
Október 3-án Tapolca polgárai is az
urnák elé járultak, hogy szavazatuk-
kal eldöntsék, kik képviseljék õket az
elkövetkezendõ négy évben a helyi ön-
kormányzatban.

Az új Képviselõ-testület az alakuló ülé-
sét október 12-én tartotta a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban. Császár László
polgármester programbeszédében hangsú-
lyozta:

- Tapolca történelmének jelentõs ese-
ménye történt meg a mai este, a rend-
szerváltozást követõen 6. alkalommal
alakulhatott meg a demokratikusan vá-

lasztott Képviselõ-testület. Az eredmény
ismét bizonyította, a tapolcaiak jelentõs
többsége nem akarja, hogy más politika
legyen városunkban, szavazataikat a foly-
tatás, a Tapolcát 1998. óta irányító polgá-

ri összefogás erõi mellett tették le. Köszö-
net érte! Hittel vallom, hogy nem a sza-
vak, sokkal inkább a cselekedetek, a kö-
zösség szolgálata lehet csak iránytûje a
jövõnek - mondta a polgármester.

/Az önkormányzati választás eredményé-
rõl szóló tájékoztató a 2., az alakuló ülés-
rõl készített írás pedig a 3. oldalon olvas-
ható./
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc,
valamint a Magyar Köztársaság kikiál-
tásának évfordulója tiszteletére október
22-én ünnepi megemlékezést tartott a vá-
ros a Katonai Emlékparkban.

Szipõcs Csabáné ünnepi beszédében a
forradalom üzenetét emelte ki:

- 1956 forradalma azért is gyõzött, mert
maga volt a csoda. Ott és akkor jött világ-
ra, ahol és amikor senki sem számított rá.
Példát mutattunk a világnak szabadság-

szeretetbõl és önfeláldozó hazafiságból.
A forradalom üzenete mindannyiunk szá-
mára: olyan értékrend szerint kell élnünk,
amely életünk és nemzeti történelmünk
bármely pillanatában vállalható. Ennek az

értékrendnek a tartóoszlopai: a szabadság
védelme, az emberi jogok tisztelete, a tár-
sadalmi szolidaritás erõsítése és a tudás
megbecsülése.

/Összeállításunk a 4. oldalon A dicsõ
napok üzenete címmel./

Értékrendünk tartóoszlopaiA jövõ iránytûje
a közösség szolgálata

- 1956. október 23-a az elnyomás elleni hõsi küzdelemre, a szabadság-
szeretetre emlékeztet - mondta az ünnepi szónok

Letette hivatali esküjét az önkormányzat új Képviselõ-testülete

Nyolcadik alkalommal köszöntötték
október 8-án azokat az édesanyákat a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban,
akik a gyermeküket legalább fél éves
korukig anyatejjel táplálták.

A védõnõk által szervezett program kere-

tében nemcsak az édesanyákat látták el hasz-
nos tanácsokkal, de a kicsik önfeledt szóra-
kozására is lehetõség nyílt. Sõt, a támogatók
jóvoltából a szeretetvendégség sem maradt el.

/Írásunk a 5. oldalon Személyre szabott
védelem címmel./

Természetesen… anyatejjel

Ugye, gyönyörûek?

Október 16-án a Megbecsülés Idõsek
Otthona Lakó-Hozzátartozó Találkozót
tartott.

Az Otthon lakóit és a családtagokat a
város nevében Horváthné Németh Edit al-
polgármester köszöntötte. - Soha nem ké-

sõ valódi tiszteletben részesíteni az idõseb-
beket. Fel kell ismernünk, hogy a szépség,
az értelem nem függ a kortól - hangsú-
lyozta.

/Írásunk a 6. oldalon Több mint fél év-
tizede az idõsek szolgálatában címmel./

A kor és a tapasztalat bölcsessége

A köszöntés egyik kedves pillanata

Értékgazdag Tapolca
ATájérték Katasztert megvalósító konzorcium (TÉKA) zsûrije rangos elismerésben
részesítette Tapolcát: Az Értékgazdag Település-verseny II. helyezettje lett a város.

A díj nemcsak azt az elmúlt években végzett önkormányzati munkát jutalmazta,
amellyel a természeti, az épített és a kulturális értékeket védi és óvja a település, de
a jövõt megalapozó, értékközpontú városfejlesztési tevékenységet is.

A díjat dr. Szilvácsku Zsolt projekt szakértõ, a Budapesti Corvinus Egyetem
Tájvédelmi és Területfejlesztési Tanszékének munkatársa adta át Császár László pol-
gármesternek.

Fotó: Minorics

Fotó: Lenner

Fotó: Töreky

Fotó: N. Horváth



Tapolca településen a szavazás megkez-
désekor a névjegyzéken lévõ választópol-
gárok száma: 13.967 fõ. A szavazás napján
igazolás alapján névjegyzékbe vett választó-
polgárok száma: 5 fõ. A választópolgárok
száma a névjegyzékben a választás befeje-
zésekor: 13.972 fõ.

Tapolca Város Helyi Választási Bizottsá-
ga a 2010. évi önkormányzati választások
eredményét az alábbiak szerint állapította
meg: szavazóként megjelentek száma: 4.922
fõ (35,23 %); urnában lévõ szavazólapok
száma: 4.913 db; eltérés a megjelentek
számától: -9 db; érvénytelen szavazólapok
száma: 38 db (0,77 %); érvényes szavazó-
lapok száma: 4.875 db (99,05 %).

Érvényes szavazatok száma:

Császár László (FIDESZ-KDNP) pol-
gármesterjelöltre leadott szavazatok száma:
2.565 db (52,62 %); Dobó Zoltán (JOB-
BIK) polgármesterjelöltre leadott szavazatok
száma: 1.098 db (22,52 %); Lévai József
(MSZP) polgármesterjelöltre leadott szava-
zatok száma: 1.212 db (24,86 %).

Tapolca Város megválasztott polgármes-
tere 2.565 db érvényes szavazattal Császár
László (FIDESZ MPSZ-KDNP támogatásá-
val).

Tapolca Város 8 egyéni választókerületé-
ben a képviselõ-jelöltekre leadott szavaza-
tok alapján a  megválasztott képviselõk:

Az 1. sz. egyéni választókerületben indu-
ló képviselõjelöltek közül Bakos Nándor
(JOBBIK) 88, Barbalics Antal (TKVE) 12,
Horváth Gábor (FÜGGETLEN) 121, Lévai

József (MSZP) 169, Sólyom Károly (FI-
DESZ-KDNP) 233, Szatmári Jánosné (FÜG-
GETLEN) 123 érvényes szavazatot kapott. 

A megválasztott képviselõ: Sólyom Károly
(FIDESZ-KDNP) 233 érvényes szavazattal.

A 2. sz. egyéni választókerületben induló
képviselõjelöltek közül Balázsné Kiss Éva
(MSZP) 115, Horváthné Németh Edit (FI-
DESZ-KDNP) 313, Kövessi Sándor (TKVE)
50, Szalkai Zsolt Attila (JOBBIK) 145 ér-
vényes szavazatot kapott.

A megválasztott képviselõ: Horváthné
Németh Edit (FIDESZ-KDNP) 313 érvé-
nyes szavazattal.                 

A 3. sz. egyéni választókerületben induló
képviselõjelöltek közül Dobó Zoltán (JOB-
BIK) 185, Horváthné Szalay Gyöngyi (FI-
DESZ-KDNP) 318, Székely Jenõ (MSZP)
158, Vörös Béla (TKVE) 36 érvényes sza-
vazatot kapott. 

A megválasztott képviselõ: Horváthné
Szalay Gyöngyi (FIDESZ-KDNP) 318 ér-
vényes szavazattal.

A 4. sz. egyéni választókerületben induló
képviselõjelöltek közül Koppányi Ferenc
(FIDESZ-KDNP) 385, Pálosi János (TKVE)
56, Peszleg Gyula (MSZP) 121, Soós Tamás
(JOBBIK) 136 érvényes szavazatot kapott.

A megválasztott képviselõ: Koppányi
Ferenc (FIDESZ-KDNP) 385 érvényes sza-
vazattal.

Az 5. sz. egyéni választókerületben indu-
ló képviselõjelöltek közül Árvai Gábor
(MSZP) 99, Bozsoki Lajos (FÜGGETLEN)
55, Pócsi Béla (TKVE) 35, Sági István
(FIDESZ-KDNP) 268, Szigetvári Csaba
(JOBBIK) 142 érvényes szavazatot kapott.

A megválasztott képviselõ: Sági István
(FIDESZ-KDNP) 268 érvényes szavazattal

A 6. sz. egyéni választókerületben induló
képviselõjelöltek közül Bognár Ferenc (FI-
DESZ-KDNP) 264, Buzás Gyula (MSZP)
170, Domán Gábor (TKVE) 58, Rig Lajos

(JOBBIK) 143 érvényes szavazatot kapott.
A megválasztott képviselõ: Bognár Ferenc

(FIDESZ-KDNP) 264 érvényes szavazattal.
A 7. sz. egyéni választókerületben induló

képviselõjelöltek közül Marton József (FI-
DESZ-KDNP) 283, Szabó Jánosné Dr.
(MSZP) 109, Tóth Tibor (TKVE) 37, Vajda
Attila (JOBBIK) 115 érvényes szavazatot
kapott.

A megválasztott képviselõ: Marton József
(FIDESZ-KDNP) 283 érvényes szavazattal.

A 8. sz. egyéni választókerületben induló
képviselõjelöltek közül Bakos György (FI-
DESZ-KDNP) 183, Hazafi József (MSZP)
28, Németh Zsolt (JOBBIK) 47, Szamosvári
Tibor (TKVE) 16 érvényes szavazatot kapott.

A megválasztott képviselõ: Bakos György
(FIDESZ-KDNP) 183 érvényes szavazattal. 

Tapolca Városban a kompenzációs  lista
alapján megválasztott képviselõk: Szalkai
Zsolt Attila (JOBBIK), Rig Lajos (JOB-
BIK), Lévai József (MSZP).

Dobó Zoltán képviselõi mandátumáról
lemondott, helyette a listán soron következõ
jelölt Rig Lajos lépett. 

Tapolca Város Német Kisebbségi Önkor-
mányzat megválasztott tagjai:

Holczbauer László (Veszprém Megyei
Német Önkormányzatok és Elektorok Kö-
zössége) 9 érvényes szavazattal, Molnár
Attila Ferenc (Veszprém Megyei Német
Önkormányzatok és Elektorok Közössége)
20 érvényes szavazattal, Molnárné Resch
Myrtill Márta (Veszprém Megyei Német
Önkormányzatok és Elektorok Közössége)
20 érvényes szavazattal, Pem Imre (Veszp-
rém Megyei Német Önkormányzatok és Elek-
torok Közössége) 10 érvényes szavazattal.

Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat megválasztott tagjai:

Bartha József (LUNGO DROM) 66 ér-
vényes szavazattal, Bartha Józsefné (LUN-
GO DROM) 70 érvényes szavazattal, Tóth
István (LUNGO DROM) 58 érvényes sza-
vazattal, Ungai Tímea (LUNGO DROM)
60 érvényes szavazattal.

Tapolca városban a választások a jogsza-
bályi elõírásoknak megfelelõen zajlottak le.
A választás napján a Helyi Választási Bi-
zottsághoz egy kifogás érkezett a Tapolcai
Városi Televízió mûsorszolgáltatásával kap-
csolatban kampánycsend megsértése tárgyá-
ban. A kifogást a Helyi Választási Bizottság
elbírálta, annak 65/2010. (X. 03.) HVB ha-
tározatával helyt adott, és a mûsorszolgálta-
tót eltiltotta további jogszabályt sértõ mûsor
szolgáltatásától. Egyéb rendkívüli esemény
nem történt.

Dr. Imre László
jegyzõ,

a Helyi Választási Iroda vezetõje

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja
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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

Önkormányzati választás 2010

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák november hónapban az aláb-
bi idõpontokban kerülnek megtartásra.
Császár László polgármester:
november 2. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
november 8. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
november 15. 13:00-15:00

Császár László
polgármester

Segítségnyújtás
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az október 12-én megtartott ala-

kuló ülésén mély megrendüléssel fejezte ki õszinte részvétét az október 4-én történt vörös-
iszap-katasztrófa valamennyi áldozatának családja részére. 

A tragédia valamennyi károsultjával együttérezve Kolontár Község Önkormányzata
részére 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint támogatást biztosított a 2010. évi Tartalékok
elõirányzat terhére.

Értesítés
Értesítem Tapolca Város lakosságát, va-
lamint a Tapolcára látogatókat, hogy Ta-
polca Város Önkormányzata a „Tapolca
Belváros Értékmegõrzõ Rehabilitációja”
címû pályázat keretében átépíti és felújít-
ja több más projektelem mellett a Köz-
társaság teret és Nagyköz utcai parkolót.

A Köztársaság tér átépítése során meg-
valósul:

- A kulturált parkolás érdekében a tér déli
oldalán térkõburkolattal készített parkoló
helyek kialakítása.

- A tér komplex használata érdekében a
tér déli oldalán a parkoló rendeltetésével
párhuzamosan rendezvénytér kialakítása.

- A településkép kedvezõbbé alakítása
érdekében a teret övezõ támfalak fed-
köveinek cseréje, javítása, a térvilágító kan-
delláberek cseréje, parkosítás.

- A tér melletti járdák és út korszerûsítése
céljából a meglévõ aszfaltburkolatú, helyen-
ként felpúposodott járdák helyett térkõbur-
kolattal megépített járdák készítése.

- A Köztársaság tér és a kórház közötti
út aszfaltburkolatának felújítása.

A Nagyköz utcai parkoló felújítása so-
rán megvalósul:

- A belsõ feltáró utak aszfaltozása.
- A parkolóhelyek térkõvel történõ burko-

lása.
- A csapadékvíz elvezetés megoldása, olaj-

fogó mûtárgy telepítése. 
- Terelõszigetek építése, parkosítás.
A felsorolt munkák munkaterület átadása

megtörtént, a Köztársaság tér átépítése 2010.
szeptember 30-án (csütörtök) megkezdõdik,
ezt követõen 10 napon belül indul a Nagy-
köz utcai építés is. Mindkét munkaterületen
a mûszaki átadás 2011. elsõ negyedévében
befejezõdik.

Tisztelettel kérjük az Önök megértését és
türelmét, figyelembe véve azt, hogy mind-
két közterület felújítása után korszerû köz-
területeket vehetünk használatba.

Császár László
polgármester
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Tapolca Város Önkormányzatának új Kép-
viselõ-testülete október 12-én a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban tartotta ala-
kuló ülését.

Bognár Ferenc korelnök-képviselõ köszön-
tõjét követõen dr. Kajtár György, a Helyi
Választási Bizottság elnöke ismertette a vá-
lasztás eredményét. Az alakuló ülés részt-
vevõi kivetítõn - grafikonok és táblázatok
segítségével - követhették nyomon az el-
mondottakat.

A választási eredmények ismertetése után
elsõként a HVB elnöke köszöntötte az új
Testület tagjait, majd Császár László pol-
gármester eskütételére és a megbízólevelek
átadására került sor.

Császár László polgármester székfoglaló
programbeszédében megidézte elõdjének,
néhai Ács Jánosnak az alakját, tevékenysé-
gét, majd a városra váró feladatokról, az
együttmûködés, az együttgondolkodás szük-
ségességérõl így szólt:

- Hittel vallom, hogy nem a szavak, sok-
kal inkább a cselekedetek, a közösség szol-
gálata lehet csak iránytûje a jövõnek.

Polgármester elõdöm, Tapolca Város Dísz-
polgára, Ács János példamutató városépítõ
tevékenységének legfõbb rendezõ elve is a
feltétel nélküli szolgálat volt. Az ünnepi al-
kalmak során, tíz éves polgármestersége idõ-
szakában többször is kifejezésre juttatta a
következõ örökérvényû igazságot:

„Élni ott jó, ahol számítanak Rád. 
Ott, ahol Neked is van jogod. 
Ott, ahol õszintén embernek
és polgárnak érzed Magad”
Ezt tekintem én is az Önökért, a közért

végzendõ munka meghatározó alapjának. 
Az idõközi polgármester választásomat

követõ elsõ programbeszédemben elhangzot-
takat szeretném itt is megerõsíteni.

A városfejlesztési-városrendezési, az egész-
ségügyi és szociális ellátással, az oktatással,
a közmûvelõdéssel és a sporttal kapcsolatos
feladatokat Tapolca Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete által elfogadott, szükség-
szerûen módosítható Integrált Városfejlesz-
tési Stratégia, a közösen megalkotásra és el-
fogadásra kerülõ, 2011-2014. évekre vonat-
kozó helyi gazdaságfejlesztési program, a
hatályos és a változó körülményekhez iga-
zítható oktatási, közmûvelõdési, testnevelés
és sportkoncepciók alapján kívánom ellátni. 

Mindezeket az eddig is tapasztalt kon-
szenzus alapján, valamennyi képviselõtár-
sammal együtt szeretném Tapolca érdeké-
ben megtenni.

Az elkövetkezendõ idõszakban a város
biztonságos mûködtetése mellett továbbra
is nagy hangsúlyt kell helyeznünk a fejlesz-
tésekre, a költségcsökkentõ, energiahatékony
megoldásokra a mai kor és gazdasági hely-
zet elvárásainak megfelelõen. 

Városunknak - sajátosságából és jogsza-
bályi kötelezettségeibõl adódóan - sokrétû
feladatellátásnak kell megfelelnie. Így külö-
nösen fontos külsõ fejlesztési források be-
vonása az önerõ biztosítása mellett. 

Természetesen ehhez az is kell, hogy a
pályázati lehetõségek biztosítottak legyenek
és a város is partnere legyen - a rendelke-
zésére álló eszközökkel - a befektetõknek,
különösen a helyben érdekelt, a települé-
sen fejleszteni kívánó gazdasági társaságok-
nak. 

Az önkormányzati fenntartású intézmé-
nyek, önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok, de kiemelten a Polgármesteri
Hivatal esetében feltétlen elsõbbséget kell
biztosítani a pályázati elõkészítési, kezelési,
tervezési tevékenységnek. 

Ehhez olyan szervezeti keret szükséges,

amely a sikeres és eredményes korábbi pro-
jektjeink kezelése mellett, új pályázatokat
tud elõkészíteni benyújtásra a városfej-
lesztési célok teljesülése érdekében.

A pályázati és befektetõi és saját forrá-
saink, a lehetõségek és korlátok figyelem-
be vételével szükséges és fontos a város-
fejlesztés, városrendezés, munkahelyte-
remtés területén:

- A volt honvédségi ingatlanegyüttes több-
célú, turisztikai és egyéb hasznosítása, en-
nek keretében városi fürdõ, tanuszoda léte-
sítése.

- „Tapolca Belváros Értékmegõrzõ Reha-
bilitációja” projekt sikeres megvalósítása.

- Kezdeményezés a Tavasbarlang önkor-
mányzati érdeket is szolgáló önálló, vagy
közös mûködtetésére a Balaton-felvidéki
Nemzeti Parkkal.

- A Városi Piac vásárcsarnokká történõ
fejlesztése.

- Tapolca közúti és vasúti közlekedése
javításának, az északi tehermentesítõ útgyû-
rû szakasz építésének kezdeményezése, a
kerékpárutak továbbépítése a városon belül
és a Balaton irányába.

- A fiatalok, a vállalkozások, a munkahe-
lyek megtartása, a letelepedés elõsegítésére
bérlakások építése, lakóterületek, telephe-
lyek infrastrukturális kialakítása, fejleszté-
se.

Az oktatás, a közmûvelõdés, a sport te-
rületén:

- Az önkormányzati intézmények ener-
giahatékony infrastrukturális felújításának
folytatása.

- A több épületben, nehéz körülmények
között mûködõ Szász Márton Általános
Iskola feladatellátásának központosítása.

Az egészségügyi és szociális ellátás so-
rán:

- A Ringató Bölcsõde energiahatékony
infrastrukturális felújítása, csoportbõvítése,
szolgáltatásfejlesztése.

- A Városi Kórház és Rendelõintézet épü-
leteinek energiahatékony felújítása, mûszer-
fejlesztése és annak vizsgálata, hogy a jövõ-
ben is születhessenek gyerekek városunk-
ban.

- Az Új Széchenyi Terv lehetõségeivel
egészségipari fejlesztés a kórházi szolgál-
tatásokhoz kapcsolódóan, a termálvíz és 
a gyógybarlang adottságainak kihasználá-
sával.

- Korszerû mentõállomás építése megyei
önkormányzati segítséggel, kistérségi tele-
pülési összefogással.

A tervezett fejlesztések eredményes meg-
valósításához, az új célok meghatározásá-

hoz, az élhetõ kisvároshoz szükséges a vá-
rosi polgárokkal, a civil szervezetekkel
folytatott rendszeres párbeszéd, a kapcso-
lattartás új kereteinek kialakítása, az önkor-
mányzati mûködés „társadalmasítása”, elfo-
gadtatása, ügyfél- és vállakozásbarát, az ön-
kormányzati érdekeket jól ismerõ, azokat
messzemenõen figyelembe vevõ, segítõ hi-
vatali mûködés, a folyamatos jelzés, együtt-
mûködés a társhivatalokkal.

Elengedhetetlen a kialakult jó kapcsolat
további ápolása a történelmi egyházakkal, a
kisebbségi önkormányzatokkal, a civil szer-
vezetekkel. Szolgálatukra, támogatásukra a
jövõben is számítok.

Az elõzõkben elhangzottak elõsegítése
érdekében az önkormányzati támogatási-
pályázati rendszert fenntartani, továbbfej-
leszteni kívánom.

Az újjáalakulás elõtt álló Tapolca és Kör-
nyéke Kistérség Többcélú Társulás szerve-
zeteiben Tapolca képviselõjeként meghatá-
rozó szerepet kívánok betölteni. 

Célom, hogy a közös térségi fejlesztések
és a feladatok teherviselése is közösen,
együttmûködve történjenek, a kistérség 33
települése, falvai és városai javára. Fontos
feladatnak tartom közös fellépésünket a tér-
ségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése

és turisztikai látogatottságunk, a vendégéj-
szakák növelése érdekében.

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Barátaim, Képviselõtársaim!
A Kormány által meghirdetett Nemzeti

Együttmûködés Programja, a munka, ott-
hon, család, egészség, rend szellemében kí-

vánom Tapolca városának polgármesteri
tisztségét betölteni!

A Képviselõ-testület munkáját úgy fogom
irányítani, hogy az mindenkor, mindenhol a
lehetõségeket figyelembe véve a város fej-
lõdéséért, jövõjéért dolgozzon. 

Ebben számítok képviselõtársaim, a bi-
zottságok külsõ tagjai aktív részvételére,
javaslataik kidolgozására, elõterjesztésére. 

Hosszú idõ után mondhatjuk azt Tapol-
cán, hogy „Elõttünk a Város, mögöttünk a
Kormány!”

Mindez azonban csak akkor lehet elõny
számunkra, ha mi, saját magunk közösen,
törvényesen, jó színvonalon, békességben vé-
gezzük munkánkat városunkért, Tapolcáért!

Széchenyi István gondolatával zárom
beszédemet: 

„Egynek minden nehéz, 
soknak semmi sem lehetetlen.”
Önökkel, veletek sikerülni fog!

A Képviselõ-testület az alakuló ülésen
Császár László polgármester illetményét
2010. október 4. napjától 521.775 Ft/hó
összegben állapította meg. A költségáltalá-
nyát 156.533 Ft-ban határozta meg.

Megalakultak a Testület mellett mûködõ
bizottságok is.

Ügyrendi Bizottság: elnök: Bakos György,
tagok: Horváthné Szalay Gyöngyi, Szalkai
Zsolt.

Család-, Egészségügyi, Oktatási, Mû-
velõdési és Sport Bizottság: elnök: Marton
József, tagok: Horváthné Szalay Gyöngyi,
Bognár Ferenc, Sági István, Rig Lajos. A
Bizottság külsõ tagjai: Horváthné Somogyi
Ildikó, dr. Huberth János, Kapy Izabella,
Balázsné Kiss Éva.

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizott-
ság: elnök: Koppányi Ferenc, tagok: Bakos
György, Bognár Ferenc, Lévai József. A Bi-
zottság külsõ tagjai: Vörös Béla, Gelencsér
László és Dobó Zoltán.

A képviselõk zárt alakuló ülésen döntöt-
tek az alpolgármesterek személyérõl és il-
letményérõl. A Testület az elkövetkezendõ
önkormányzati ciklusra Horváthné Németh
Edit és Sólyom Károly képviselõket bízta
meg az alpolgármesteri feladatok ellátásá-
val. Havi javadalmazásuk 2010. október 12.
napjától havi bruttó 251.200 Ft. Ehhez havi
bruttó 50.200 Ft költségáltalány járul.

Az alakuló ülést követõen a mûvelõdési
központ aulájában Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõ, a Veszprém Megyei Köz-
gyûlés elnöke mondott pohárköszöntõt, gra-
tulált az új Képviselõ-testület tagjainak és az
elõzõekhez hasonló, eredményes négy évet
kívánt a városnak.      N. Horváth Erzsébet

Képünkön Horváthné Németh Edit alpolgármester, Császár László pol-
gármester és Sólyom Károly alpolgármester

Lasztovicza Jenõ sok sikert kívánt az új Képviselõ-testületnek

Elõttünk a Város, mögöttünk a Kormány

Fotó: Minorics
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- Az ünnep közösségi létezés; nemzetünk
nagy pillanatai azért váltak ünneppé, mert
lényegük mélyén nem az én, hanem a mi
állt - mondta ünnepi beszédében Szipõcs
Csabáné október 22-én a Katonai Emlék-
parkban megtartott megemlékezésen.

- Az 1956-os forradalom és szabadságharc
nemzeti önérzetünk szempontjából is fontos.
Fontos, hogy tisztán lássunk, számot vessünk
múltunkkal és továbbadjuk utódainknak -
hangsúlyozta a megemlékezõ, majd az 1956-os
forradalom és szabadságharc kitöréséhez
vezetõ utat vázolta fel. Szólt a koncepciós pe-
rekrõl, a gulagszerû táborokról, a gazdaságta-
lanul fejlesztett nehéziparról és a szegénység-
rõl is.

- A forradalomhoz vezetõ úton a döntõ
lépést Rajk László és mártírtársainak rehabili-
tációja adta meg. Az 1956. október 6-án

megrendezett újratemetésen a több mint 100
ezres tömeg megrendülten és néma döbbenet-
tel vette tudomásul a tényt, hogy hamis,
koholt vádak alapján ártatlanokat végeztetett
ki a hatalom.

Október 23-án egy békés tüntetéssel vette
kezdetét a forradalom. Azok a napok a XX.
századi magyar történelem dicsõ lapjai vol-
tak, mert egy méltóságától megfosztott, önér-
zetében megalázott, a mindennapjaiban meg-
nyomorított nemzet fogott fegyvert szabad-
ságáért a diktatúra és a világ egyik legerõsebb
katonai hatalma ellen - mondta Szipõcs
Csabáné.

A forradalomban résztvevõk hõsies vál-
lalkozásának, a megtorlás kegyetlenségének
megidézése után 1956 üzenetére hívta fel a
megemlékezõk figyelmét az ünnepi szónok. 
- Az '56-os hõsök áldozata hídként köti össze
a múlt és a jövõ nemzedékeit. Így gondosko-
dik rólunk a történelem. „Az igazak önfelál-
dozása századról századra tanúskodni fog az
ember mellett, és hitet ad a jövõben” - idézte
a francia filozófus gondolatait.

Az ünnepi beszéd után a jelenlévõk lerót-
ták kegyeletüket az 1956-os hõsök és már-
tírok emléke elõtt és koszorút helyeztek el az
emlékoszlopnál. Tapolca Városa nevében
Császár László polgármester és Horváthné
Németh Edit alpolgármester koszorúzott.

Az ünnepi mûsornak méltó keretet adott
Kovács Melinda narrátorszövege és vers-
mondása. Közremûködött Palotás Ágnes
operett-musical színésznõ.

Dr. Hillinger János emléktáblájánál és Tóth
István áldozat sírjánál a megemlékezést meg-
elõzõen rótták le kegyeletüket az 1956-os for-
radalomra és szabadságharcra emlékezõk.

NHE

A Megyeháza Szent István termében ok-
tóber 13-án tették le esküjüket a megye
vezetõi, majd a közgyûlés tagjai átvet-
ték megbízóleveleiket.

A közgyûlés kezdetén a képviselõk
egyperces néma felállással emlékeztek a
vörösiszap-katasztrófa áldozataira.

Ezt követõen dr. László Zoltánné, a

Területi Választási Bizottság elnöke össze-
gezte a választás eredményét. Az új, 18
tagú közgyûlés elnöke - a FIDESZ-KDNP
képviseletében - Lasztovicza Jenõ lett.

Az MSZP megyei képviselõinek egyike
a tapolcai Lévai József. A Jobbik Magyar-
országért Mozgalmat Tapolcáról Dobó Zoltán
képviseli a megyegyûlésben.             NHE

- Október a hõseinkre és az áldozatokra
való emlékezés hónapja. Tiszteletadás
mártírjainknak, a kivégzetteknek, hadi-
fogságba hurcoltaknak, katonáknak és
civileknek, egyháziaknak, a börtönök-
ben és munkatáborokban megalázot-
taknak és megkínzottaknak - mondta
október 6-án Varga Odett az aradi vér-
tanúk emlékére rendezett ünnepségen a
Katonai Emlékparkban.

Az ünnepi szónok felidézte a gyászos
naphoz, a „magyar Golgotához” vezetõ ese-
ményeket, szólt az aradi 13 politikai élet-
útjáról, azokról, akik a nemzet oltárán ál-
dozták fel életüket: - hitükért, politikai meg-
gyõzõdésükért, vasakaratuk miatt, mert
nem hajoltak meg a hatalom elõtt. Szi-
lárdan kitartottak! Úgy, ahogy ma nem,
vagy csak ritkán tapasztaljuk. Pedig mi
egy nem megalkuvó nép voltunk. Ha vala-
ki megtörni próbálta nemzetünk, igazság-

érzetünk nem engedte, s szabadságharcot
robbantott ki - mondta Varga Odett, majd
Eötvös Károly ma is aktuális gondolatai-
val zárta megemlékezését: „Ne csak me-
rengjünk a múltnak dicsõségén, ne csak
védelmezzük az eltûnt idõk korhadó alkotá-
sait, ne csak átkunk és imádságunk száll-
jon ellenségeink ellen, hanem alapítsuk meg
a jövendõt, szerezzünk jogot és szabadsá-
got a népnek, lelkesedést a nemzetnek.”

Az ünnepi beszédet követõen a jelen-
lévõk lerótták kegyeletüket a szabadság-
harc mártírjainak emlékoszlopa elõtt. Az ön-
kormányzat nevében Császár László pol-
gármester és Sólyom Károly alpolgármes-
ter helyezett el koszorút, de pártok, civil
szervezetek képviselõi is koszorúzással
hajtottak fejet a vértanúk elõtt. Az ünnepi
megemlékezésen a Tapolcai Általános Is-
kola Kazinczy Tagintézményének tanulói
adtak mûsort.  NHE

A kilencedik alkalommal meghirdetett
Tiszta és virágos Veszprém megyéért
verseny díjátadó ünnepségére a bala-
tonfüredi Vaszary-villában került sor
szeptember 29-én.

- Örvendetes, hogy megyénk települé-
sei még a szûkös körülmények között is
fontosnak tartják az igényes, rendezett kör-

nyezetet - mondta köszöntõjében Lasztovicza
Jenõ, a Veszprém megyei közgyûlés elnö-
ke.

A versenyre 60 település jelentkezett.
Tapolca a 3000 fõ feletti települések kate-
góriájában a III. helyen végzett. A díjat a
megyei elnök adta át Marton József alpol-
gármesternek.
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50 éves érettségi találkozót tartottak ok-
tóber 2-án Tapolcán azok a tanítónõk, akik
utolsóként szereztek középfokú végzettség-
gel diplomát.

Az iskolát 1956-ban Zalaegerszegen kezd-
ték, de az érettségire, a képesítés megszer-
zésére már a felsõfokú képzést nyújtó szom-
bathelyi fõiskolán került sor.

A mostani találkozóra a 24 végzett közül
14-en eljöttek. Többen - sajnos - már ezt nem
tehették meg. Róluk a tapolcai római katoli-
kus templomban Csere Sándor kanonok is meg-
emlékezett, majd áldást kért a megjelentekre.

Felemelõ és gazdag program várta a peda-

gógusokat Tapolcán. A 92 éves osztályfõnök,
dr. Lux Ibolya docens asszony a Bárdos-
iskolában jubileumi osztályfõnöki órát tartott,
majd azt követõen sétát tettek a városban,
megtekintették a Trianon Emlékmûvet, elláto-
gattak az Iskolamúzeumba.

A kellemes hangulatú találkozó az osztály-
társ, Szalay Imréné Marika otthonában ért

véget. Itt újra felelevenítették az elmúlt év-
tizedek emlékeit, és ismét megfogadták: jö-
võre újra találkoznak. A 2011-es találkozó
színhelye Szombathely lesz, ahol majd az
aranydiplomájukat is átvehetik az ötven évvel
ezelõtt végzett tanítónõk.    NHE

A találkozón az örökifjú tanítónõk párjai is részt vettek

Az önkormányzat nevében Császár László polgármester és Sólyom Károly
alpolgármester koszorúzott az aradi vértanúk emlékoszlopánál

Mindörökké pedagógusok

Tanulnunk kell a múltból

Dobogós helyezés

Tollas Tibor:

Október 23.
Rian a föld, a falak dõlnek, 
Kék harsonákkal zeng az ég. 
S barlangjából a dohos kõnek 
Az ember újra fényre lép. 

Fonnyadt testünket záporozza, 
Sápadt arcunkra hull a nap, 
S szédülten, szinte tántorogva, 
Szabadság, szívjuk sugarad. 

Sötétbõl tárul ki a szívünk: 
Nyíló virág a föld felett. 
A szolgaságból fényt derítünk, 
Fegyver nélkül is gyõztesek.

Lasztovicza Jenõ átveszi megbízólevelét

A dicsõ napok üzenete A megyei közgyûlés elnöke: Lasztovicza Jenõ

Fotó: Töreky

Fotó: Dr. Kereskai

Fotó: Sajtóreferens



Tapolca Város Önkormányzata a „Ta-
polca Belváros Értékmegõrzõ Rehabili-
tációja” címû pályázat keretében átépíti
több más projektelem mellett a Belvá-
rosi Irodaházat és Tamási Áron Mûve-
lõdési Központot.

A Belvárosi Irodaház átépítése során
megvalósul:

- a jobb használhatóság érdekében a
fõbejárat akadálymentesítése és földszin-
ten akadálymentes tárgyaló és illemhely
kialakítása,

- az épület gazdaságos fenntartása cél-
jából a homlokzat hõszigetelése és hom-
lokzati nyílászárók hõszigetelt szerkezetekre
történõ cseréje,

- a településképbe illesztés érdekében a
meglévõ alumínium homlokzatburkolat
helyett vakolt és burkolt architektúra kép-
zése, valamint magastetõ építése, a volt
Harangozó-házat visszaidézõ kupola ki-
alakításával.

Belsõ átalakítási munkák csak a föld-
szinten lesznek, az emeleti irodákban hom-
lokzati nyílászáró cserék történnek. Az
ablakcserék érdekében az irodákat egy-
egy napra veszi igénybe a kivitelezõ, to-
vábbi egy nap szükséges a belsõ helyreál-
lításokhoz. Ezek idõszakáról még nincs
pontos információnk, de használókat és
bérlõket az õket közvetlenül érintõ építési
munkákról azok megkezdése elõtt 8 nap-
pal értesítjük. A homlokzatokat 2010.
szeptember 30-án a kivitelezõ részben
beállványozza, ezt követõen a homlokzat-
felújítós folyamatos lesz. A bejáratok biz-
tonságos használhatóságát a vállalkozó
védõtetõvel és fóliázással oldja meg, a
belsõ építési munkaterületeket a használt
épületrészektõl fóliázással választja el.

A kivitelezés a folyamatos munkavég-
zést nem akadályozza, lesznek azonban
olyan napok, melyeken irodákat zárva kell
tartani, errõl a fentiek szerint a munka-
végzés megkezdése elõtt írásbeli értesítést
küldünk. A kivitelezés várhatóan 2011.
május hónapban fejezõdik be, de meglévõ
épület esetében elõre nem látható prob-
lémák miatt a határidõ módosulhat.

A Belvárosi Irodaház építési munkái
mellett megkezdõdik a Tamási Áron Mû-
velõdési Központ épületének homlokzat
hõszigetelése, nyílászáró cseréje, részle-
ges akadálymentesítése és a nagyterem kor-
szerûsítése. Az építési munkák miatt a par-
kolás nehézségekbe ütközik.

Tisztelettel kérjük az Önök megértését
és türelmét. 

Császár László
polgármester

- Kisebb kárt okozó rongálás vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt indult eljárás isme-
retlen ellen, aki 2010. szeptember hó 15. 19:00
óra és 2010. szeptember hó 16. 07:45 óra kö-
zött idõben a Nagyköz utcában parkoló sze-
mélygépkocsit maró folyadék használatával
megrongálta. A bûncselekménnyel okozott kár:
100.000 Ft.
- Kisebb értékre elkövetett lopás bûntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás isme-
retlen tettes ellen, aki 2010. szeptember hó 23.
09:30 és 13:30 óra közötti idõben a Keszthelyi
úton található lakóházba ajtó kifeszítés mód-
szerével behatolt, és onnan ékszereket, kész-

pénzt tulajdonított el. Abûncselekménnyel oko-
zott kár: 100.000 Ft, rongálási kár: 50.000 Ft. 
- Kisebb értékre elkövetett betöréses lopás
bûntettének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás ismeretlen ellen, aki 2010. szeptember
hó 30. 19:00 és 2010. október hó 02. 08:40 óra
közötti idõben a Semmelweis Ignác utcában
épülõ lakóházhoz tartozó zárt melléképület
ajtaján lévõ lakatot lefeszítette, majd abból réz
villanyvezetéket tulajdonított el. A bûncselek-
ménnyel okozott kár: 47.640 Ft., rongálási kár:
1.000 Ft.  Forrás: Rendõrség

A haza bölcsére emlékezett a város október
15-én, pénteken, Deák Ferenc születésének
207. évfordulóján. Az ünnepségen a Tapol-
cai Általános Iskola diákjai adtak kultu-
rális mûsort, az osztrák-magyar kiegyezés
atyjáról Szollár Gyula, a Széchenyi Szak-
képzõ Iskola igazgatója fogalmazott meg
gondolatokat a Deák-dombormûnél.

Szollár Gyula méltatta Deák Ferenc poli-
tikai életmûvét, amely annak eredményessé-
gén túl, a politikus emberi nagyságáról is ta-
núbizonyságot tett. - Talán nem vesszük min-
dig észre, de napjainkban is történelmet író
változások mennek végbe hazánkban. A kö-
zelmúltban lezajlott események, a demokra-
tikus választások talán sohasem tapasztalt nem-
zeti egységet eredményeztek. A polgárok ítél-
keztek, kinyilvánították véleményüket az el-

múlt idõszak vezetõ politikusairól. Tanulság
legyen ez minden hatalomnak, mert újra iga-
zolódtak Petõfi sorai: „Habár fölül a gálya,s
alul a víznek árja, azért a víz az úr!” Mi, ma-
gyar emberek azt reméljük, hogy a kampány-
hazafiak ideje lejárt, és Deák szellemisége, a
mindennél elõbbre való hazaszeretet, az ön-
zetlenség, az igazságosság, az elesettek felka-
rolása, a korrupció üldözése utat tör magának.
Reméljük, az elkövetkezõ idõszak igazolja majd
várakozásunkat, hiszen „Az uralkodásnak vég-
célja nem lehet a hatalom nagysága: a hata-
lom csak eszköz, a végcél a népek boldogí-
tása” - vallotta és ezzel a hittel élt Deák Ferenc.

A beszédet követõen a tapolcai önkor-
mányzat, a pártok és civil szervezetek
képviselõi elhelyezték a megemlékezés ko-
szorúit a Deák-dombormûnél. TL

Október elsõ napját az UNESCO a zene
világnapjává nyilvánította - Yehudi Menuhin,
a nagy zenei szaktekintély javaslatára.

De az esztendõ minden napját bezengi
valahol a muzsika. Ünnep, ünneplés el sem
képzelhetõ zene, ének nélkül. Örömünket fel-
fokozza, gyászunkat elmélyíti. - Sok örömet
ad a magános éneklés-zenélés is, de karban
együtt megsokszorozott gyönyörûség, ember-
társi kapcsolat is. A Járdányi Pál Zeneiskola
koncerttermében Õri Jenõ ig. helyettes be-
vezetõ szavaiban Kodályt idézte: „A zene az
ember születésével egyidejû. Zene nélkül le-

het élni, de nem érdemes.” Szigecsánné Freund
Teréz is Kodályt idézte: „A zene örömforrás.
Nem magánosok kedvtelése.”

Az ifjú zenészek - szinte mûvész-ígéretek! -
énekkel, különbözõ hangszereken gonddal,
átéléssel formált hangokon mutatkoztak be a
zene ünnepén. Hatásos zárással a harsona-trió
kitûnõ hangulatot teremtett.

A zenehallgató közönség soraiban egy 5 na-
pos baba és egy néhány hónapos „nagyobbacs-
ka” is mûvelõdött, sõt „közremûködött”.

Nem lehet elég korán elkezdeni.
G. Dr. Takáts Gizella
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KRÓNIKA

Házasságot
kötöttek:

Csabay Tamás és Szigeti Mónika Andrea
Lázár Zsolt és László Viola

Ruzsin György és Deli Éva Karolina
Szeredi Pál és Németh Mónika
Varga Attila és Tóth Mónika

Gratulálunk!

Évfordulók
1924. október 86 éve
A Tapolcza község nevét az új akadémiai
helyesírási szabályok értelmében „c”-vel kell
írni.
1891. október 1. 119 éve
Több mint 50 ház és melléképületei váltak a tûz
martalékává Tapolcán.
1931. október 4. 79 éve
Országos ügyességi motorkerékpár-verseny Ta-
polcán.
1895. október 5. 115 éve
A tapolcai anyakönyvi hivatalban bejelentik az
elsõ polgári házasságot. A hírrõl a Tapolcza és
Vidéke címû lap ír.
1927. október 8. 83 éve
A város képviselõtestülete indítványozta, hogy a
Dienes-vendéglõ elõtti tér „Hõsök tere” nevet
viselje.
2000. október 13. 10 éve
A Tóparton megnyílt a Marton Galéria, amelyet
dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök avatott fel.
1940. október 15. 70 éve
A Hangya Szövetkezet ruházati áruházat nyitott
Tapolcán, a Harangozó-házban.
2000. október 20. 10 éve
E napon került sor az európai színvonalú
tevékenységet folytató Pannon Reprodukciós
Intézet ünnepélyes átadására.
1910. október 27. 100 éve
Tapolcán született Sallay Misi cigányprímás,
nótaszerzõ, szövegíró. Nevéhez számtalan, ma is
játszott dal fûzõdik.
1956. október 27. 54 éve
„Tapolca lakossága ma délelõtt nemzetiszínû
zászlók alatt, rendezett sorokban vonult végig a
község utcáin… A tapolcaiak nem értenek egyet
azzal, hogy Magyarország szovjet tartomány
legyen, s azzal sem, hogy szovjet csapatokat
vetettek harcba Budapesten. A felvonulás után a
résztvevõk békés rendben visszatértek otthonaik-
ba.”
1925. október 30. 85 éve
A tüdõbeteg-pavilon építése közben felfedezik a
kórház alatt húzódó barlangot.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Lukács Béla és Hagara Zita gyermekük: Marcell
Szabó Attila és Lakosy Csilla gyermekük: Emili Gréta

Gratulálunk!

RENDÕRSÉGI HÍREK

Fõhajtás Deák Ferenc emléke elõtt

Személyre
szabott védelem

„A szoptatás nem csupán egy táplálási mód
a sok közül, hanem kapcsolat, vigasz, sze-
mélyre szabott védelem is egyszerre” - fo-
galmazta meg egy mondatban a WHO az
anyatejes táplálás lényegét.

Ennek jegyében rendezték meg már nyol-
cadik alkalommal az Anyatejes-napot váro-
sunkban is. A résztvevõ kismamákat és kicsi-
nyeiket elsõként Lenner Lászlóné védõnõ kö-
szöntötte, majd Rompos Patrícia és Zavaczkiné
Fehér Éva énekkel és zenés mondókákkal va-
rázsolták el az ünnepelteket. Jámbor Szilvia
dietetikus hasznos tudnivalókkal látta el az
édesanyákat. Szabóné Takács Mária megható
szavalatát követõen virággal és emlékplaket-
tel köszöntötték azokat a kismamákat, akik
anyatejjel táplálják a gyermeküket.        NHE

207 éve született Deák Ferenc

Zenérõl a Zene Világnapján

Fotó: Töreky

A Járdányi Pál Zeneiskola és a
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar 

JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENYT

szervez a vörösiszap-katasztrófa 
károsultjainak megsegítésére,

amelyre minden segíteni szándékozót
szeretettel várunk.

A hangverseny helye:
Városi Rendezvénycsarnok, Tapolca

Ideje:
2010. október 29. (péntek) 18 óra

A hangversenyre a belépés ingyenes,
segítõ pénzadományaikat a bejáratnál

található gyûjtõládákban helyezhetik el.

Közremûködnek:
a Járdányi Pál Zeneiskola növendékei,

tanárai, fúvós- és vonószenekara.

A hangversenyen összegyûlt
pénzösszeget a kolontári és devecseri

újjáépítésre ajánljuk fel.

SEGÍTÕ TÁMOGATÁSUKAT
KÖSZÖNJÜK!

Meghívó

Tisztelt iroda-
használók és bérlõk!



A Megbecsülés Idõsek Otthona immár öt
éve mûködik töretlenül lakói és hozzátar-
tozóik megelégedésére. Az intézmény
minden évben egy kis ünnepséggel ked-
veskedik az érintetteknek, ahol fellépnek
az intézmény idõsei és a környékbeli kul-
turális csoportok is.  

A Lakó-Hozzátartozó Találkozón idén ok-
tóber 16-án is sokan vettek részt, képvisel-
tették magukat a helyi református és kato-
likus közösség vezetõi: Szabó Emõke lel-
kész és Csere Sándor kanonok, továbbá vá-
rosunk újonnan megválasztott alpolgármes-
tere, Horváthné Németh Edit. Az alpolgár-
mester szerint a szépkorúak megbecsülése,

véleményük meghallgatása, a velük való tö-
rõdés erkölcsi kötelessége a társadalomnak,
a városnak. - Soha nem késõ valódi tiszte-
letben részesíteni az idõs embereket! Az
öregség - bár sokan félnek kimondani ezt a
szót - természetes emberi állapot. Nem szé-
gyen, nem betegség. Sok ember idõsebb
korában jut el oda, hogy szellemi és alkotó-
ereje kiteljesedik. Fel kell újra fedeznünk -
nekünk, nem idõseknek a kor és tapasztalat
adta bölcsességeket! Meg kell hallgatnunk
az idõseket, oda kell figyelnünk rájuk! Fel
kell ismernünk: a szépség, az értelem nem
függ a kortól! Horváthné Németh Edit kitért
a helyi Önkormányzat szerepvállalására is,
majd az egykor Városi Könyvtárként mûkö-
dõ, késõbb megüresedõ épületrõl szólt, amely-
bõl a jelenlegi tulajdonos egy magas színvo-
nalú idõs-jóléti intézményt varázsolt.     TL
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Ifj. Fodor László: Halottak napi kérdés
A szelek szárnyán vajon hol lehetnek õk, kik
Fénnyé oszlottak a térben? S mint tarka szivárvány az égen
Hol ragyognak fel vajon újra?
És mint a kikelet, lehet, hogy el sem mentek õk -

S az égen millió gyertyaszál az ösvényük, mint régen volt eleinknek,
Õk merre tûntek el vajon?
És mint a Napot - ahogy reggelente kapjuk újra az égen,
Vajon hány csillagév múltán kerülnek ismét felülre
Mint ugyanaz a kerékküllõ? És nem mi tûnünk el a Földrõl hirtelen?

Csak ragyogj Szivárvány, Mindenkinek, Szíved töretlen, 
S tán csak a képzelet Játéka az is, hogy lehullunk, mint az
Augusztusi csillagok az éjszakában, 
Mint az õszi falevél az erdõn a fáról :
És örök minden, mint a köd és az emlékezet.

A Tapolcai Kórház Nonprofit Kft. Ápolási
Osztályán történõ ellátási és finanszírozási jog-
szabályok az 1997. évi LXXXIII. tv. (Ebtv.),
a 284/1997.(XII.23. Korm. Rendelet és a
43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelet alapján a
napi térítési díja - amennyiben az elhelyezés
orvosi beutalás alapján történik - a következõ:

1. A felvétel kezdõ napjától számított elsõ
hat hónapban 1000 Ft/nap.

2. A felvételtõl számított hetedik hónap
elsõ napjától a 12. hó utolsó napjáig a Napi
térítési díj egységesen 2500 Ft/nap. Indoklás:
a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egész-
ségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történi finanszírozásának részletes
szabályairól 37§. (5) alapján c) Az ápolási
tevékenységet nyújtó osztályról jelentett
ápolási eset után elszámolt teljesítménydíjat a
felvétel hónapját követõ hetedik hónaptól 25
százalékkal csökkenti.

3. A felvételtõl számított egy év letelte után
(a 13. hónap elsõ napjától) a Napi térítési díj
egységesen 3800 Ft/nap. Indoklás: a 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szol-
gáltatások Egészségbiztosítási Alapból történi
finanszírozásának részletes szabályairól 37§.
(5) alapján c) Az ápolási tevékenységet nyúj-
tó osztályról jelentett ápolási eset után elszá-
molt teljesítménydíjat a felvétel hónapját kö-
vetõ tizenharmadik  hónaptól 50  százalékkal
csökkenti. 

Az ellátásnak a beutalási rendtõl eltérõ
igénybevétele esetén a felvételre jelentkezés-
kor 6000 Ft egyszeri díjat, az ellátás idõtar-
tamára 400 Ft/nap plusz ápolási díjat számí-
tunk fel.

Bõvebb információ: Hársfa Gyuláné ápo-
lási igazgató, 06-20/243-5648.

Dr. Flórián Csaba
ügyvezetõ igazgató s.k.

Tájékoztató

Fradi játékosokkal is
jótékonykodik a Liga-válogatott

Szemünk világáról - a Fehér Bot Napján

Köszönet
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület nevében köszönetet mondunk

Szatmári Jánosnénak, aki 16 évig volt Tapolca Város Önkormányzatának tagja, azon
belül a Dobó István-lakótelep képviselõje. Családi és magánéletéhez sok sikert, erõt és
egészséget kívánunk. Vezetõség

„Úgy vigyázz rá, mint a szemed világára” -
mondják, ha valami értékes tárgy, ügy,
dolog õrizetére figyelmeztetnek.

Október 20-án a látásnak, e drága kincs-
nek az értékére, illetve annak hiányára irá-
nyult az emlékezés az önkormányzat udvari
tanácstermében. A Veszprém megyei Vakok
és Gyengénlátók Egyesülete tapolcai csoport-
ja elnökének, Gábor Istvánnénak köszöntõ
szavai szóltak a sorstársakhoz, a vendégek-
hez és a kultúrmûsort adó Tapolcai Általá-
nos Iskola Batsányi Tagintézményének diák-
jaihoz, akiket a fáradhatatlan Legeza Magdolna
tanárnõ kísért. Mûsoruk a befelé látó embe-
rek érzéseit fejezte ki, a róluk szóló költõi-
írói szavakat: „jól csak a szívével lát az ember”.
A hulló falevelekrõl, a színes világról szóló
verseik, dalaik tetszést, meghatódást keltettek.

Majd a SZERVEZET Veszprém megyei új
elnöke: Csehné Huszics Márta szólt a sorstár-
sakhoz. Mint mondta, fontosnak tartja a velük
való kapcsolattartást, e vonatkozásban az or-
szágos lehetõségeket. A tanulók „esélyórákon”
ismerkedjenek meg a látás-hallás-mozgás-
korlátozottak sorsával; ébredjen fel bennük a

részvét és segítségnyújtás készsége. „De mi
magunk is eldugjuk magunkat” - szólt; be kell
kapcsolódnunk a környezet feladataiba. Fel-
hívta a figyelmet az akadályoztatás gondjaira;
munkahelyeket biztosítsanak nekik, akadály-
mentesítést. Egy különleges szemvizsgálat le-
hetõségeire mutatott rá.

Ideillõ költõi idézetekkel zárta sorait: „A
csöndnek kis hídján haladnak a vakok”
(Babits: Vakok a hídon) és Juhász Gyula:
Betlehemi üzenet vakoknak: „Mind vak
szegény, ki nem talál utat - szeressetek”.

Az elõadók megható SORSTÁRS szava
hiteles: õk is gyengénlátók.

Az önkormányzat képviseletében Sólyom
Károly alpolgármester köszöntötte a megje-
lenteket. A szolgáló részvét hangján mondta:
- Nehéz hozzászólni egy jóllátónak e problé-
mához. Tapolca város megadja a szükséges
segítséget (elvégezte az akadálymentesítést,
termet ad). A teremtõ soha nem vesz el úgy,
hogy ne adjon - mondotta. Ígéretet tett az ún.
különszoba szolgáltató programmal. - Mi jól
látók, lássuk meg, hol kell segítenünk! 

G. Dr. Takáts Gizella

Több mint fél évtizede
az idõsek szolgálatában

Gratulálunk!
A tapolcai Lájer Balázs a Pannon Egyetem
Mûszaki Informatikai Karának hallgatója.

AVeszprém Megyei Önkormányzat - az októ-
ber 23-ai ünnephez kapcsolódóan - Pro Comitatu-
díjjal jutalmazta Lájer Balázst és Szabó
Zoltánt kitûnõ tanulmányi eredményükért, va-
lamint a versenyeken való sikeres részvéte-
lükért. A Sun Microsystems nemzetközi Java-
fejlesztõ verseny hazai elsõ helyét is maguké-
nak tudhatják - tesztérzékelõ rendszerükért - 
a tehetséges egyetemi hallgatók.              NHE

A díjat Kovács Norbert, a Veszprém
Megyei Közgyûlés alelnöke adta át

Az idõjárás viszontagságainak kitett szõ-
lõültetvények tulajdonosai közül többen
panaszkodnak: az idei termés mennyi-
sége és minõsége is kívánni valót hagy
maga után.

- Nem kell temetni az idei termést - mond-
ja Tóth János Zoltán, a Szent György-hegy
Hegyközség elnöke. - Bár az idõjárás nem
kedvezett a szõlõnek, nehezebb volt védeni,
mint máskor, de az idei termésbõl is lehet jó
minõségû bort készíteni. Mivel féltek a gaz-
dák a szõlõ rothadásától, ezért korábban kezd-
ték a szüretet. A cukorfok alacsonyabb, a sa-
vak pedig magasabbak voltak, de a mustot
cukorral lehetett javítani. A mustfelvásárlás
teljesen megszûnt, a boré jelentõsen csök-
kent. A gazdák így elsõsorban a szõlõfelvá-
sárlásra számíthattak. Mivel a piacon - új je-
lenségként - a szlovén és a szlovák felvásár-
lók is megjelentek, így versenyhelyzet alakult
ki. Ez pedig - ha nem is nagy mértékben, de -
emelte a felvásárlói árakat. Már kiforrtak az
idei borok. Az elsõ bemutatkozásukra a már
hagyományos Márton-napi ünnepségen kerül
majd sor november 12-én a Tamási Áron Mû-
velõdési Központban - tette hozzá az elnök.

Nem kell temetni
az idei termést

Már az idõjárás sem állhat útjába a Dobó-lakótelep játszóterén játszó gyere-
keknek.

A mintegy kétmillió forintos összköltséggel elkészült játékszín létrehozásához a
Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegységének szülõi közössége, az önkormányzat
és Császár László a polgármesteri keretébõl járult hozzá. A fedett játékteret Sólyom
Károly alpolgármester adta át a gyerekeknek.  NHE

Fedett játéktér

A vörösiszap által elárasztott Devecser
település labdarúgó egyesületének az
FTC Labdarúgó Zrt. egy új kezdeménye-
zéssel kíván segíteni.

A Devecser SE megkeresését alapul véve
és azt tovább gondolva, a Ferencváros szer-
vezésében egy úgynevezett „Liga-váloga-
tott” jött létre, melyet felkérésünkre Egervári
Sándor, a magyar labdarúgó-válogatott szö-
vetségi kapitánya hívott életre. A jótékony-
sági mérkõzés teljes bevételét a devecseri
egyesületnek ajánljuk annak érdekében, hogy
a futball szellemét életben tartva továbbra is
biztosíthassák a sportolási lehetõséget a
fiatalok számára.

Úgy gondoltuk, hogy ez az a pillanat, ami-
kor a 16 NB1-es klub összefogásával be tud-
juk bizonyítani, hogy a futballban és az össze-
tartásban az erõ. Hisszük, hogy bár a pályán
egymás ellen harcolunk a gyõzelemért, de ha
kell, egymás kezét fogva, közös erõvel tud-

juk segíteni a bajba jutott és segítségre szoru-
ló sporttársainkat, hisz nem csak fradistának,
de labdarúgónak lenni is felelõsség.

A kezdõcsapat egyelõre maradjon meg-
lepetés, de ígérhetjük, hogy a válogatott tag-
jait az egyes klubok emblematikus játéko-
saiból állítja össze Egervári Sándor.

A Liga-válogatott - Devecser SE barát-
ságos mérkõzésnek a tapolcai Városi Ren-
dezvénycsarnok ad otthont, november 2-án,
17.00 órai kezdettel. Jegyek a helyszínen
kaphatók, illetve elõvételi szándékukat a
devecserse@gmail.com címen jelezhetik az
érdeklõdõk.

A belépõjegyek ára felnõttek részére
1000 Ft, 14 év alattiak részére 500 Ft, a 6 év
alattiak részére pedig a belépés ingyenes.

Várunk szeretettel kicsiket-nagyokat egy-
aránt. Szurkoljunk együtt a két csapatnak
ezen a minden bizonnyal izgalmas és ér-
dekes mérkõzésen!  Rédli Károly

Fotó: Sajtóreferens
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SZOLGÁLTATÁS

Többletszolgáltatás, minõségjavítás, fej-
lesztés. Jelenleg alapvetõen ezekre a te-
rületekre összpontosít a Tarr Kft. A ká-
beltörténelmet író cég két évtizede nyújt
minõséget.

Kettõszázhatvanöt település veszi igény-
be az ország déli területein a szekszárdi
székhelyû Tarr Kft. szolgáltatásait. Ez azt
jelenti, hogy a cég már rég átlépte eredeti
bölcsõje, azaz a szinte teljesen bekábelezett
Tolna megye határait. A vállalkozás neve jól
ismert - a jelenlét kiterjedését jelzõ sorrend-
ben - Baranya, Zala, Fejér, Bács-Kiskun,
Somogy és Veszprém megyékben is.

- Sõt, a hálózat északi része két Vas me-
gyei településre is átnyúlik - mondta Tarr
János ügyvezetõ igazgató, aki egyébként
évfordulós alkalomból nyilatkozott lapunk-
nak. A Tarr Kft. ugyanis most ünnepli fenn-
állásának 20. esztendejét. Ugyanúgy, ahogy
eddig is, mindig: munkával és a közeljövõre
érvényes újabb célok mielõbbi megvaló-
sításával. Illetve egy rövid mérlegkészítés-
sel is.

- Az elmúlt idõszakban a mohácsi kistér-
ségben hajtottunk végre egy jelentõsebb
beruházást - folytatta az igazgató. - Ennek
keretében Mohács és környéke településeit
kötöttük össze optikai kábellel, így biztosít-
va a szolgáltatások teljes körét. Hasonló
hálózatépítést végeztünk a Dombóvár-Sásd
és Pécs környéki részen is. Emellett tavaly

év vége óta mindenütt fejlesztjük fejállomá-
sainkat, így tesszük lehetõvé folyamatosan
a nagy sebességû internet letöltéseket.
Ennek eredményeként az idei év végére
maradéktalanul megfelelünk a letöltéshez
szükséges EuroDOCSIS 3.0 szabvány elõ-
írásainak, vagyis akár 100Mbit/sec sebes-
ségû internet is elérhetõvé válhat a rend-
szeren. 

Nem akármilyen eredmény az sem - a
kínáló és fogadó szempontjából egyaránt -,
hogy a Tarr Kft. ügyfelei ez év májusától
nem kevesebb, mint tizenhatféle szolgál-
tatási csomag közül választhatnak. Ezek a
csomagok a legváltozatosabb módon rende-
lik egymáshoz az internetet, a kábeltévét és
a nulla forintba kerülõ telefonálást. A cég
magasan képzett üzletkötõ csapata rend-
szeresen - általában havonta egyszer, de a
dömpingek idején akár többször is -  kitele-
pül egy-egy településre: a helybeliek ilyen-
kor nemcsak jutányos áron fizethetnek elõ
az akciókra, de személyre szabottan kaphat-
nak segítséget a legtöbb õket érdeklõ kér-
désben. Ugyancsak az ügyfelek komfortját
szolgálja az online ügyintézés bevezetése.
Az informatikai fejlesztés kialakította új
rendszer a közeljövõben lehetõséget biztosít
például arra is, hogy a szolgáltatás módo-
sítások, avagy az elektronikus számlázások
az interneten keresztül, tehát otthonról tör-
ténjenek.

Az elmúlt idõszakban elõfordultak leállá-
sok is, a legkomolyabb majdnem egy napig
tartott. - Ilyesmi nem fordult elõ az elmúlt
öt évben - tudtuk meg az igazgatótól. A Tarr
Kft. annak ellenére sajnálkozását fejezte ki a
történtek miatt, hogy a hiba nem a szekszár-
di székhelyû vállalat készülékében volt.
Hiszen az internet köldökzsinór elvágása
miatt az a berendezés hibásodott meg,

melyet egy külsõ, fõvárosi cég üzemeltet.
Az ilyen, óhatatlanul elõforduló  malõrök
ellenére az ifjúkora idõszakát élõ, a tár-
sadalmi-, kulturális és sportesemények
támogatásában is jeleskedõ Tarr Kft. nem-
csak az ügyfelek folyamatos bizalmát bírja;
de része lett és marad az említett földrajzi
térség kábeltelevíziós, internetes és tele-
fonos történetének. Ez a három szolgáltatás
a rendszeren belül gyakorlatilag mindenütt
egységesen elérhetõ: tehát egy kis faluban
ugyanúgy, mint a megyeszékhelyen.

Hamarosan már egy stickkel is inter-
netezhetünk

Újdonságnak számító digitális szolgál-
tatás: a cég 125 digitális tévécsatornát kínál,
ebbõl 10 csatorna HD minõségben fogható.
Szeptember hónaptól mûködik a visszanéz-
hetési lehetõség, azaz kellõ otthoni felszerelt-
ség esetén egy berendezéssel adott idõben
két csatorna mûsora is rögzíthetõ. A leg-
újabb, év végéig startoló terv pedig a mobil
internet szolgáltatás. Az ügyfél egy pendrive-
hoz hasonló eszközt, úgynevezett sticket kap,
melynek köszönhetõen kábel nélkül is meg-
valósítható az internetezés. Mindezekrõl rész-
letesebb tájékoztatás a http://www.tarr.hu
honlapon szerezhetõ be.   (x)

Kábeltörténelmet írt a szekszárdi székhelyû Tarr Kft.
MINÕSÉG A huszadik esztendeje fennálló cég új szolgáltatásokkal megy elébe az ügyfelek igényeinek

Tarr János ügyvezetõ igazgató

Könyvtárunk az idei évben csatlakozott az
Országos Családi Könyvtári Napok ren-
dezvénysorozathoz. Ennek jegyében októ-
ber 6-án „Mesél a család” címmel tartottuk
meg az idei õsz elsõ foglalkozását az
Óvodás Klub keretében.

A foglalkozásra már az elõzõ héten felké-
szültünk, hiszen ekkor ünnepeltük - négy na-
pon át tartó mesemondással - a Népmese He-
tét a Gyermekrészlegben.

A „bemelegítõ” közös játék után - közkívá-
natra - kicsik és nagyok együtt játszották el 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja címû mesét,
majd Kacor király története következett, ezút-
tal a nagyik elõadásában. Játékkal folytattuk:
az általunk feltett kérdésekre adott jó vála-
szok kivétel nélkül egy-egy apró jutalmat ér-
tek, és mindenki nagy örömére valamennyi
kis játékosnak jutott ajándék. Ezután diafilm-
vetítésre került sor: Az állatok nyelvén tudó
juhász címû mesét olvastuk fel közösen, a
szülõk segítségével a gyerekeknek. A sikeres
vetélkedõ feletti örömünket tovább növelte,
hogy a diavetítésre berendezett foglalkoz-
tatóteremben alig fértünk el…

Végül kézmûves foglalkozással zártuk a
nap programját: ennek alkalmával életre kel-
tettük a korábban elhangzott mesék szerep-
lõit. Ügyes kezû gyermekkönyvtárosunk, Nagy
Anikó megtanította nekünk mindennapi va-
rázslatainak egyikét, azt, hogyan készíthetünk
- dióhéj és krepp papír felhasználásával - kü-
lönbözõ figurákat.

Aki elfáradt a nagy munkában, vagy már
elkészült a remekmûve, egyéb foglalatosság
után nézhetett a mesekönyvek rengetegében.
Sokan pedig még csak ezután kaptak kedvet a
meséléshez.

Az ovisklub tagjai legközelebb november-
ben gyûlnek össze nálunk, de reméljük, a me-

semondást addig is mindenki folytatja otthon.
Október 9-én - ugyancsak a Családi Könyv-

tári Napok jegyében - vidám családi vetél-
kedõre hívtuk az érdeklõdõket.

Ezen a szombat délelõttön öt családot kö-
szönthettünk a Gyermekrészlegben. A vetél-
kedõ hangulatát mindvégig a jókedv és a já-
tékosság jellemezte, a feladatok pedig nagy
változatosságot mutattak. Elhangzottak pl.
ismert versek és sokak által kedvelt mûvek-
bõl származó idézetek, mi pedig nagy kedv-
vel és átéléssel szavaltunk együtt. A jó han-
gulathoz nagyban hozzájárult az Activity és
„A fele sem igaz” játék. A vetélkedõre még
egymás számára ismeretlenül érkezõk szívbõl
örültek - együtt - a helyes válaszoknak. A játé-
kosoknak végül könyveket kellett keresgél-
niük a polcokon és ajánlaniuk az „ellenséges”
csapat tagjainak - és a legtöbben remekül
megoldották a feladványnak ezt a részét.

Semmit sem kellett fejbõl tudni, csak meg
kellett találni a megoldáshoz vezetõ utat. 
A polcról le lehetett - sõt néha le is kellett -
emelni egy-egy könyvet, de bárki használhat-
ta a számítógépes katalógust is.

A könyvtár a déli harangszó elhangzása
után már kisebbfajta csatatérre emlékeztetett:
mindenütt könyvek, könyvek és könyvek…
De ez a látvány most örömmel és teljes meg-
elégedéssel töltött el minket, könyvtárosokat,
hiszen ezen a napon minden jelenlévõ ren-
geteg könyvvel „ismerkedett meg” testközel-
bõl is. A célunk pedig éppen ez volt.

Reméljük, hogy könyves programunkkal
egy újabb hagyományteremtõ kezdeménye-
zést indítottunk el. Bízunk benne, hogy aki az
idén játszott velünk, jövõre is eljön hozzánk,
és azt is vendégül láthatjuk majd, akinek a
kedvét meghozta ez a kis beszámoló.
Forrás: Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Családi Könyvtári Napok 
a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban Október 14-én rendkívüli történelemóra

keretében láttuk vendégül Wöller Istvánt,
aki második világháborús leventeként osz-
totta meg velünk emlékeit. 

A trianoni békeszerzõdés katonai korláto-
zásainak kijátszására a leventeszervezeteket a
testnevelésrõl alkotott 1921-es törvény alap-
ján szervezték meg, melyek a katonai elõkép-
zés legfontosabb szervezetei voltak Magyar-
országon az 1920-as évek elejétõl a második
világháború végéig.

A leventeszervezetek a 12-21 év közötti,
rendszerint iskolából kimaradt fiúk katonai
elõképzését és nemzeti szellemû nevelését szol-
gálták. A testnevelés mellett jelentõs hang-
súlyt fektettek a fegyelemre és a valláserköl-
csi nevelésre. A leventeegyesületek gyakorla-
tain való részvételt a hatóságok a szülõkön
kérték számon, és adandó alkalommal az el-
maradásokért õket büntették pénzbírsággal vagy

elzárással. A leventeoktatók gyakorta tény-
leges tisztek voltak, akik a katonaságnál meg-
szokott gépies engedelmességet, fegyelmet
várták el, és sokszor értelmetlen fizikai meg-
próbáltatásoknak tették ki a rájuk bízott fia-
talokat. A honvédelemrõl szóló 1939. évi II.
tc. a leventekötelezettséget kiterjesztette az
iskolai ifjúságra is.

Wöller István személyes hangvételû elbe-
szélése alapján pillanthattunk be egy tizenöt
éves fiatal mindennapjaiba: miként élte meg a
második világháború végét; milyen zsákkal
indította útjára családja; járta meg - elsõ el-
hurcolásakor - a hazafelé utat Bécstõl egye-
dül; majd 1945 februárjában németországi
munkatáborba szállították kortársaival, Sylt-
szigetére, ahonnan 1946 márciusában térhetett
haza. Emlékeirõl naplót vezetett, mely alap-
ján született „Tizenötévesen Németországban”
címû memoárja.  Forrás: Gimnázium

Rendkívüli történelemóra a gimnáziumban

Felhívás
a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére
A közeli Devecser, Kolontár és Somló-
vásárhely térségében Magyarország újkori
történelmének legnagyobb katasztrófája
történt. A tragédia érintettjeinek megsegí-
tésére széleskörû hazai és nemzetközi ösz-
szefogás bontakozott ki, amelyhez Tapolca
és térsége is csatlakozott. 

A legnagyobb segítséget pénzadományok-
kal nyújthatjuk, amelyet Tapolca Város Ön-
kormányzata e célra létrehozott, az OTP Bank
Nyrt-nél vezetett alszámlájára lehet befizetni:
11748052-15429348-10450004. Tartós élelmi-
szer, tisztítószer és a mindennapi élethez
szükséges használati tárgyakkal kapcsolatos
felajánlásaikat a Tamási Áron Mûvelõdési
Központ (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)
munkatársai köszönettel fogadják. A pénz-
adományokat és a felajánlásokat közvetlenül
továbbítjuk a rászorultaknak.  

Köszönjük önzetlen segítségüket! Tapolca
Város Önkormányzata nevében:

Tisztelettel:
Császár László

polgármester

Fotó: Sárközy György
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Szólj, síp, szólj ! . . .
„Szerelem és küzdés nélkül mit ér a lét?” Madách hõse nem szakadhat el a Földtõl a

megsemmisülés veszélye nélkül. Az emberiség - bármely korban - nem érhet el célt küzdés
nélkül. Szenvedés és munka nélkül csak hiú élvezõje a létnek és mások munkája ered-
ményeinek, örömeinek.

Sok erõs, egészséges ember nem értékelte kellõen a munkabíró egészséget, amíg baleset,
betegség tehetetlenné nem tette. - Ha az ember e kínból kiszabadul, átértékeli az élet ter-
mészetes ajándékait. A bénaságból fájdalom ébreszti fel a gyógyulásra.

„Élek megint, érzem, mert szenvedek; de szenvedésem is édes nekem.” Dr. G. T. G.

Felettünk a csillagok 41. rész
A Magellán-áramlás eredete

Egy új számítógépes szimuláció megerõ-
síti azt a korábbi feltételezést, hogy a Kis
és Nagy Magellán-felhõket összekötõ,
Magellán-áramlásnak nevezett hidrogén-
bõl álló gázhidat nem a Tejútrendszer
gravitációs hatása, hanem a két törpe-
galaxis közötti kölcsönhatás hozta létre.

Errõl az anyagívrõl korábban általában
azt gondolták, hogy a Magellán-felhõknél
jóval nagyobb Tejútrendszer gravitációja
szakította ki a két kisérõgalaxisból. A szi-
mulációk szerint ahhoz, hogy az anyaghíd
létrejöttét a galaxisunkkal lehessen magya-
rázni, a két törpegalaxisnak valamivel keve-
sebb, mint 2 milliárd év alatt kell megkerül-
niük azt. Ehhez képest a Hubble-teleszkóp-
pal végzett megfigyelésekbõl arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy ez a két, galaxisunkat kí-
sérõ „csillagváros” ennél jóval újabb jöve-
vény, és még egy teljes keringést sem tettek

meg a Tejút körül.
Miután azzal a feltételezéssel, hogy a két

törpegalaxis korábban is stabil kettõs rend-
szert alkotott, újra lefuttatták a szimulá-
ciókat, kiderült, hogy a közöttük fellelhetõ
anyaghíd, már azelõtt is létrejöhetett, hogy
galaxisunk befogta volna a párost. Emellett
az anyagáramlás struktúrája nagyon hason-
lít a már megfigyelt kölcsönható galaxisok
között megfigyeltekhez. Ebbõl következik,
hogy a múltban a két Magellán-felhõnek
elég közel kellett egymáshoz lennie ahhoz,
hogy a nagyobbik árapályereje nagyobb meny-
nyiségû hirogéngázt szakíthasson ki kisebb
társából.

Azóta - köszönhetõen a két törpegalaxis-
ra már szintén nagy hatást gyakorló Tejút-
rendszernek - galaxisunk is jelentõs mérték-
ben befolyásolja az anyagáramlás alakját,
illetve megjelenését is.         Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Nagy Zoltán grafikus
(Tapolca, 1916. szeptember 15. Budapest, 1987. február 28.)

Tapolca több grafikust is adott a mûvészetnek. Közülük az egyik legismer-
tebb Nagy Zoltán. Idézzük fel róla a legfontosabb tudnivalókat. Gyermek-
korát fõleg Tapolcán és Révfülöpön töltötte. A gimnáziumot már Buda-
pesten végezte  el. 1935-1941 között az Iparmûvészeti  Iskolán tanult, ahol
Haranghy Jenõ tanítványa volt. A kitûnõ mester nagy hatással volt rá és ez

nagyban befolyásolta Nagy Zoltán késõbbi mûvészi útját. 1940-tõl a Pénzjegynyomda tervezõje,
ahol mind felelõsségteljesebb feladatokkal bízzák meg. 1943 óta gyakori szereplõje a hazai és
nemzetközi grafikai kiállításoknak. A katonáskodás,  majd a hadifogság ugyan megtörte a szépen
induló pálya ívét, de hazatérve új feladatokat vállalt. 1947-tõl foglalkozott rézmetszetû és ofszet
eljárással gyártott bélyegek készítésével. Ettõl  fogva meghatározó jelentõségû Nagy Zoltán bélyeg-
grafikai munkássága. Közel 300 db-ot tervezett (pl. a Népviseletek sorozatot 1953-ban és 1963-ban,
Bartók 1971, stb.). külföldre is tervezett bélyegeket. Többször nyerte el „Az év bélyege” díjat.
Emellett számos útlevél, értékpapír, alkalmazott grafikai mû, sokszorosító grafikai lap alkotója.
1954-tõl a Pénzjegynyomda tervezõosztályának vezetõje, majd mûvészeti igazgatója lett.
Legismertebb munkái a 10,  20, 50, 100 Ft-os bankjegy hátoldalának  és a 20 Ft-os elõoldalának
metszése, az  500 Ft-os bankjegy tervezése és az elõoldal tervezése. Ez utóbbin látható Ady-portré
alatt a jelzés - „NAGY ZOLTÁN DEL. ET SC.” - elárulja: Nagy Zoltán tervezte („delineávit”) és
metszette („sculpsit”). 1954-ben kapott Munkácsy-díjat. 1976-ban a Tótfalusi Kis Miklós-díjat
vehette át. Elnyerte a Munka Érdemrend aranyfokozatát is. Sikeres önálló kiállítása volt pl.
Budapesten 1977-ben és Pécsett 1981-ben. Jelentõsek és megbecsültek kisgrafikai lapjai is. Ma-
radandót alkotott a technikailag tökéletes, valósághû rézmetszésben, de szívesen használta a rézkarc
és foltmaratás eljárásait is. Számos munkáját õrzik múzeumok és magángyûjtemények. 1977-ben
vonult nyugállományba. 1983-ban készített míves emléklapot a tapolcai gyermekkönyvtár 20 éves
évfordulójára. 1986-ban kérésünkre éppen tapolcai kiállítására készült, amikor megbetegedett. Mun-
kássága meghatározó a Pénzjegynyomda grafikai iskolájának kialakításában, a hagyományok foly-
tatásában. Mûvészete a magyar grafika történetének fontos része volt és marad.

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók 4 személyre: 400 g apróhús,
12 db szõlõlevél, 2 adag párolt rizs, 1 db to-
jás. 50 g vaj, 20 g liszt, 1 kis pohár tejföl, cu-
kor, 1 csomag kapor, citromlé, 8 db krumpli
(közepes), só, fehér bors, szerecsendió

Elkészítése: A szõlõleveleket sós vízben
elõfõzzük. A darált apróhúst párolt rizzsel és
nyers tojással elkeverjük. Sóval, fehér bors-
sal és reszelt szerecsendióval ízesítjük, majd

a töltött káposztához hasonlóan betöltjük. Lá-
bosba rakjuk egymás mellé, majd vízzel fel-
öntjük, és készre fõzzük. Közben vajas rán-
tást készítünk a kapormártáshoz. A megfõtt
szõlõlevelekrõl a levet leszûrjük, és a rán-
táshoz adjuk, amit friss, apróra vágott kapor-
ral, citromlével és egy kevés cukorral ízesí-
tünk. Tejföllel jól kiforraljuk. Fõtt hordó krump-
lival tálaljuk.     Halász János gasztronómus

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Töltött szõlõlevél

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ novemberi programjai
3. 18 óra: Hogyan élhetünk egészségesebben? elõadássorozat „Aszokás hatalom”  (Montaigne)
Gyõzhetünk rossz szokásaink felett?; 5. 18 óra: „Mi veszett el Trianonban” Trianon hatása
Magyarország vasúthálózatára. Elõadó: Dr. Majdán János történész, a Pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetem docense; 6. 18 óra: Jótékonysági koncert a vörösiszap katasztrófa káro-
sultjainak megsegítésére. Helyszín:Városi Rendezvénycsarnok; 9. 18 óra: Spirit.hu Klub:
Tudatosan, Egészségesen, Természetesen; 11. 13 óra: Fogászati vetélkedõ; 13. 18 óra: „Szép
esténk lesz” Batsányi Táncegyüttes Gálamûsora; 15. 19 óra: Bérletes színházi elõadás:
Száguldó Orfeum „Nõi furcsa pár”; 16. 15 óra: Idõsek világnapja; 17. 18 óra: Hogyan
élhetünk egészségesebben? Elõadássorozat „Ami a testnek az egészség, az a léleknek az
igazság” (Platón) Hogyan védekezzünk a stressz ellen?; 18. 19 óra: Filharmónia bérletes
elõadása: A Magyar Táncmûvészeti Egyetem „Tánc,Tánc,Tánc” c. produkciója. Mûsoron:
klasszikus balett, kortárs balett és magyar néptánc; 19. 18 óra: Irodalmi est: Váradi Péter Pál
- Lõwey Lilla: Erdély - Székelyföld - Törzsében székely volt -Tamási Áron, az Alsó-Nyárád
vidéke és a Székelyföld képi autonómiája fotóalbumok, valamint a Székelyföldi pillanatok,
2011 falinaptár bemutatója, Közremûködik: Soós Andrea; 26. 16 óra: Papp Zsuzsa gobelin
kiállítása. Kiállítást megnyitja: Bordácsné Kishonti Erika népi iparmûvész. A kiállítás
megtekinthetõ december 22-ig.

Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth Erzsébet, hétfõ, szerda 17.00-20.00. Baba-mama
klub: szerda 10.30-12.00, csütörtök 10-12 óra. Babák és mamák kellemes közös idõtöltése,
hasznos elõadásokkal. Bridzs klub: hétfõ 18 óra. Sakk-edzés: H-P. 15.30-18.30, szombat 09.00-
12.30. Spirit.hu Klub: minden hónap 2. keddjén 18-20 óra. Tudatosan - Egészségesen -
Természetesen. Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00.

- Nemesvita: A jobbágyok között nem volt
vita, csak a nemesek között.
- Taliándörögd: Lehet, hogy õseink között
voltak itt olaszok is.
- Szigliget /Szigetliget/: Évmilliókkal ez-
elõtt a Balaton szigete volt.
- Várvölgy: Két osztálytársam még Zsiden
született itt.
- Diszel: A mellényemen kitüntetés disze-
leg.
- Monostorapáti: Az egykori itteni monos-
torban apátok éltek.

- Hegyesd: A falu melletti hegy elég csú-
csos.
- Kapolcs: A tatár vezér Kopulcs is járt itt,
róla nevezték el.
Végül:
- Tapolca: Az egykori tapolcai tanár /dr.
Nagy Jenõ/ szerint: tó polca. A szlávok
nevezték Tepluhának, ami az ószláv
nyelvben melegvizet jelent. /Ma is 4 szláv
ország szomszédunk/
Az egykori nemesvitai, kapolcsi, ma tapol-
cai lakos: Dr. Töreky László

A helybeliek falujuk elnevezésérõl

Kerékpárral az utakon I. rész
Sokan azt hiszik, hogy kerékpározás a vi-
lág legegyszerûbb dolgai közé tartozik. Fel-
pattanunk a kerékpárra, s már száguld-
hatunk is vele az utakon. A tévhitekkel
ellentétben azonban a kerékpárosoknak is
számtalan szabályt kell betartaniuk, a
KRESZ elõírásai rájuk ugyanúgy vonat-
koznak, mint mondjuk a személygépkocsi-
vezetõkre. 

Tapasztalataink szerint a kerékpárosok
nagy része az egyirányú utcát jelzõ közúti
tábla ellenére a megszabott forgalmi iránnyal
ellentétesen hajt be az adott utcába. Ez nem-

csak rettenetesen balesetveszélyes, de akadá-
lyozhatja a szabályosan haladó jármûvek for-
galmát is. Ezért felhívjuk a kerékpárosok
figyelmét arra, hogy a 2010. január 1-jétõl
érvénybe lépõ KRESZ-változások értelmében
a kerékpárosok egyirányú útra a közlekedési
iránnyal szemben kizárólag abban az esetben
hajthatnak be, ha ezt kiegészítõ tábla jelzi. 

Ilyen kiegészítõ táblával azonban Tapolca
területén nem találkozhatnak, így továbbra is
tilos egyirányú forgalmi útra szembõl behaj-
taniuk. 

/Folyt. köv./ Gerencsér Barbara

Márton-napi búcsúra várva
A LÁTVÁNYTÁR - ahogy mi látjuk

Szinte hihetetlen számunkra, hogy már
17 éve Diszelben lakunk. Aztán, ha to-
vább számolgatunk, akkor már annak is
13 éve, hogy itt él velünk a faluban a Lát-
ványtár. 1997-ben nyitotta meg a régi
Stankovics-malomban az elsõ feledhe-
tetlen „Mindenkinek kenyér és rózsa” cí-
mû kiállítását. Rögtön éreztük és tudtuk,
hogy itt valami rendkívüli és egyedülál-
lóan nagyszerû dolog tárta fel magát, be-
fogadást kínálva az arra érzékenyeknek.
Vörösváry Ákos reményei szerint a látni
vágyóknak.

Mi évrõl évre részesei lehetünk ezeknek az
egyre másra megújuló, összepillantásunkban
önkéntelenül elismerõ mosolyt csalogató ki-
állításoknak. Ákos diszeli Látványtára számunk-
ra a kiállító mûvészet teljesen új, eddig sehol
nem látott arcát mutatja. A kiállítás egésze
maga a mûalkotás, ahol a festmények nem
csak külön-külön, saját mondanivalójukkal je-
lennek meg, hanem minden alkalomra egy
finoman találó cím köré gyûjtötten vonulnak
fel a képek, és látványuk összességével hite-
lesítik azt. Ez a tulajdonsága teszi olyan meg-
kapóan egyedivé, ez az elgondolás emeli mû-
vészivé a Látványtár egész hangulatát. 

És ez nem minden.
Kiállításaik után és más alkalmakkor,

mint a falu hagyományos Márton-napi bú-

csúján Ákos és felesége, Kinga beleérzõ in-
tellektussal a szó gyakorlati értelmében is
felvállalják a szíves vendéglátó szerepét. Jó-
fajta borokkal, kemencés langallóval, más
finomságokkal és természetesen társaságuk-
kal és barátaikkal „kínálják” a messzirõl
érkezõket és falubelieket egyforma szeretet-
tel. A látogatók egy-egy mû alkotójával akár
személyesen is megismerkedhetnek, beszél-
gethetnek, mert közülük többen is részt
vesznek a vendéglátásban. Ezért jelentenek
sokat számunkra a Látványtár alapítótagjai
közül Ganczaugh Miklós és felesége Kata,
Pócsi Ferenc és Marcsi, vagy a kitûnõ festõ,
de legalább olyan jó elõadó Szemadám György,
és még sok kedves ismerõs.

Úgy érezzük, ennyi idõ után itt az ideje,
hogy végre tõlünk is méltó helyen kapjon
éltetõ szót, s vele erõt a Látványtár és ala-
pítói. Munkájuknak köszönhetõen Diszel
Magyarország leghíresebb települései kö-
zött ismert, szellemiségük közösséget, em-
bereket formál és szolgál. Fennmaradásukat
valóban éltetnünk kell azzal, hogy továbbra
is látni vágyók maradunk. 

Abban a reményben, hogy még sokan így
gondolkodunk, várjuk szeretettel a legköze-
lebbi Márton-napi búcsút.

Grünceiszné Józsa Zsuzsanna,
Grünceisz László
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
A nemzeti csapatbajnokság NB I/B osztályá-
ban a második fordulóban Tapolca Rockwool
VSE- Zalaegerszegi Csuti SK II. 3,5: 8,5. A
nagyarányú hazai vereség talán egyetlen
magyarázata az lehet, hogy a tapolcai csapat
nagyon rossz napot fogott ki. A 3. fordulóban
a BEAC vendégeként ugyan 7:5 arányú vere-
séget szenvedett a Tapolca Rockwool VSE,
de a meglepetés a levegõben lógott a tavaly
még NB I-es fõvárosiak ellen.
NB II-es csapatunk a második fordulóban
vereséget szenvedett a Zalaegerszeg Baki
Agrocentrum csapatától 5,5:6,5 arányban, de
a döntetlen eredmény igazságosabb lett
volna. A 3. fordulóban a Tapolca VSE
nagyszerû, 7,5:4,5 arányú gyõzelmet aratott
az egykor szebb napokat megért gyõr-soproni
Lövõ SE ellen.
Bjelovarban csapat- és egyéni viadalon is
asztalhoz ültek a tapolcai sakkozók. A ha-
gyományos testvérvárosi találkozót magabiz-
tos fölénnyel, 8,5:3,5 arányban nyerték a
tapolcaiak. Tapolcai pontszerzõk: Istvándi,
Pásztor és dr. Albert 2-2, Heiligermann
Gábor 1,5, Nagy Zoltán 1. A több mint fél-
száz versenyzõt felvonultató egyéni villám-
versenyen  a legjobb tapolcai Istvándi Lajos
lett, aki a 14. helyen végzett.
A 2010-es Kölcsey Kupa elnevezésû egyéni

sakkviadalon népes mezõny, 67 versenyzõ
vett részt. Gyõztesek az egyéni villám-
versenyen - gyermek kategóriában: Buzás
Bertalan - ifjúságiaknál: Árvai Eszter- felnõt-
teknél: Bodó Bence. Második helyezettek (a
kategóriák ugyanabban a sorrendben értendõk,
mint az elsõ helyezetteknél) Turcsi Zsombor,
Koltai Anna és Jurácsik József. Harmadikok:
Ács Márton, Hoffmann Roland, Pásztor
Ferenc.
Egyéni rapid versenyen-gyermek csoportban:
Huberth Márk - serdülõ kategóriában: Buzás
Bertalan - ifjúságiaknál: Hoffmann Roland -
felnõtteknél: Bodó Bence. Második helyen
végeztek: Bakos Balázs, Kauffmann Péter,
Koltai Anna, Pásztor Ferenc. Bronzos helyen
zártak: Kauffmann Kristóf, Kovács Bence,
Sötét Barbara, Heiligermann Gábor.

TEKE:
A megyei bajnokság 5. fordulója után a
Tapolca csapata a 2. helyen áll 6 ponttal a 8
pontos Pét mögött. A tapolcai tekések hazai
pályán arattak nagyarányú, 5:1-es gyõzelmet
a TK Szentantalfa felett. 

LABDARÚGÁS:
NB III.  A 7. fordulóban a Badacsonytomaj-
Tapolca FC Kõszegen vendégszerepelt Végig
fölényben játszva, megérdemelt 2:1-es gyõ-

zelmet aratott. Gólszerzõk: Czafit és Kiss M.
A 8. fordulóban a listavezetõ ZTE II. ellent-
mondást nem tûrõ játékkal aratott megérde-
melt 6:0-ás gyõzelmet A 9. forduló mérkõzé-
seit az iszapkatasztrófa miatt elhalasztották,
azokat az õszi szezon végén játszák le. A
10. fordulóban: Badacsonytomaj-Tapolca FC-
Lipót 0:2. 
Megyei I. osztály 7. forduló: Badacsonyto-
maj-Tapolca FC-Csetény 2:2, 8. forduló: sza-
badnap, 9. forduló: Herend-Badacsonytomaj-
Tapolca FC 1:1, 10. fordulóban: Badacsony-
tomaj-Tapolca FC- Gyulafirátót 2:1.
Nõi keresztpályás bajnokság: 6. forduló: Ta-
polca-Balatonszõlõs 2:0, 7. forduló: Tapolca-
Szentgál 4:0
Megyei IV. osztály: 7. forduló: Nemesvita-
Tapolca VSE 2:4, 8. forduló: Tapolca VSE-
Hegymagas 7:2.

KÉZILABDA:
Megyei I. osztályban szereplõ nõi felnõtt
csapatunk  eredményei. 2. forduló: Tapolca
VSE-KK Ajka 16:19 (8:9), 3. forduló: Ta-
polca VSE-Nyirád 21:17 (8:7).
Az országos serdülõ bajnokság „A” cso-
portjában játszó Tapolca VSE leány csapatá-
nak eredményei: 3. forduló: ETO-Tapolca
VSE 34:17( 16:6), 4. forduló: Tapolca VSE-
VKLSE Gyõr 21:13 (11:4), 5. forduló:

Tapolca VSE-Ikervár 32:12 (17:5). A lányok
a gyûjtött 6 ponttal a tabella 3. helyén állnak.
Megyei I. osztályban szereplõ férfi felnõtt
csapatunk eredményei: Zirc KSE-Tapolca II.
29:18, Tapolca II.-Balatonfûzfõ 24:27.
A megyei bajnokságban szereplõ férficsapa-
tok közül néhányan vállalták, hogy a Zala
megyeiekkel Barátság Kupa néven részt
vesznek még egy, ráadás pontvadászatban.
Köztük a Tapolca is. Eredmény: Zalaszent-
grót-Tapolca 25:26.

ATLÉTIKA:
A Veszprémben rendezett Köztársaság Kupán
Hársfalvi Júlia, a Tapolcai Általános Iskola
tanulója két számban is a dobogó legma-
gasabb fokára álhatott az 1996-ban születet-
tek versenyében. Magasugrásban 130 cm-t
teljesített, kislabdahajításban labdája 43
méterre repült.

TENISZ:
Az Õszi Kupa egyéni teniszverseny gyõztese
Marton József. Második Tóth Csaba, har-
madik Kassai Balázs.
Szezonzáró Kupa elnevezésû páros tenisz-
verseny végeredménye: 1. Köller-Kardos, 2.
Tóth-Kwassay, 3. Peszleg-dr. Bak.

Az oldalt készítette:
Antal Edit

Telefonos interjú Rédli Andrással, aki je-
lenleg Budapesten edz, majd a tatai edzõ-
táborban hangolódik a napok múlva kez-
dõdõ párizsi világbajnokságra. 

Bronzéremmel zárta a magyar válogató-
nak is számító pozsonyi nemzetközi ver-
senyt Rédli András. Az Sz-L Bau Balaton
Vívóklub párbajtõrözõje a nyári szünet után
ezzel a dobogós hellyel vett lendületet a
novemberi párizsi világbajnokság elõtt.

- Az elõzõ szezonod nem úgy sikerült,
ahogy tervezted, kicsit csalódott voltál.
Ezzel a pozsonyi harmadik hellyel elindult
újra valami, ami egyfajta újrakezdésnek
tekinthetõ?

- Úgy gondolom,  igen. Ez volt az elsõ
õszi válogató a világbajnokságra, és beval-
lom, sorra gördültek le azok a bizonyos
kövek a szívemrõl. Az elõzõ szezon nem
úgy sikerült, ahogyan szerettem volna, nem
igazán voltam formában. Talán túl sok volt
az elvárás, nem tudtam neki megfelelni, így
ezt a bronzot most sikerként könyvelem el.
Különösen úgy, hogy jól vívtam, és csak a
késõbbi gyõztes, végig jól vívó Imre Géza
tudott megállítani az elõdöntõben. Voltak
biztató jelek, visszatértem az alapokhoz,
végig tudtam koncentrálni, minden asszóm-
ra sikerült  rákészülnöm.

-  Ha jól értem, így közel a párizsi világ-
bajnoksághoz, biztató elõjelnek is érzed a
pozsonyi eredményed.

- Bízom benne, hogy tényleg az. Úgy
érzem, jó úton járok, lelkes vagyok és mo-
tivált. Végre oldódik bennem a görcsösség.

-  Mi okozta a görcsösséget?
- Hajaj! Én is jelentõs elvárásokat tá-

masztottam magammal szemben, a külvilág
is. Ha az ember elér bizonyos eredménye-
ket, majd hiába próbálja megtartani azokat,
akkor görcsös lesz. Nekem pedig a vb-ezüst
és az Európa-bajnoki cím után nem sikerült
fent maradnom.

- Mit vársz a világbajnokságtól?
- A keret ugyanaz lesz, mint az Európa-

bajnokságon, azzal a különbséggel - olyan
információkat kaptam -, hogy én vívok csa-
patban. Ez még nem hivatalos, de remélem,
tényleg beférek. Már a pozsonyi verseny
elõtti edzõtáborban is odatettem magam.
Prágában voltunk a helyiekkel, továbbá a
szlovákokkal, a norvégokkal, az izraeliek-
kel, az észtekkel, a svédekkel. Kicsit fásul-
tak voltunk a végére, ezért is örülök nagyon
a pozsonyi bronznak. Utána pedig folytat-
juk a felkészülést. Hol Pesten leszünk, hol
Tatán, aztán november elején irány Párizs!

- Úgy tûnik, jót tett a nyári pihenõ, az
átgondolásra, a végiggondolásra, magad
helyre tételéhez!

-Ezt majd inkább az év végén mondja!
Addigra derül ki, kellett-e az egy hónap.
Még ha nem is jöttek az eredmények, azért
az elmúlt évben sokat dolgoztam, kellett az
egy hónap leállás. Új élményekkel gazda-
godtam, feltöltõdtem, jobban is esik a
munka!

- András! Sok sikert kívánunk!

Feltöltõdve, motiváltan, elszántan

Újabb vívósikerek Pozsonyban

A Honvéd Sportegyesületek Országos Szö-
vetsége a Magyar Honvédséggel karöltve a
honvédség és Társadalom Baráti Kör tá-
mogatásával a magyar haderõt népszerû-
sítõ, a honvédelmi hagyományokat ápoló
Országos Honvédelmi Járõrversenyt szer-
vezett 2010. szeptember 29-én a Pákozdi
Emlékhely környezetében középiskolás és
fõiskolás csapatoknak.

A rendezvényen résztvevõ fiatalok egyfe-
lõl elméleti tudásukról, másfelõl fizikai erõn-
létükrõl és ügyességükrõl adtak számot egy
kb. 10 km-es terepen. A feladatok között sze-
repelt: kézigránát-hajítás, összetett akadály-

pálya legyõzése, célbalövés, sebesültszállítás-
és ellátás. A verseny résztvevõi eveztek a Ve-
lencei-tavon,  és a katasztrófavédelmi felada-
tok sem maradhattak el.

A versenyen volt Tapolcát képviselõ csa-
pat is, a Széchenyi István Szakképzõ Iskola
csapata. A fiúk az elõkelõ II. helyet sze-
rezték meg a gyõztes szolnoki Faipari Szak-
középiskola gárdája mögött. A Horváth
Szabolcs, Benedek Áron, Barabás Tamás és
Szabó Patrik összeállítású kvartett az intéz-
mény 12.V osztályába, a vendéglátó szak-
középiskolába jár. Felkészítõ tanáruk Novák
János.

Nagyszerû eredmény a SZISZI csapatától

Pozsonyban, a szlovák fõvárosban ren-
dezték a párbajtõrözõk felnõtt és junior
nemzetközi válogató versenyét, amelyen az
Sz-L Bau Balaton Vívóklub versenyzõi
közül öten kerültek a döntõbe.

Az elsõ versenynapon a felnõtt férfiak 93-as
mezõnyében Rédli András a döntõbe jutásért
a  késõbbi gyõztes Imre Gézától kapott ki 15-
10-re, így a válogatott párbajtõrözõ bronz-
érmet szerzett.  További balatonos eredmé-
nyek: File Mátyás a döntõben 8. lett, Csák
Dániel a legjobb16. között zárta a versenyt. 

A felnõtt nõknél a legesélyesebb Szász
Emese nyert, és nagy meglepetésre a kadett
korú tapolcai Siklósi Enikõ bejutott a dön-
tõbe. Az elõdöntõbe jutásért 15-13-ra kapott

ki Békefi Edinától, aki a nyolc közé jutásért a
szintén tapolcai Felker Adriennt is búcsúztat-
ta a döntõbe jutásért, így Siklósi a hetedik,
Felker a 13. helyen végzett.

A második napon a juniorok küzdelmeivel
folytatódtak a versenyek. Férfiaknál a selejtezõ
forduló után sajnos több balatonos vívó is ösz-
szekerült a 64-es direkt kieséses táblán. Anyolc
közé jutásért Kiss Gergõ és Kákonyi Tibor is
egymással vívott, és az egy perc hosszabbítás-
ban Kákonyinak sikerült a döntõbe jutás, aki vé-
gül a 6. helyen végzett. További eredmények:
Kiss Gergõ a 10., Csák Dániel a 14. lett.

A junior lányoknál Siklósi Enikõ átmentet-
te elõzõ napi formáját, és ebben a kategóriá-
ban is sikerült bejutnia a legjobb nyolc közé.

A felnõtt és junior verseny döntõse:
Siklósi Enikõ

Fotó: SZISZI



Nyolc díjazott kórus részvételével rende-
zett országos népzenei találkozót a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban október
másodikán a Magyar Kórusok, Zeneka-
rok és Népzenei Együttesek Szövetsége
(KÓTA). 

Az eseményt a Zene Világnapjára idõzí-
tették a szervezõk. A vendéglátó városunk,
illetve a diszeli Csobánc Népdalkör volt. 

Sólyom Károly alpolgármester köszöntõ-
jében hangsúlyozta: a fellépõk nem pusz-
tán a közönség szórakoztatása miatt jöttek

el és lépnek fel, hanem azért is, hogy talál-
kozhassanak egymással, tanuljanak egymás-
tól és tovább csiszolják a már meglévõ
tudásukat.  

A zenei esemény szép színfoltja volt  a
mezõtúri Szivárvány Citerazenekar fel-

lépése, majd a hagyományos közös ének-
lés,késõbb a zenei staféta, az oklevelek és
ajándékvázák átadása. 

A rendezvény Kozma László, a KÓTA
népzenei tagozata elnökének záróbeszédé-
vel ért véget. Töreky László

Október a Szûz Mária-hónapok egyike.
Ennek tiszteletére Rózsafüzér-nap volt a
Nagyboldogasszony Római Katolikus Ál-
talános Iskolában.

A lelki felkészítést Földi István, az isko-
la lelki igazgatója tartotta a gyerekeknek.
Az ünnepség meghívottjai voltak a Szent
Erzsébet Óvoda kicsinyei is, akik az iskolá-
soktól - a nap emlékére - rózsafüzért kap-
tak. NHE
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Tapolca és térsége

Segélykoncertet
szervez a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére

november 6-án szombaton a Városi Rendezvénycsarnokban
(Tapolca, Alkotmány út. 7. )

9 órától: Örökzöld Sportszigeten, mûfüves sportpályán gyermek, nõi, öregfiú, felnõtt férfi
meghívásos labdarúgó tornák zajlanak. 15-18 óráig: légvár, arcfestés, kézmûves játszóházak,
hancúrka, Peti bohóc.

18 órától: Fellépõk: Tóth Vera, St. Martin, Galla Miklós, Domján Tamás és a
Koktél, Adri, Tóth Gabi, Postás Józsi, Márió, Kriszti és a Magyarucca, Mercy
együttes, Kerekes Gyuri. A nap „házigazdája”: Klauszmann Viktor.

Belépõjegy ára: 6 év alatt ingyenes, 6-14 között 500 Ft, Felnõtt 1000 Ft.
(A jegy ára minden programon való részvételre jogosít.)
Jegyek elõvételben kaphatók a Tamási Áron Mûvelõdési Központban, Városi Ren-
dezvénycsarnokban,Városi Moziban.

Támogatók: Unicum Rendezõiroda Fodor József, Tóth Árpád András; Tapolca
Kft.; Kölcsey Nyomda Kft.; Hunguest Pelion Hotel; Horváthné Dér Erzsébet és
tanítványai, Fazekas László, Kondor Péter; Tapolcai Óvoda.

Fõvédnök: Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a Megyei Közgyûlés elnöke
Védnök: Császár László Tapolca Város polgármestere

Évente közel félmillió önkéntes véradó
önzetlen segítségére van szükség ahhoz,
hogy a hazai vérellátás biztonságos le-
gyen. Ennek a nemes feladatnak tettek
eleget szeptember 27-én a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola tanulói, amikor a helyi
Vöröskereszt szervezetének közremûkö-
désével vért adtak.

Az esemény értékét emeli az a tény, hogy
a 27 fõbõl 12 személy elsõ alkalommal
nyújtott ily módon segítséget rászoruló em-

bertársainak.
Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, ak-

kor azt is megemlíthetjük, hogy a félévente
megtartott véradások során mint-egy 200 fõ
vett részt, s ez a szám is azt bizonyítja, hogy
szívesen segítünk egymásnak.

A szervezõk - a Vöröskereszt részérõl
Puskás Zoltánné, iskolai szervezõként
Gyüréné Viola Zsuzsa - ezúton is szeretnék
köszönetüket kifejezni a résztvevõk aktív
közremûködéséért!  Forrás: SZISZI

Életet mentesz, ha vért adsz!

Népdalok a legjobbaktól

Gloria Victis

Rózsafüzér-nap az iskolában

Fotó: SZISZI

Az elmúlt években már közel 200 tanuló vett részt a véradásban

Fotó: Iskola

A nap lélekemelõ volt minden résztvevõ számára

Csapattagok: Deli Péter, Nagy Szintia és Dömötöri Gergõ

Fotó: Töreky

A nézõtéren helyet foglaló népzenei csoportokat elsõként Szokoliné
Kocs Ida köszöntötte

A Batsányi János Gimnázium már
sokadszorra vett részt a Rákóczi Szö-
vetség által szervezett Gloria Victis kár-
pát-medencei középiskolai történelmi
vetélkedõjén, amely idén is két forduló-
ból állt a két világháború közötti idõszak
témájában. 

A tapolcai fiatalok az internetes fordu-

lóban a több mint 150 csapat közül a 16.
helyen jutottak be a döntõbe. A döntõnek
Budapest adott otthont október 21-én és
22-én. Az eredményhirdetésre október 23-án
került sor.

A gimnázium tanulói a szoros verseny-
ben a 9. helyen végeztek. Felkészítõ taná-
ruk: Riba Erzsébet. NHE

Fotó: Gimnázium


