznak, de az már most is lát-
szik, hogy egy igen jó és szorgalmas tár-
saság, amely idõvel utolérheti a fiatalabba-
kat. A fiatalabb csapat  a 3. helyen végzett a
szuper minisek között(itt a legjobb tapol-
cainak Oláh Dávidot választották ),és 5. lett
a kis minisek között ( legjobb tapolcai Tóth
Gergõ). 

A végére a csapaton látszott a fáradtság a
több mérkõzés miatt, és elsõsorban ezért
nem sikerült jobb helyezést elérni. Az elején
még a kis  minisek között 3. helyezett Kodo-
lányival is partiban voltak.

A csapatok: Szuper mini: Oláh Dávid,
Tóth Gergõ, Meilinger Martin, Szollár
Zsombor, Ádám Martin, Báder Bence.
Edzõ: Meilinger Zoltán. Kis mini: Imre
Péter, Balog Zsombor, Balog Kristóf, Csécs
Roland, Németh Tamás, Papp Richárd,
Pimper Bertalan. Edzõ: Csankné Szíj
Szilvia.

III. Bogdán Miklós 
Röplabda Emléktorna 

Szalay Gyöngyi edzõ és tanítványai

Fotó: Vívóklub

SZ-L Bau Balaton Vívóklub fiataljainak
kiváló idénykezdése

Három napon át a küzdõsport hangjai hal-
latszottak a Városi Rendezvénycsarnok-
ban. Nemzetközi szeminárium zajlott az
okinawai kobudo szerelmeseinek részvéte-
lével.

Natalie Luce sensei, a szeminárium vezetõ-
je beszélt a kobudo történetérõl.

- Egészen a közelmúltig az Okinawa Ko-
budot többé-kevésbé titokban tudták tartani.
A 20. század elején kezdett elterjedni Japán-
ban, mint a „béke mûvészete”, a világ többi
részén pedig a második világháború után. A
kobudo fegyvereit és technikáit éles helyze-
tekben, élet-halál harcokban próbálták ki,
fejlesztették tovább és bizonyították haté-
konyságukat. Manapság ezek már haszta-

lanok a modern fegyverek ellen, de ezekben a
békés idõkben felhasználhatjuk õket arra,
hogy megemlékezzünk azokról a férfiakról és
nõkrõl, akik így védték a becsületüket, tulaj-
donaikat és az életüket. Amikor a kobu-jutsu-
ból kobudo vált, a gyilkolás eszközei az
önkifejezés és önmegvalósítás eszközeivé
váltak, a kobudo egy életmóddá.

Natalie Luce sensei szemináriuma sikere-
sen zajlott Tapolcán A három nap alatt min-
denkinek sikerült sokat gyakorolni és új tech-
nikákat, mozdulatokat tanulni.  Nathalie sen-
seijel együtt több mint harmincan gyako-
roltak, köztük Kernya József, a tapolcai sze-
minárium fõ szervezõje, sokan léptek maga-
sabb kyu fokozatba.

Okinawai kobudo Tapolcán

Rédli András újra
a magyar válogatottban

A párizsi vívó világbajnokságon a két ta-
polcai párbajtõrözõ fiú, Boczkó Gábor és
Rédli András újra bizonyított. Érmekkel
tértek haza. Boczkó Gábor egyéniben a
legjobb magyarként bronzérmet szerzett,
és a magyar párbajtõr-válogatottba vissza-
térõ Rédli Andrással, Boczkó Gáborral felál-
ló nemzeti gárda is bronzos lett. 

Boczkó Gábor sérülés és betegség miatt
nem tudott optimálisan készülni a vb-re, 
mindezek ellenére megharcolt az egyéni bronz-
éremért. Igazi sportember, példamutató hoz-
záállás.

Rédli András, az SzL-Bau Balaton Vívó-
klub versenyzõje a csapatbronzzal bizonyítot-
ta, hogy lezárta a nehéz idõszakot, becsülete-
sen felkészült, rengeteget edzett, megdolgo-
zott a visszakerülésért. Az õ teljesítményének
is köszönhetõen Boczkó Gáborral, Imre
Gézával és Somfai Péterrel együtt a dobogó
harmadik fokára állt fel.

Rédli András így értékelt: - Hét tus volt az
elõnyöm, amikor felmentem a pástra, aztán
fél perc alatt csak három. Egy kicsit meg
voltam illetõdve, azt hiszem. Nagy teher
zuhant rám azzal, hogy Bocek elkerült a befe-
jezõ helyrõl. A végén szerencsére megint fel-
szabadultan vívtam, amikor hat tus lett az

elõnyöm. Az elején minden támadása jó volt
az orosznak, én meg elvesztettem a távolsá-
got, igazából nem voltam szúrásban, de min-
den jó, ha a vége jó. Úgy gondolom, értékes
bronzot nyertünk.

Boczkó Gábor pedig így: - Az elõdöntõben
kaptam egy medvepuszit, egy kicsit megnyúlt
az oldalsó szalag a térdemben, nem tudtam
vívóállásba helyezkedni, nem akartam az
utolsó akcióra kockáztatni, ezért kértem
cserét. Aztán hosszas lamentálás után úgy
döntöttem, hogy mindenképpen vívok. Kér-
tem, hogy ne én legyek a harmadik befejezõ,
mert így lábbal nem lett volna szerencsés
adott esetben az utolsó akciónál a pást végén
fél lábon ugrándozni. Szerencsére mindhárom
asszómat megnyertem. Szépen összekaptuk
magunkat a bronzcsatára. Ami az amerikai-
akat illeti, általában nem szoktak ott lenni a
mezõny elején, de ma nagyon jól vívtak.

Boczkó Gábor az eredményhirdetés elõtt
fair play díjat vehetett át Kamuti Jenõtõl, a
Nemzetközi Fair Play Bizottság elnökétõl,
amiért a férfi párbajtõrözõk egyéni versenyé-
nek elõdöntõjében, a késõbbi gyõztes észt
Nikolai Novosjolov elleni asszója során egy
megítélt együttes találatnál jelezte a bírónak,
hogy az õ szúrása talajt ért.



Sok-sok apróság élvezhette a napsütéses
délelõttöt a Tapolcai Óvoda Barackvirág
Tagintézményének udvarán november
12-én.

Az óvoda vezetése az intézmény fennál-
lása óta fontosnak tartja a magyar népi ha-
gyományok ápolását. Így a Márton-naphoz
kötõdõ liba-napot is megrendezik minden
évben, a kicsik legnagyobb örömére. 

Gáspár Györgyné, a Barackvirág óvoda-
vezetõje szerint fontos, hogy megismer-

tessék a gyerekeket múltunk értékeivel. 
- Márton-napi rendezvénysorozatunk négy
napos, elsõ nap gesztenye- és burgonya-
sütéssel kezdtük az udvari kemencénkben,
majd az Alma-együttes koncertjét láthat-
ták, hallgathatták a kicsik, csütörtökön, a
Márton-napon pedig a hagyományõrzõ

teamünktõl bábelõadást láthattak a gyere-
kek. Aznap libatöpörtyût is kóstolhattak
ovisaink. Pénteken - bevonva a szülõket is -
egészségvédõ programmal indult a kicsik
napja, ahol aszalványokat, zöldségkréme-
ket készítettünk számukra, majd közös já-
tékok sora következett, amelynek csúcs-
pontja volt a népi hagyományokon nyugvó
udvari libás játék, este pedig a lámpás
libakeresés - mondta el lapunknak az óvo-
davezetõ.   Töreky László
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KÉPES HÍREK

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály

decemberi túraterve

4-én „Bakonyi Mikulás” 50/40/30/20/17
km teljesítménytúra, Zirc-Csesznek
11-én Zádorvár-Kõvágóörs, Balaton-fel-
vidéki Kéktúra
12-én „Téli Kab-hegy” teljesítménytúra,
Nagyvázsony
18-án „Öt Kápolna a Szent György-
hegyen” túramozgalom, Kisapáti-Szent
György-hegy                           Für Ágnes
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Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját

december 22-én 17.30 órára
a Fõ téren feldíszített fenyõfához, a 

Mindenki Karácsonya
városi ünnepségre.

Ünnepi beszédet mond:
Császár László polgármester

Közremûködnek:
Tapolcai Általános Iskola

Kazinczy Ferenc Tagintézmény
alsó tagozatos tanulóiFotó: Sulyok

Lakossági fórumot tartott a Kazinczy
Tagintézményben a Napló. Megtud-
tuk, a megyei napilap közelrõl szeretné
megismerni a helyi problémákat, a la-
kosságot közvetlenül foglalkoztató köz-
életi témákat. 

A Napló képviselõi már több városban
jártak a megyében. Volt, ahol kifejezetten
élénk, volt, ahol mérsékelt érdeklõdés kí-
sérte a lakossági fórumot.

Tapolca ez utóbbiak közé tartozott, ám
így is fontos, a lakosság közérzetét befo-

lyásoló témák kerültek napirendre.
A fórum elsõ részében az újság fõ-

szerkesztõje, Barták Péter mutatta be a
megyei lap történetét, mûködését, meg-
újulásának irányvonalait.

A fõszerkesztõhöz és Szijártó János

újságíróhoz intézett kérdések, észrevéte-
lek meghallgatásra találtak. Így például a
DRV szolgáltatását kritizáló észrevéte-
lekrõl már néhány nappal késõbb, a
Napló október 30-ai, szombati számában
olvashattak az elõfizetõk.                     TL

Bemutatkozott a Napló

Liba-napi gyermekörömök

Aktuális témák, kevés érdeklõdõ

Az önfeledt játék kedves pillanatai

A Tapolcai Musical Színpad szólistája, Tóth Kiara, a 15 ország részvételé-
vel megrendezett Veszprémi Játékok-versenyen könnyûzenébõl bronzérmet
szerzett az 1. korcsoportban.

A Társulat 6 szólóénekese illetve táncosa októberben már 5. alkalommal ara-
tott hatalmas sikert a svédországi Malmõben az Abba Show-val és a Hotel
Menthol részleteivel.

A Színpad november 27-én adventi gálamûsort tart a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban. Mindenkit szeretettel várnak!                 

Fotó: Töreky

Fotó: Töreky

Közremûködnek 
a Kid Dance Egyesület táncosai

Tapolca, 2010. december 11. 19:00
Tamási Áron Mûvelõdési Központ

Jegyár elõvételben 1.000 Ft,
helyszínen 1.200 Ft

Akövetkezõ lapzárta idõpontja: 2010. december 14.

Bardon Ivett Szalai Róbert

Havasi Gábor

Sikerek és fellépések

Baleset

A piros jelzés ellenére sínekre hajtott
autó egy menetrend szerint haladó
vasúti szerelvénnyel ütközött.

A súlyosan sérült két tapolcai lakost a
tûzoltók segítségével szabadították ki a
gépjármûbõl. /Forrás: Napló/


