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Az aranyat érõ énekTapolcán otthon vagyunk

Bodor Tamásné kórusa - névadójához hûen - Bárdos-mûveket is elõadott

Ragyogó terep, jó tájékozódási ké-
pesség, kitûnõ kerékpárosok

Képünkön a kitüntetettek egy csoportja és Császár László polgármester

A résztvevõket Baranyai Zoltánné, a mûvészetoktatási intézmény vezetõje is
köszöntötte

Az Éneklõ Ifjúság dalostalálkozónak a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ adott
otthont április 7-én.

ATapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegységének Bodor Tamásné ve-

zette felsõs kórusa, a Bárdos Lajos Gyer-
mekkar ezen a találkozón aranyminõsítést
szerzett.

/Írásunk az 5. oldalon Remekül szerepeltek
a Bárdos-intézményegység kórusai címmel./

- Tudjuk, hogy élni, lakni bárhol lehet,
de otthon csak ott lehetünk, ahol a min-
dennapi küzdelmekhez, a jövõ ígéreté-
hez hozzáadjuk önmagunkat is - mond-
ta Horváthné Németh Edit alpolgármes-
ter Tapolca várossá nyilvánításának 45.
évfordulóján a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban március 31-én.

- Tapolcán otthon vagyunk. Ez a dunán-
túli kisváros az otthonunk. Az elmúlt év-
századok alatt a város lélekbõl épült falaiba
beépítettük önmagunkat is. Ezért is érezhet-

ték úgy az 1966-ban itt élõk, hogy jussukat,
az 1906-ban elvett, megharcolt örökségü-
ket kapták vissza, amikor hõn szeretett lakó-
helyüket, életük színterét ismét várossá nyil-
vánították - hangsúlyozta az ünnepi szónok.

AVáros Napján kitüntetések átadására is
sor került. Itt köszönte meg a település
azoknak a polgárainak az áldozatos, közért
végzett munkáját, akik életútjukkal nemcsak
a jelennek, de a jövõnek is példát mutatnak.

/Összeállításunk a 4. oldalon A jövõ falai
a régmúlt alapjaira épülnek címmel./

Tájkerékpáros világverseny Tapolcán
Április 15. és 17. között 20 nemzet 467
kerékpáros versenyzõje állt rajthoz Ta-
polcán.

A magyar csapat legjobb eredményét
Füzy Anna érte el, a 9. helyen végzett.

A sportesemény sikerét jelzi, hogy nem-
csak a nemzetközi ellenõr, de a versenyzõk
is kérték, hogy jövõre, a világbajnokság elõtt
Tapolca rendezzen nemzetközi versenyt.

/Tudósításunk a 11. oldalon Világkupa-
futam Tapolcán címmel./

Virágdíszbe öltözött a város

Az önkormányzat mindig is fontosnak tartotta a virágosítást

A régen várt tavasz csalhatatlan jele,
hogy Tapolca ismét virágdíszbe öltözött.
A gondos tervezõmunkának és a szorgos
kezeknek köszönhetõen újabb és újabb
virágok és színek „kapcsolódnak be” a
tavaszi városképbe.

Öröm sétálni a Belvárosban, csalogat

a gyönyörû Tópart,de az erkélyekrõl, a
balkonokról és a kertekbõl is tarka virá-
gok tekintenek a közlekedõkre.

A megújult parkok, zöldterületek is
várják a pihenni, kikapcsolódni vágyó-
kat. Tapolca felkészült vendégei fogadá-
sára.

Fókuszban a tehetség
A Tapolca és Környéke Többcélú Kistér-
ségi Társulás és a Balatonfelvidéki Szín-
Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény március 30-án Géniusz Tehetség-
napot rendezett a Tamási Áron Mûvelõ-
dési Központban.

A tehetségnapon gyerekek mutatkoztak

be a közönségnek. Nemcsak a képzõmû-
vészeti alkotásaikból nyílt kiállítás, de a tu-
dományban, a zenében és a sportban is
megmutathatták magukat.

/Írásunk a 3. oldalon Géniusz Tehet-
ségnap és konferencia a Tamásiban cím-
mel./

Fotó: Minorics

Fotó: Töreky

Fotó: Parapatics

Fotó: Töreky

Fotó: Töreky



Császár László polgármesterrel a várost
érintõ, a polgárokat érdeklõ témákról, a
kórház fejlesztésérõl, az idegenforga-
lomról, a városi fürdõrõl és a szemét-
szállításról beszélgettünk.

- Milyen fejlesztésre vonatkozó tervei
vannak az önkormányzatnak a tapolcai
kórházat illetõen?

- Új utak, új távlatok nyílhatnak meg a
kórházunk elõtt akkor, ha az a régiós
pályázat, amelynek az elõkészítõ munká-
latai most folynak, sikeres lesz. Hamaro-
san létrejön az a konzorcium, amelynek
vezetõje - mint a régió legnagyobb kórhá-
zának, a Fejér megyei Szent György Kór-
háznak az igazgatója - dr. Csernavölgyi
István lesz. Ezen a konzorciumon belül
nyílik majd egy közel 600 milliós támo-
gatásra lehetõségünk. Az elmúlt hetekben
olyan egyeztetések zajlottak a megyei ve-
zetéssel és a Cholnoky Ferenc Kórházzal,
amelyeknek a végeredménye az lett, hogy
a tapolcai kórház a megye egyetlen olyan
pályázója, amely a kiírási feltételeknek
meg tud felelni. A Képviselõ-testület már
meghozta az ehhez szükséges döntéseket,
készítettünk egy olyan tanulmánytervet,
amely a barlangterápiás rehabilitációhoz
kapcsolódó fejlesztéseket tartalmazza. Mi-
vel a pályázat során elõnyt élveznek azok,
akik a pulmonológiát a kardiológiával
összekapcsolják, ezért felvettük a kapcso-
latot prof. dr. Veress Gáborral, a füredi
Állami Szívkórház vezetõjével, aki teljes
mértékben nyitott az együttmûködésre, a
pályázat elkészítéséhez a szakembergárda,
az ott felhalmozott tudásbázis rendelkezés-
re áll, sõt, ha nem járunk eredménnyel, 
az együttmûködésünk akkor is fennmarad,
azaz megállapodást kötünk egymással a
kölcsönös elõnyök mentén. A régiós kon-
zorciumban Veszprém megyét a mi kórhá-
zunk fõigazgatója, dr. Flórián Csaba kép-
viseli. A pályázat beadásának határideje
szeptember 30. lesz. Ha nyerünk, akkor a
várható fejlesztésekkel egy olyan stabil,
egyedi kínálattal rendelkezõ kisvárosi
kórházat mondhatunk majd magunkénak,
amelyre nemcsak a városnak, de a térség-
nek is óriási szüksége van. A jövõképben a
belgyógyászatra, a sebészetre, az egynapos
sebészetre, a rehabilitációra, a tüdõ-pul-
monológiai részleg fejlesztésére helyezzük
a hangsúlyt, illetve az ápolási osztály meg-
tartására.

- Ha már lehetõségekrõl, tervekrõl esett
szó, lenne-e annak realitása, hogy Tapol-
cának barlangfürdõje legyen?

- A jelenlegi ismeretek és lehetõségek
szerint nem. Ugyanis sem a gyógybarlang,
sem a Tavasbarlang nem alkalmas erre. 
A legújabban feltárt barlangszakaszok pe-
dig csak a barlangászok számára járhatók.
De ki tudja, Tapolca alatt még nagyon sok
feltáratlan kincs lehet…

- Ha már a Tavasbarlangról esett szó:
történt-e elõremozdulás a Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Parkkal közös üzemeltetésre?

- Sajnos, alig közeledtek az álláspontok,
de továbbra is folynak a tárgyalások. Mint
már többször is nyilatkoztam, Tapolca

anyagilag is támogatná az ottani - és na-
gyon is szükséges - fejlesztéseket, akár
közösen pályázhatnánk is, de természete-
sen ennek fejében a mûködtetésbõl és a
bevételbõl is részt kérnénk. Bízom benne,
hogy megtaláljuk a közös pontokat és
azokat a személyeket, akik a döntésbe bele
tudnak szólni, és akkor kedvezõ irányt
vehetne a Tavasbarlang üzemeltetésének
kérdése a város számára.

- Tapolca polgárai már többször és több
fórumon is szóvá tették, hogy hiányzik a
településrõl a városi fürdõ. Többen a régi
felújítása mellett emeltek szót. Van ennek
realitása?

- Annak, hogy a néhány éve bezárt, már
akkor korszerûtlen városi fürdõt újranyis-
suk, nincs realitása. A Képviselõ-testület a
stranddal kapcsolatban nemrég hozott egy
fontos döntést. Egy tervpályázat keretein
belül megvizsgáltuk a leendõ városi fürdõ
legoptimálisabb helyét. Ez a hely a volt
laktanya területén van. Néhány napja sze-
mélyesen is ott jártam azon a közel 10 hek-
táros területen, a kutatófúrások is ott kez-
dõdnek majd. Ha nem sikerül egy befekte-
tõi projekt keretén belül megvalósítani a für-
dõ kiépítését, akkor majd fokozatosan fog-
juk - akár önerõbõl is - megvalósítani a ter-
veinket. Lehet, hogy elõször csak egy nyári
strand kerül majd oda, és aztán fog bõvül-
ni termálfürdõvel vagy fedett egységgel. Ha
késõbb érkezik egy befektetõ vagy egy be-
fektetõcsoport erre a területre, akkor a für-
dõfejlesztés lehetõsége az erre legalkal-
masabb helyen a rendelkezésre fog állni.

- Említette a befektetõket. Vannak jelent-
kezõk az adott területekre?

- Tavaly õsszel több befektetõ is meg-
keresett bennünket. Jelenleg két konkrét
ajánlat van, amelyekkel foglalkoznunk kell.
Mindegyik projekt közel 100 milliárdos
nagyságrendû lenne, azaz már az önerõnek
is többmilliárdnak kell lennie ahhoz, hogy
bármilyen támogatásban részesülhessen. A
befektetõknek átadtuk a város erre a terü-
letre vonatkozó rendezési tervét és azokat
a kormányszintû támogatói nyilatkozato-
kat, amelyek arról biztosítanak bennünket,
ha kellõ önerõ lesz a megvalósításhoz, ak-
kor a projekt egészének vizsgálata után kor-
mányzati támogatásban is részesülhet a terv.
A cél megvalósítása akár az Új Széchenyi
Tervbe, akár az uniós támogatás rendszeré-
be is beleférne, hiszen a munkahelyte-
remtés, az idegenforgalom, a gyógyturiz-
mus fejlesztése a támogatott projektek kö-
zül való. Természetesen a tervek elkészí-
tésébe és megvalósításába Lesencetomajt
is bevonjuk. Már tárgyaltam errõl a pol-
gármester úrral is. Ha a terület fejlesztése
nem tud egy nagy lépésben megvalósulni,
akkor kisebb léptékû fejlesztéseket is el
tudunk ott képzelni, azaz kisebb projektek,
beruházások is szóba jöhetnek.

- Miként készül a város a nyári idegen-
forgalomra?

- A városközpont rehabilitációja tervsze-
rûen, ütemesen halad. Elkezdõdött a déli Ven-
dégváró Fogadópark továbbfejlesztése, elköl-
töztettük onnan a használtcikk-piacot, a vá-
rosközpontba vezetõ sétány kialakítása is ha-
marosan megkezdõdik. Nagy gondot fordí-
tunk a város virágosítására, csinosítására. A
víziszínpad felújítása is szerepel a tervek kö-

zött. Szeretnénk a közönséghez közelebb hoz-
ni oly módon, hogy mobillá tennénk. Ez újabb
lehetõséget is nyitna elõtte, azaz vízben úszó
vendéglátó terasszá is átalakulhatna.

- Azt mindenki elismeri, hogy csodálatos
és gondozott a Tópart, de arról is többen
szólnak, hogy a városképet rontja a befe-
jezetlen malomépület látványa.

- Ez valóban így igaz. Már többször tár-
gyaltunk a tulajdonosokkal a megvételrõl,
de az ára akkora lenne, hogy nem szabad a
városnak annyiért megvennie. Az épület mû-
emlékvédelem alatt áll, azaz kötöttek a le-
hetõségek. Több százmillió forint kéne ah-
hoz, hogy ott egy turisztikai látványosság-
nak is beillõ, vonzó funkciójú épületkomp-
lexum alakuljon ki. A város nyitott az együtt-
mûködésre a tulajdonosokkal, de csak a
realitás talaján állva.

- Milyen változások várhatók a szemét-
szállítás témájában?

- Néhány nappal ezelõtt volt a Remondis
Kft. taggyûlése, ahol elfogadtuk a 2010. év
mérlegét és a 2011. év üzleti tervét. Itt szó-
ba került a szemétszállítás kérdése is. Az
már bizonyára mindenki számára köztu-
dott, hogy május 1-jétõl a szemétszállítási
díj számlázását nem az önkormányzat, ha-
nem a Kft. végzi. Már minden ehhez szük-
séges információt átadtunk a részükre. Ha
a lakosságnak ezzel kapcsolatban bármi-
nemû kérdése van, õket kell ezután keres-
ni. A Képviselõ-testület még az elsõ fél-
évben egy módosító indítványt fog beter-
jeszteni a helyi hulladékgazdálkodási ren-
delettel kapcsolatban. Ez a módosítás egy-
részt arra vonatkozik, hogy a legkisebb vá-
lasztható edényzet 80 literes legyen, de
míg az eddigi 120 literes vagy a nagyobb a
Kft. tulajdona, addig a kisebbet már úgy
kell megvásárolnia a lakóknak. A kisebb
edényzet lehetõséget biztosítana arra, hogy
aki csak ennek megfelelõ „szemetet ter-
mel”, az kevesebbet fizessen. Hosszú tá-
von az a célunk, hogy a szelektív gyûjtés
váljon rendszeressé a városban, hiszen így
is kevesebb elszállítandó háztartási szemét
termelõdne. Ennek érdekében újabb 40
gyûjtõszigetet helyeztünk ki a városban.
Szeretnénk beépíteni a rendeletünkbe,
hogy a 70 éven felüliek, amikor betöltik a
70. évet - éppen úgy mint a kommunális
adónál - díjmentesítésben részesüljenek. A
szemétszállítási díj két tényezõs lesz. Lesz
egy alap készenléti díj és egy ürítési díj.
Ha valaki tartósan távol van az otthonától
- és ezt be is jelenti a Remondis Kft-nél -,
akkor arra az idõre csak készenléti díjat
fog majd fizetni.      N. Horváth Erzsébet
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hivatalos honlapja

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

Pályázati támogatással egy stabil, 
egyedi kínálattal rendelkezõ kisvárosi

kórháza lehetne a városnak, a térségnek

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák május hónapban az alábbi
idõpontokban kerülnek megtartásra.
Császár László polgármester:
május 2. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
május 9. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
május 16. 13:00-15:00 Császár László

polgármester



Tizenhetedik alkalommal szerveztek ha-
zánkban szakmai tanfolyamot orvosok
számára a betegségeket megelõzõ védõol-
tásokról. A 400 egészségügyi szakember
részvételével zajló, évente megrendezett
konferencia helyszíne ezúttal városunk,
illetve a Pelion Szálloda volt április 15-én.

A szigorúan vett orvos-szakmai rendezvény
közérdeklõdésre is számot tartó jelentõségé-
rõl dr. Jelenik Zsuzsanna, az Országos Járvány-
ügyi Központ fõorvosa elmondta, a konferen-
cia lényege, hogy az orvoskollégák a legfris-
sebb adatokkal, hírekkel, információkkal meg-
ismerkedjenek a védõoltásokkal kapcsolat-

ban. - Az egyik legfontosabb aktualitása ren-
dezvényünknek, hogy az agyhártyagyulladás
halmozottan fordult elõ Vas megyében az utób-
bi idõben. Biztosak akarunk lenni abban, hogy
a kollégák megfelelõ ismeretekkel rendelkez-
nek a témakörben, ismerik a legújabb, leg-
jobb oltóanyagokat, hogy tudják, rendkívüli
helyzetben mi a teendõ. Természetesen kon-
ferenciánk alkalmat ad a jelenlévõ orvosok-
nak arra is, hogy megfigyeléseikkel, tapaszta-
lataikkal segítsék a járványügyi szakemberek
munkáját. Dr. Jelenik Zsuzsanna szerint ha-
zánk világszinten elõkelõ helyet foglal el a vé-
dõoltások sikeres alkalmazásában.            TL
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„A sport és a testnevelés
az élet élni akarása”

Prof. dr. Nádori László, a magyar sportélet nem-
zetközi tekintélyû személyisége, a magyar sport-
tudomány legkiválóbb képviselõje nyolcvannyolc
éves korában elhunyt. A halál tapolcai otthoná-
ban érte. A város mély fájdalommal gyászolja Õt.

Dr. Nádori László a Fejér megyei Kislángon
született 1923-ban. Gyermekkorát Pincehelyen
töltötte. Elemi iskoláit itt és Mezõszilason végez-
te. 1943-ban érettségizett a budapesti Vörösmarty
Mihály Gimnáziumban, majd a Magyar Királyi
Testnevelési Fõiskola hallgatója lett. A második
világháború õt is hadsorba állította, majd angol ha-
difogságba esett. Onnan 1946-ban térhetett haza.

Testnevelõ-tanári diplomáját 1950-ben sze-
rezte meg. A fiatal testnevelõ az állami sportvezetés módszertani munkatársaként
vett részt az 1952-es helsinki olimpián, négy évvel késõbb Melbourne-ben már az
olimpiai csapat helyettes vezetõje volt. Négy cikluson át tagja volt a Magyar
Olimpiai Bizottság elnökségének, alapítója, majd fõtitkára, késõbb alelnöke az
Európai Sportpszichológiai Társaságnak, elnöke, majd örökös elnöke a Magyar
Testnevelõ Tanárok Egyesületének. A Testnevelési Tudományos Kutató Intézet
munkatársa, majd igazgatója volt, de a Testnevelési Fõiskola egyetemi tanáraként,
rektor helyetteseként is tevékenykedett. A világ különbözõ városaiban volt vendég-
tanár, számtalan könyvet írt, mintegy 150 hazai és külföldi publikációja jelent meg.
1993-ban - kiemelkedõ munkássága elismeréseként - a Sport Világtanács neki ítélte
oda a Philip Noel Baker-díjat, amely a sportkategóriában a Nobel-díjnak felel meg.

Dr. Nádori László 2002-ben költözött Tapolcára, és azonnal bekapcsolódott a
város sportéletébe. Legendássá vált segítõkészsége, embersége, szakmai tudása
nemcsak az iskolai testneveléshez járult hozzá, de szakmai útmutatásával helyi
sporttörténeti könyvek is születtek. Az Õ segítségével nyíltak új távlatok az iskolai
testnevelés elõtt. Közremûködött a Csermák József Alapítvány létrejöttében, kurá-
tora volt a Batsányi János Általános Iskola Alapítványának, sportkonferenciákat
szervezett, elõadásokat tartott, vetélkedõkkel népszerûsítette az olimpiai játékokat
a fiatalok körében.

Szeretett Tapolcán élni. „Most már megengedhetem magamnak azt a luxust,
hogy ott éljek, ahol szeretek élni. Most már itt van az otthonom. A szó legszoro-
sabb értelmében itthon vagyok Tapolcán” - nyilatkozta néhány évvel ezelõtt.

Tapolca is megszerette Õt. A városvezetés áldozatos munkája elismeréseként
Tapolcai Testnevelési és Sport kitüntetésben részesítette.

Nagyszerû szervezõ munkájának és kapcsolatrendszerének köszönhetõ, hogy
2008 márciusában a Magyar Olimpiai Akadémia Tapolcán tartotta 51. vándor-
gyûlését.

A Tapolcán eltöltött 9 év gazdag alkotói munkásságát több könyv megjelenése is
fémjelzi. 2011 januárjában, nyolcvannyolcadik születésnapján még az utolsó
könyvén dolgozott. Halálával egy rendkívül gazdag életút zárult le.

„A sport és a testnevelés az élet élni akarása” - mondta egyhelyütt dr. Nádori
László. Míg a sportnak, a testnevelésnek Tapolcán, szeretett városában éltetõ
szerepe lesz, emlékét õrizni fogják a város polgárai.               N. Horváth Erzsébet

Széleskörû képzések, jó visszhanggal

Géniusz Tehetségnap és 
konferencia a Tamásiban

- Ütemterv szerint, idõarányosan halad a
projekt és ezen belül a szakmai képzések
sora a Balaton-felvidék-Somló Szakkép-
zés-szervezési Társulás TÁMOP projekt-
jében - hangsúlyozta Szigeti Károly pro-
jektmenedzser az április 14-én, az ajkai
Bercsényi Miklós Szakközépiskolában
tartott sajtótájékoztatón. 

A Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-
szervezési Társulás 2008. július 1-jén jött lét-
re, melyet a szakképzési feladatok ellátására a
Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca Vá-
ros Önkormányzatával közösen hozott létre. A
Társuláshoz tartozó intézmények: Bánki Donát
Szakképzõ Iskola; Bercsényi Miklós Szakkö-
zépiskola, Szakiskola - Ajka, Szász Márton
Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szak-
iskola és EGYMI; Széchenyi István Szak-
képzõ Iskola - Tapolca, Széchényi Ferenc
Kertészeti Szakképzõ Iskola - Balatonfüred.

A Társulás a Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program támogatási rendszeréhez be-
nyújtott „Globális kihívások, lokális válaszok”

címû, TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0005 jelû
pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erõforrás Programok Irányító
Hatósága 289.726.400 Ft összegû támo-
gatásra érdemesnek ítélte 2009 decem-
berében.

Az Európai Unió támogatásával és az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
megvalósuló, a szakképzõ szervezési tár-
sulás intézményeinek szakmai fejlesztését
célzó projektben 58 pedagógus vesz részt
továbbképzésen, 20 fõ számára zajlott a
mentorképzés, 14 fõ számára tartanak fej-
lesztõ pedagógus továbbképzést, és folya-
matban van a menedzsmentképzés is. 

A projekt legfontosabb feladatai: a szer-
vezetfejlesztés; a tananyag és tartalomfej-
lesztés; a moduláris képzés bevezetésére
való felkészülés; a tanári, szakoktatói kom-
petenciák fejlesztése; a felnõttképzési kíná-
lat fejlesztése; a szakmai mérés, a nyomon
követés modelljének kidolgozása.

Töreky LászlóA projekt megvalósítására két év áll rendelkezésre, a végsõ határidõ 2011.12.31.

A Tapolca és Környéke Többcélú Kistér-
ségi Társulás a Balatonfelvidéki Szín-
Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
ménnyel közösen szervezett Géniusz Te-
hetségnapot és tehetségkutató konferen-
ciát a Tamási Áron Mûvelõdési Központ-
ban március 30-án. A program az Európai
Unió és az Európai Szociális Alap támo-
gatásával valósulhatott meg.

A rendezvény a mûvészetoktatási intéz-
mény tanulóinak képzõmûvészeti kiállításával
kezdõdött, amelyet Császár László kistérségi
elnök nyitott meg, köszönetet mondva a prog-
ramot felkaroló intézménynek, majd annak a
reményének adott hangot, hogy a mostanit
több hasonló fogja követni. 

Dr. Herskovits Mária pszichológus, a Fõ-
városi Pedagógiai Intézet Tehetséggondozó
Központjának vezetõje, a konferencia fõ
elõadója a hazai tehetséggondozás helyze-
térõl, esélyeirõl elmondta, hogy a tehetségek-

kel ma mindenféle szinten foglalkozni kell 
- ehhez most pénz is rendelkezésre áll, rész-
ben az uniós Géniusz-projekt keretében -, de
a költségvetés és a befolyó adók egy százalé-
ka is segíti az ügyet - mondta.

Az elsõ „Tehetségnapot” a Tehetséges Ma-
gyarországért Alapítvány hívta életre 2006.
március 25-én, Bartók Béla 125. születés-
napján. Az eltelt néhány évben számos itthoni
és határon túli magyar szervezet rendezte
meg a saját tehetségnapját. A Géniusz Tehet-
ségnap célja, hogy nyitott, színes, fesztivál
jellegû rendezvény formájában lehetõséget
kínáljon fiatal tehetségeknek és mestereiknek
a bemutatkozásra, a tehetséggondozás fon-
tosságára. 

A Géniusz Tehetségnap emellett a tehet-
séggondozó szakemberek tájékozódását, ta-
pasztalatcseréjét is szolgálta, a rendezvény-
hez kapcsolódó szakmai konferencia kereté-
ben.    Töreky László

Téma volt a terjedõ agyhártyagyulladás

Dr. Nádori László
(1923-2011)

Széchenyi Nap 2011
Évrõl-évre tartalmas szakmai napot ren-
dez a Széchenyi István Szakképzõ Iskola a
névadó tiszteletére.

Minden osztály - hasznos kikapcsolódás-
ként is - kirándulást szervezett a szaktanárok,
osztályfõnökök vezetésével, itt helyben pedig
múzeum-könyvtár-barlanglátogatáson vettek
részt.

Az iskola területén a vendéglátás körében
folyt a munka. A tankonyhában elkészített
ételeket kínálták a 1/11-es osztály szakácsta-
nulói, illetve ahogy Csizma Gábor tanuló öt-

letesen megjegyezte: a szabadtéri látványkony-
hán is készül tartalmas és egészséges étel.

Meghívott szakelõadók adtak ismertetést
az élet fontos területeirõl: egészséges táplál-
kozás, zöldségszobrászat, turisztika, tanuló-
szerzõdés, ifjúsági bûnelkövetés, párkapcso-
lat, fogamzásgátlás, szûrések, barlangfölfede-
zések.

Oldottabb ez a nap, mint a többi, mégis
hasznos. Aktivizálja a tanulókat, és az iskola
is megmutatja sokoldalú értékeit.

G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: Töreky



Az Elnöki Tanács a 6/1966. számú határoza-
tával Tapolca községet várossá nyilvánította
és a végrehajtás határnapját 1966. március
31-ében jelölte meg. Azóta minden évben,
immár 45 esztendeje ünnepel a város. Az idei
évfordulón Horváthné Németh Edit alpol-
gármester köszöntötte a város polgárait.

Tisztelt Ünneplõ Tapolcaiak!
Csak tiszta szívbõl tudom remélni, hogy -

azok közül, akik 45 évvel ezelõtt nyiladozó
szellemû gyermekként, vagy már felnõttként
élték meg a várossá avatás ünnepi eseményeit -
még nagyon sokan itt élnek és együtt ünnepel-
nek velünk. Az emlékezéshez, a múlt megidé-
zéséhez a kor krónikását hívom segítségül. Õ
1966. április 16-án így írt Tapolca örömérõl:
„Tapolca várossá lett. Veszprém megye hato-
dik, az ország hatvanötödik városává. Tegnap
ragyogott az új város. Nem volt ugyan városi-
asabb, mint néhány hete, vagy mint tavaly, kül-
sõleg megközelítõen olyan még, amilyen volt, s
ez természetes. Tapolca nem úgy lett város,
mint Ajka, vagy Dunaújváros, hogy épüle-
teinek, közintézményeinek nagy része mindjárt
városi nívón alakult ki. Ez az új város lassan,
fokozatosan érte el mai kiterjedését, külsejét
„koloritját”. Nem újdonsága, nem fényes neon-
reklámáradata, nem városias képe ragyogtatta
meg tegnap, hanem az, hogy igyekeztek rendbe
tenni, kimeszelni; utcái olyan tiszták voltak,
mintha a fél megye köztisztasági felszerelései,
emberei ott mûködtek volna egy-két hétig. Az
ünnepre fölzászlózták a várost, amely nyüzsgött
a helybeliektõl és a vendégektõl.”

Tisztelt Ünneplõ Tapolcai Polgárok!
„Tegnap ragyogott az új város” - írta tudó-

sításában az újságíró. 45 év távlatából is tudom
és érzem, hogy az akkor élt tapolcai lányoknak,

asszonyoknak jelentõs szerepe volt abban,
hogy „felragyogott” Tapolca, hogy azon az ün-
nepi napon a legszebb arcát mutatta. A múltat
nem lehet, és nem is kell végképp eltörölni.
Mert elõdeink tudták a feladatukat, kellõ érzé-
kenységgel, odafigyeléssel, a felelõsség önkén-
tes vállalásával, szívvel és lélekkel tették a dol-
gukat, szépítették, csinosították otthonukat, a
születésnapjára készülõ Tapolcát. A városi Nõ-
tanács elnöke - a korabeli jegyzõkönyv tanúsá-
ga szerint - az április 15-ei ünnepi alakuló ta-
nácsülésen ezekkel a szavakkal köszöntötte a
település új vezetõit. „Mi, tapolcai nõk szív-
ügyünknek tekintjük Tapolca felvirágoztatását,
és e nemes cél elérése érdekében ígérjük, hogy
mindenkor részt kérünk és részt vállalunk a
reánk háruló feladatok megoldásában és igyek-
szünk ott mindenkor becsülettel helytállni.”

Tisztelt Ünneplõk!
45 év egy évezredes település életében nem

nagy idõ - mondanák a történészek. De mi,
Tapolca polgárai tudjuk, hogy a mi városunk
esetében ez nem így van. A tapolcai idõszá-
mítás szerint az elmúlt 45 év - de különös te-
kintettel az elmúlt közel két évtized - más meg-
ítélés alá kell, hogy essen. Igazam bizonyítá-
sára arra kérem Önöket, hogy tegyünk egy
képzeletbeli sétát, egy idõutazást a városban.
1966-ot írunk. Tapolca Város Tanácsának
1966. évi 9 havi költségvetését 15 millió 928
ezer 700 forint bevételi és kiadási oldallal ál-
lapították meg. A városfejlesztés alapja 1 millió
580 ezer 200 Ft, a társadalmi munka 100 ezer
forint, a helyi anyag értéke 20 ezer forint volt.
Hol tartunk ma? Tapolca 2011-es évi költ-
ségvetése 4 milliárd 555 millió 650 ezer forint
bevételi és kiadási fõösszeggel készült. Csak a
Belváros fejlesztésére, rehabilitációjára több,
mint egymilliárd forintot fordíthat ma a város.
Ebbõl az állami támogatás 676 millió, Tapolca
önereje több, mint 276 millió forint. Bizonyára
sokan emlékeznek még rá, hogy 1966-ban a
Tüzép-telep még a város központjában volt,
hogy annak, aki az északi városrészbõl az om-
ladozó vakolatú moziba akart eljutni, elõször
egy kivilágítatlan, szûk sikátoron és egy kopár
udvaron kellett átjutnia. A gidres-gödrös Fõ
utcát, az elhanyagolt, bokáig sáros tópartot, a
községnyi város szûk határait sem lehet nehéz
felidézni azoknak, akik akkor itt éltek, vagy
csak ide látogattak a városba. 1966 tavaszával
új típusú fejlõdésnek indult a város. Az akkori
várospolitika nemcsak Tapolca határait tágítot-
ta - keleten az Y-házakkal, a nyugati városrész-

ben a négyemeletes lakótömbökkel, de a város
szívét, a Belvárost is a kor ízléséhez, jellegtelen
stílusához próbálta igazítani. Ennek esett áldo-
zatul a máig „visszasírt” Harangozó-ház és még
néhány patinás polgárház. Avadhajtások mellett
azonban jelentõs eredményekkel is büszkélked-
hetett a fiatal város. Csak néhány ezek közül:
Asztmagyógyítási kísérletek kezdõdtek a tapol-
cai Tavasbarlangban - írta 1966 márciusában a
Napló; Júniusban felavatták a Gabriella Turis-
taszállót a tóparton; Szeptemberben elkezdték
az Ady Endre utcai lakástömb építését; Új röp-
labdapálya épült a TIAC-pályán.

A következõ évek is tartogattak jelentõs
beruházásokat. Elkészült a Bakonyi Bauxit-
bánya székháza, megkezdte mûködését a bar-
langterápiás részleg a kórházban, megnyílt a
Tapolca Skála Áruház, óvoda épült a nyugati
városrészben. 12 tantermes gimnáziumot avat-
tak a Liszt Ferenc utcában, elkészült a Bauxit-
bányász Sporttelep, megnyílt a városi fürdõ,
termelni kezdett a Kenyérgyár. Felavatták a
Munkásmûvelõdési Központot, a „Fehérházat”,
amely ma már Tamási Áron Mûvelõdési Köz-
pont néven a város és környéke közmûvelõ-
désének szolgálatában áll. 1977. április 1-jén
Diszel községet Tapolca városhoz csatolták.

Majd Horváthné Németh Edit arról szólt,
hogy az elmúlt évtizedek alatt nem volt töretlen
a város fejlõdése, de a ‘90-es évek végén újra
erõre kapott Tapolca, újra nagy álmok és ter-
vek születtek a várost szeretõ, a jövõt építeni
akaró városvezetõk útmutatásával, és a polgá-
rok most is megértették az idõ szavát és az ügy
mellé álltak.

- A Köztársaság téren kialakított, a nemzet
összetartozását erõsítõ kegyeleti emlékhelyen
soha nem hervad el a virág. Ma már büszkén
sétálunk a csodálatossá varázsolt Tóparton, gyö-
nyörködünk a város virágdíszes arculatában. A
nyugati városrészben épített Közösségi Ház
számtalan közösségi élményt erõsítõ ünnep,
rendezvény, sportesemény színtere. Fecskeház
épült a fészekrakó fiataloknak. A városba láto-
gató, pihenni vágyók egy 4 csillagos hotelben
szállhatnak meg, hogy aztán felfedezhessék ma-
guknak Tapolca és környéke természeti kin-
cseit. Tapolca Belvárosában évszázadok talál-
koznak. A szépen felújított polgárházak XIX.
századi hangulatot idéznek. A '70-es években
készült, a kor „divatjának” megfelelõ, felújítás-
ra szoruló középületetek egy letûnt kornak, Ta-
polca kikerülhetetlen és megmásíthatatlan tör-
ténelmének tanúi. A felelõs jelen ebbõl a disz-
harmóniából úgy teremt harmóniát, hogy ez
utóbbi épületeket - üzenetüket megõrizve - il-
leszti be a megújuló, megszépülõ városképbe.

Kedves Vendégeink!
Számomra is különleges ez a mai nap. Kü-

lönleges, mert szinte egyidõs vagyok a város-
sal, a szülõvárosommal, Tapolcával. Gyermek-
és kamaszkorom vele azonos idõben éltem
meg, itt jártam iskolába, itt születtek a gyer-
mekeim. Kötõdésem a városhoz hajszálgyö-
kerû: ebbõl a földbõl táplálkozik és befonja sor-
som, életem. Felelõs várospolitikusként - kép-
viselõtársaimmal együtt - a Tapolcán élõ pol-
gárok érdekében tevékenykedünk. Van hitünk,
erõnk és lehetõségünk arra, hogy Önökkel
együtt megvalósítsuk terveinket. Ehhez kérjük
a város minden polgárának segítségét! A jó
ügyet szolgáljuk! Engedjék meg, hogy Márai
Sándor gondolataival zárjam ünnepi köszön-
tõmet: „Ha jó ügyet védesz, mitõl is félhetsz?
Mi is történhetik veled? Letepernek, megrágal-
maznak, kirabolnak, meggyaláznak? Vádakkal
fordulnak ellened, hamisan ítélnek? Mindez
nem változtat azon, hogy az ügy, melyet védtél,
jó volt, s ezért jó volt az is, amit csináltál,
amikor a jó ügy védelmére szegõdtél. Ilyenkor
ne törõdj senkivel és semmivel, csak az ügy
igazával, melyet meg kell védened. Végül is
tehetetlenek az igazsággal szemben. Letipor-
hatnak, de meg nem gyõzhetnek, vádolhatnak,
de meg nem hazudtolhatnak, elvehetik életed,
de nem vehetik el igazságod. Csak akkor nem
vagy magányos az életben, ha jó ügyet védesz.

Nincs fizetség és jutalom az ilyen perben. De
nincs alku sem. Ezért soha ne félj kimondani
azt, amirõl egész lelkeddel tudod, hogy igaz.”

Az ünnepi beszédet követõen kitüntetések
átadására került sor. A Tapolca Városért kitün-
tetésben ebben az évben Szabó Emõke reformá-
tus lelkész részesült. Tapolca Nevelésügyéért
Eichingerné Sümegi Anna, Körmendi Istvánné,
dr. Vargáné Fehér Györgyi és Horváthné
Kovács Margit pedagógusok kaptak elismerést.

Ughy Jenõné, az Okmányiroda vezetõje és
Horváth Sándor földhivatal-vezetõ Tapolca Köz-
szolgálatáért kitüntetésben részesült. Tapolca
Közmûvelõdéséért elismerést a Csobánc Nép-
dalkör és Varga Károly, a városi televízió stú-
dióvezetõje kapott az ünnepen.

A kitüntetettek nevében Szabó Emõke mon-
dott köszönetet, felidézve édesapja azon intel-
meit, amellyel Õt, az érettségizõ diáklányt, a
pályaválasztás elõtt állót bocsátotta útjára. Az
„útravaló” Sík Sándor Te Deum címû verse
volt. - Ha az lesz a célod, azért fogsz küzdeni,
amit itt elolvasol és megértesz, akkor érdemes
lesz küzdeni - mondta az édesapám. Amikor
bejöttem, azt mondta valaki, hogy bizony nagy
tisztesség ebben az elismerésben részesülni.
Eszembe jutott, amit sok évvel ezelõtt hallot-
tam. A tisztesség elfogadása egy óriási figyel-
meztetése az Úristennek, hogy a hitelesítést
vállalni kell. Hogy nekem és nekünk, akik ma
itt álltunk, mennyi idõnk marad arra, hogy meg-
tegyük a dolgunkat, hogy ezt a hitelesítést vál-
laljuk, nem tudom, de kérem az Úristen áldását
mindnyájunk életére. Adja a Mindenható, hogy
így legyen!

A köszönõ szavak után Horgas Eszter fuvo-
lamûvész és a Class Jazz Band-együttes csodá-
latos mûsorában gyönyörködhetett az ünneplõ
közönség.

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke pohárkö-
szöntõjében méltatta a város polgárait, gratulált
az elért eredményekhez és köszöntötte a kitün-
tetetteket.

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

Tapolca nekem a világ közepe
A fenti határozott és megmásíthatat-
lannak tûnõ megállapítást az a Stenszky
Gábor tette, aki 45 évvel ezelõtt, Tapolca
várossá avatásának ünnepén - a korabeli
Napló fotójának tanúsága szerint - mint
úttörõ büszkén tartotta a csapatzászlót.

- Örömmel fedeztem fel magam az Új Ta-
polcai Újság által közölt régi képen - mond-
ja a ma már deres hajú, de ifjú szívû Stenszky
Gábor a vele készített interjú során. - Em-
lékszem arra a pillanatra, tényleg „felfor-
dult” a város, azaz akkor még falu. Nemrég
járt Gagarin a világûrben és mi várossá le-
szünk - vontak „párhuzamot” többen az ese-
mények között, azaz nagyszerû érzés volt az
itt élõknek. Nagyon boldog gyermekkorom
volt, a zenei általános iskolába jártam, na-
gyon szerettem énekelni, szívesen emlék-
szem vissza tanáraimra is, Varga Ilona néni-
re és Bánfy Magdolnára. Tapolca akkor szá-
momra a világ közepe volt: sokat kirándul-
tunk a környezõ hegyekre, „barlangászkod-
tunk” a Halápi út mellett. Csodálatos a me-
diterrán hangulatú tópart, mind a három gyer-
mekemet itt sétáltattam kiskorában, de idõs
szüleimhez most is hetente jövök Tapolcára.
Jelenleg Veszprémben élek, vegyészmér-
nök, számítástechnikai rendszerszervezõ a
végzettségem, de tettem egy kanyart és je-
lenleg - édesapám, Stenszky Gyula gyer-

mekorvos nyomdokain haladva, aki nép-
nevelõ is volt - a szellemi egészség-modell
tudományával foglalkozom, életjobbító tan-
folyamokat tartok.

Arra a kérdésünkre, hogy mit vinne
„örökül” magával Tapolcáról, Stenszky
Gábor határozottan és azonnal válaszolt. -
Tapolca nekem most is a világ közepe. Amit
nemcsak elvinnék, de el is viszek magam-
mal az a kép, amely itt fogad: a város és az
azt körülölelõ vidék.
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ÜNNEPELT A VÁROS

Cserhát József:
Rakja Tapolca is

Itt is ébred az inda, már bimbót, lombot ereszt,
Robban a kis bokor: barlang éje alól a tó -

Õsforrás vize - tart
Tükröt az ég alá.

Itt is gyõz, ami jobb: az új minden vént, maradit
Földre terít, legyûr. Bátorság, bizalom belénk

- mint a kasba a méh -
Zengve beköltözik…

Itt is dolgozik és a gond láncát tépi a nép,
Rakja Tapolca is léte új falait. A kedv

Hajnalpírja alatt
Végül is eltünik

Minden únt düledék, megszépül a  város.
Küzdelmes jelenünk erõs

Oszlopcsarnokaként,
Bontakozik jövõnk.

/Megjelent a Napló
1966. április 15-ei számában./

A megunhatatlan Tóparton

A kitüntetést Ughy Jenõné Császár
László polgármestertõl vette át

A jövõ falai a régmúlt alapjaira épülnek

Fotó: Töreky

Fotó: Parapatics

Fotó: Parapatics



Tapolca is megmozdult a Föld napi akcióra

Csatlakozva a Föld Napja alkalmából meg-
hirdetett országos szemétgyûjtõ akcióhoz
több helyszínen is történtek környezetvédõ
megmozdulások.

Közel 200 fõ önkéntes gyûjtötte össze a
mások által eldobált hulladékot a Tapolca-
Sümeg közötti erdei út mentén. Délelõtt a
Batsányi János Gimnázium és a Széchenyi
István Szakképzõ Iskola diákjai, délután az
önkormányzat dolgozói vettek részt a sikeres
megmozduláson, ahol több zsáknyi szemetet
gyûjtöttek össze. Sajnálatos módon ez a terület
évrõl évre takarításra szorul, pedig ezeket a sze-
meteket nem a szél hordja össze, hanem „gon-

dos kezek munkájának” következménye, ezért
is dícséretes az önkéntesek tevékenysége.         

Gerencsér Barbara
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ITTHON TÖRTÉNT

Házasságot
kötöttek:

Bános László és Magyar Gyöngyi
Für Viktor és Rohonczi Katalin

Horváth Renátó Ferenc és Csik Natália

Évfordulók
1961. április 50 éve
Megkezdte mûködését a Tapolcai Szikvíz- és
Bambi üzem.
1956. április 4. 55 éve
A Batsányi János Írói Kör és a sümegi Kisfaludy
Írói Kör együttes szerzõi estje.
1861. április 6. 150 éve
A budai országgyûlésen a tapolcai kerületet
Bottka Mihály képviseli.
1921. április 7. 90 éve
Megalakult a Tapolczai Bánya Rt. a környék
bauxitkészletének kiaknázására.
1946. április 8. 65 éve
Megalakul a MASZOBÁL, amely helyrehozza a
bauxitbányákat és megindulhat a termelés.
1911. április 13. 100 éve
A barlang megnyitási jogát Keszler Aladárnak és
Társainak engedélyezi a képviselõtestület.
1561. április 17. 450 éve
Hajnalban a török elfoglalta Hegyesd várát. Az új
várnagy Pajazit vajda.
1911. április 23. 100 éve
A Tapolczai Lapok programcikke: "Állandó urá-
nia- és mozgószínház Tapolczán."
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Közúti jármû ittas vezetése vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt indult eljárás az ellen,
aki 2011. március hó 19-én az Ady Endre
utcában az általa vezetett és tulajdonát képezõ
segéd-motorkerékpárral úgy vett részt a
közúti forgalomban, hogy a vezetés megkez-
dése elõtt szeszesitalt fogyasztott. 
- Nagyobb értékre elkövetett lopás bûntetté-
nek megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen ellen, aki 2011. március hó 29.
18:30 óra és 2011. március hó 30. 10:00 óra
közötti idõben a Barackos-lakóparkban épülõ
egyik ház teraszáról 46 bála külsõ szi-
getelõanyagot és 1,5 raklap mennyiségû ra-

gasztót tulajdonított el. A bûncselekménnyel
okozott kár: 500.000. Ft. 
- Nagyobb értékre elkövetett betöréses lopás
bûntettének megalapozott gyanúja miatt in-
dult eljárás ismeretlen ellen, aki 2011. április
hó 09. 12:00 óra és 2011. április hó 10. 05:45
óra között Fõ tér alatt található iparcikküz-
letbe ajtóbefeszítés módszerével behatolt, majd
onnan 2500 Ft készpénzt, valamint elemeket,
akkumulátorokat, izzókat, elektronikai cikke-
ket tulajdonított el. A bûncselekménnyel oko-
zott kár: 438.440.-Ft. Rongálással okozott kár:
30.000.-Ft.

(Forrás: Rendõrség)

Végsõ búcsú Józsa Pétertõl
Mély megrendüléssel és fájdalommal búcsúztunk el
Józsa Péter kollégánktól 2011. április 18-án, Buda-
pesten a SZENT GELLÉRT altemplomban tartott
gyászszertartáson.

Mély megrendüléssel, mert váratlanul és hirtelen követ-
kezett be az, ami történt. Mély fájdalommal, mert elve-
szítettünk egy nagyszerû kollégát, egy igazi barátot. Õ volt
az, aki szaktudásával új lendületet adott a szakácsképzés-
nek. Nagy szeretettel nevelte, tanította a jövõ szakembereit.
Tanítványai szívesen és sokat tanultak tõle. Rengeteg kö-
zös tervünk volt még, közösen gondolkodtunk azon, mi-
ként lehetne megújulni, új képzéseket beindítani. Ezt a gon-

dolatsort sajnos nélküle kell most már befejeznünk.
Péter jó barát volt, mindig számíthattunk rá, és amire megkértük, maradéktalanul, a

Tõle megszokott alapossággal és szakértelemmel teljesítette. Sokszor elbûvölt bennünket
konyhamûvészetével a tantestületi rendezvényeken, és a sakktudása is irigylésre méltó
volt. Sajnos, már nem hallgathatjuk horgásztörténeteit, terveit.

Kollégáid és tanítványaid lelkében és szívében emléked mindig jelen lesz. Búcsúzunk Tõled.
Isten adjon neked végsõ nyugodalmat.

Széchenyi István Szakképzõ Iskola dolgozói, diákjai

Remekül szerepeltek
a Bárdos-intézményegység kórusai
A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegységének kórusai a ma már mi-
nõsítõ megmérettetéssé is vált Éneklõ Ifjú-
ság-mozgalom rendezvényén kiválóan szere-
peltek, nem véletlen tehát, hogy a szakértõ
bírák rangos elismerésben részesítették pro-
dukcióikat. 

A Bárdos-iskola kicsinyeinek kórusa ezüst,
a felsõsök kórusa és a Bárdos Cinege Népdal
Együttes aranyminõsítést és külön dicséretet
kapott.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár évek
óta hat helyszínen szervezi meg a KÓTÁ-val
közösen az Éneklõ Ifjúság mozgalom kórus-
találkozóit, amelynek egyik hagyományos

helyszíne Tapolca.
A zsûri elnöke, dr. Kerekesné Pytel Anna

kérdésünkre elmondta, nagy örömmel tapasz-
talták, hogy Veszprém megyében él és aktív a
mozgalom, hiszen az énekórák számának csök-
kenését így is lehet ellensúlyozni. - Tudjuk,
hogy a verseny fontos a gyerekek életében,
ezért a megmérettetésre ma már szükség van.
Újdonság, hogy a KÓTA új lehetõséget is
adott, hiszen népdal-kategóriában is indulhat-
nak már a gyerekek. Úgy gondoljuk, ma már
nem feltétlenül fontos a közös éneklésnél a
minden áron erõltetett többszólamúság, sokkal
fontosabb az együtténeklés öröme - adott hangot
véleményének dr. Kerekesné Pytel Anna.     TL

Kilenc autót törtek fel
egy éjszaka alatt

Kilenc gépjármûvet törtek fel egyetlen éj-
szaka alatt ismeretlen tettesek a Sümegi út
és a Keszthelyi út környékén. 

A bûncselekményt az egyik károsult je-
lentette be április 6-án a reggeli órákban, mi-
kor észlelte, hogy zárt kisteherautójának jobb
elsõ ablakát betörték, az autóból pedig hiány-
zott két sarokcsiszoló és egy étkészlet.    

A helyszínre érkezõ járõrök meghallgattak
egy másik helyi lakost is, akinek ugyanabban
a parkolóban Opel Corsa típusú személygép-
kocsijának emblémáját és díszlécét tulajdoní-
tották el. Egy Suzuki, valamint egy Renault-
típusú személygépkocsi jobb elsõ ablaka is be
volt törve, ám azokban a tulajdonosok - mint
késõbb kiderült - nem hagytak értéket.

Egy, a Sümegi út környékén parkoló Fiat
Ducato típusú tehergépkocsit is feltört valaki
azon az éjszakán. A kár eléri a 250 ezer forin-
tot.             Töreky László

Sikeresen versenyzett az Országos
Zenés Színházak Fesztiválján a Tapolcai
Musical Színpad két énekese.

Torma Tamás szólóének-kategóriában
a középdöntõig jutott, Tóth Kiara döntõs
lett és különdíjat kapott.

Gratulálunk!

Elsõ alkalommal rendezett Roma Kulturá-
lis Napot városunkban a helyi Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat. A rendezvényt a
Városi Moziban tartották április 8-án, a
Roma Kultúra Világnapja alkalmából. 

Császár László polgármester köszöntõjé-
ben üdvözölte a rendezvény létrejöttét, majd
hozzátette: a Tapolcán elsõ ízben megren-
dezett esemény pályázati forrásból, Tapolca
város önkormányzatának támogatásával, elõ-
finanszírozásával jöhetett létre, és ez bizonyít-
ja a helyi cigány önkormányzat és a város jó
együttmûködését.

Bartha Józsefné, a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke lapunknak azt nyilatkoz-
ta, szeretnék, ha a jelenlegi mérsékelt érdek-
lõdés ellenére is hagyománnyá válna Tapol-
cán az esemény. Ahogy fogalmazott, a roma

kultúra a világon szinte egyedülálló sokszí-
nûsége és szépsége megérdemli a figyelmet.
A rendezvényen egyébként országosan elis-
mert és helyi amatõr, roma és nem roma
elõadók egyaránt bemutathatták prózai, ze-
nés, vagy éppen táncos produkcióikat.        TL

Roma Kulturális Nap

Ha megszólal a zene...

Munkaerõpiaci helyzetkép
A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatója a tapolcai munka-
erõpiac március havi adatairól:

A nyilvántartott álláskeresõk száma 2241 fõ. Elõzõ hónaphoz képest 88 fõvel (3,8%)
csökkent, az elõzõ év azonos idõszakához képest 102 fõvel (4,4%) csökkent.

A pályakezdõ álláskeresõk száma 138 fõ. Elõzõ hónaphoz képest 3 fõvel (2,2%) nõtt, az
elõzõ év azonos idõszakához képest 3 fõvel (2,1%) csökkent.

A nyilvántartott álláskeresõk aránya (a gazdaságilag aktív népesség százalékában)
14,4%. Elõzõ hónaphoz képest 0,6%-kal csökkent, az elõzõ év azonos idõszakához képest
0,4%-kal csökkent.

Fotó: Töreky

Egy rövid idõre fellélegezhetett a Föld

Fotó: Gerencsér



Áprilisban a Tapolcai Általános Iskola ta-
nulói kulturális bemutatókkal örvendez-
tették meg közönségüket. 

A Tapolcai Általános Iskola tagintézmé-
nyei évrõl-évre nagy érdeklõdés mellett ren-
dezik meg saját kulturális bemutatójukat, ahol
bemutatkoznak az iskola valamilyen elõadó-
mûvészeti ágban felkészült, felkészített, te-
hetséges tanulói, osztályközösségei.

Az eseményeknek idén is a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ adott méltó helyszínt.
Az egyéni és társas produkciók pedig nem
hagytak kétséget afelõl, hogy városunkban
színvonalas kulturális, elsõsorban tánc-, nép-
tánc-, ének- és hangszeres zenei oktatás fo-
lyik. A kulturális bemutatókba fektetett
munkát Bajner Imre igazgató a Bárdos Lajos-
tagintézmény kulturális bemutatóját meg-
elõzõen így köszönte meg: - Gárdonyi Géza
szerint minden mûnek akkora az értéke,
amekkora rezgést kelt a szívekben. Ezt az
idézetet helytállónak találjuk mi nézõk, szü-

lõk, pedagógusok, meghívott vendégek. Ér-
deklõdve és izgalommal várjuk, hogy gyer-
mekeink mûsora ezt a bizonyos rezgést kelt-

hesse. Köszönöm mindenkinek a hetek, hó-
napok óta zajló lelkiismeretes munkát.  

Töreky László

Színpadon a Kazinczy-tagintézmény tanulói

Fotó: Töreky

KULTÚRA
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„A Járdányi Pál Zeneiskola jubilál, a 40.
tanévet ünnepli” - említette köszöntõjében
Péni Béla igazgató a Zenei Napok 2011 elsõ
hangversenyén április 4-én, amikor a volt
növendékek zenéje töltötte be a zeneiskola
hangversenytermét. - Volt, amikor egy
egész hónapig zajlottak a Zenei Napok
programjai, ez évben két hétig tartott.

Az igazgató visszaemlékezett a növendé-
kek fejlõdésére: tavaly még a mi növendé-
keink voltak, idén már a Zenemûvészeti Szak-
iskola tanulói, majd felsõfokú tanulmányai-
kat végzik; s nem egy visszatér az Alma Ma-
ter kebelébe, egykori iskolájának tanára lesz.

Szemünk elõtt fejlõdnek; technikájuk is, a
választott mûvek is igényesebbek. Gusztos
Dániel hegedûje, Mészáros Mátyás zeneszer-
zõi fejlõdése-zongorajátéka érettebb; a fuvola
nagyívû dallamai fényesek; a Blahunka-
lányok póztalan, kristálytiszta játéka nagy jö-
võt sejtet; Román Ivánban akár egy jövendõ
magyar Paganinit képzelhetnénk; Németh
Tamás trombitája tettre késztetõ; Vercz Dóra
tömör zongorahangzatai, Mayer Dániel vib-
rafonja változatos élményt ad. Farkas Klára
mint a porából föléledt fõnix rég felülmúlta
egykori önmagát.

Rajta fiatalok, ambícióval és szorgalom-
mal a csúcsig!

Április 7-én a világjáró Liszt-díjas nagy-
bõgõmûvész, Járdányi Gergely tisztelte meg
vendégjátékával Tapolcát ill. a Járdányi Pál

Zeneiskolát. A koncert elõtt Péni Béla igaz-
gató rövid ismertetést adott Járdányi Gergely
családi indíttatásáról, tanulmányairól, mûvé-
szi pályájáról. - Majd elkezdõdik a csoda, az az
áhítattal megformált zene, amelynek minden
hangja külön atmoszférával bír (a mûvész
önmagát, hangszerét olyan összeszedettség-
gel készíti fel, amely illõ mûvészi játékához). 

Ima ez - a zene nyelvén. Mennyi méltóság,
kellem, finomság egy bõgõn!

A záradékokban teljesedik be a pianissimo
áhítata. A világ nagy hangversenytermeinek

mûvészét Tapolcán hallani - kivételes élmény.
Õ pedig tisztelettel és alázattal adja kincseit.
Járdányi Gergely már nem sztár; õ a zene
fölkent papja.

Április 12-én a zeneiskola tanárai zenéltek.
A napi tanítás mellett versenyekre készítik fel
növendékeiket, a koncerteken kísérik játéku-
kat, s íme, õk maguk is kiállnak érett tudá-
sukkal, megmérettetnek. Összhangban és ön-
állóan is jelesül szól hangszerük: fuvoláz a
fuvola, fényez a hegedû - a zongora õrzõ-
gazdagító alapot ad. Az énekhang operába

illõ; nagy ívekben sóhajt a cselló; magyar
hangsúlyok a magyar témákban; új hangok az
ütõkön, tettre-lendületre indító, fiatalító.

Április 15-én a jelenlegi növendékek leg-
jobbjai játszottak. - Hányadikos az a pici?
Hegedûhangja a gyermeké, de összeszedett-
sége reményteli.

Micsoda vonótechnika László Loláé!
Mindössze másodikos. Veszprémben megyei
ezüstérmet nyert. Monostori Sára csellójáté-
kával Pápán megyei versenyen arany! Vajai
Franciska Várpalotán oboaversenyen ezüst!
A magabiztos Presics Renáta megyei zongo-
raversenyre készül; Slag Erik fafúvón Várpa-
lotán arany-díjas. A hegedûs Somogyi Zsófia
a Veszprém megyei versenyen arany-díjas,
felkészítõ tanára, Román Iván különdíjas, zon-
gorakísérõje: Takácsné Németh Magdolna
különdíjas. A kis Minorics Máté tenorkürtön
remekelt - Veszprémben a regionális verse-
nyen nívódíjas aranyat nyert. Vibrafonon
Kovács Ádám zenélt - Szombathelyen az ütõ-
versenyen aranyat nyert és felvételt Gyõrbe a
Zenemûvészeti Szakközépiskolába.

Valóságos éremesõ! - Jó alapokat kaptak a
tapolcai zeneiskolában.

A tanulók olvasópályázatuk anyagát az
évfordulón Liszt Ferenc-témából készítették:
rajzok, szövegek szólnak a nagy magyar ze-
neszerzõrõl.

A legjobbak jutalma kirándulás a Zenetör-
téneti Múzeumba.        G. Dr. Takáts Gizella

Zenei Napok a Járdányiban

A Balaton-felvidék nem hagyja cserben
költõ vándorát. Németh István Péter tükröt
tart a szépségnek, élményeibõl lapoz a világ.
Jambikus verslábai játékos rímeken szövõd-

nek, egykor Tasso szívét is zendítették. Asz-
szociatív spontaneitása (valójában a mûfaj
több teret engedne a pajzánságnak), jóllehet
gondosan formázza sorait, nála tetten érhetõ
rítus, ahogy ihletét magába meríti. Csalóka
rigmusok is lélekbõl bizonygatják: csapodár
gondolat ritkán szõ tisztes szenvedélyt. Paj-
kos hexameterei vallomások, némelyik szíve-
hosszig dal (nem egy mûve makámával ro-
kon), mondókái páratlan rímeken botlanak,
azt hisszük, trocheus, aztán elnyugszanak egy
daktilusi képben. Alkotójuk mitikus, de már
szelíd Ahab, vagy még inkább: e korba illõbb,
tájékozottabb Miskin (lehetett volna az élet-
be belehalt Simon Tamás is, ám poétánk sze-
rencsésebb: inkább számkivetett).

Németh István Péter szavai legendáriumot
építenek. Társa lehetne Conchita (azonos ge-
nezisûek), teljesség körvonalait hordják: min-
dig befogadók. A szerzõ legszívesebben sze-
mélyiségét meghatározó érzelmekbõl merít;
az elkívánkozás és a visszavágyódás csataje-
lentõje: Ambrose Bierce és Prosper Mérimée
sem rögzített volna pontosabban. Ha vala-
kinek kedve támadna barangolni John
Fowles-val a Lyme Regis lankáin (Conrad
szindbád-lemurja, Tournier hasonló fluidu-
mokon kalauzolhatna), vagy egykoron H. G.

Wellsszel kerekezett volna örömest a Roe-
hamptonból Putney Hillbe vezetõ úton, eset-
leg Walter Scottal az abbotsfordi kastély dol-
gozószobájából szemlélõdött volna, miköz-
ben a házigazda szájából napóleoni hábo-
rúkról hall, alighanem Németh István Péter
útitársául is szegõdne zarándoklásain.

Költészete a lélek rítusa, nála nem pusztán
a kedélyállapot számít, inkább amit a látvány
- ens reale - a szívben teljesebbé hangol; rejt-
vényei tiszta észlelések, felfedezései esti me-
zõk csendjében mormolt. (Egyedül a fénynek
nincs talánya és a színeknek: feltöltenék az
embert, egybemosnák a vidékkel, ott, ahol a
megtett út nélkül igaz a megérkezés. A ka-
vernás helyeket a felhõtlen égbolt teszi be-
szédessé; az évszakok valójában a pulzáló erõ
és a természet interakciójából kélnek - vajú-
dást hagy nyomukban a nemezis.)

Némely szerzõnek csupán ennyi marad:
képesség elszakítottságának kifejezésére.
Költõnknél a fohász mindig szívbõl fakad,
olykor már elvezet a sóvárgás nélküli nyuga-
lomba. Így a legjobb. Az imára nem hat idõ,
sem tér, a könyörgés tiszta koncentráció, ere-
dõjéhez kapcsol. Az alázatosnak nincsenek
problémái; a befogadás az egyetlen állapot,
amelyben túlléphetõ a lét vívódásain.

Amit a természet megmutat, a csendbíró em-
ber talánya is, olyankor az elme sem fecseg,
behatolást enged a gondolat nélküli áradásba.

Mielõtt a táj közös tudatra lép vándorával,
meg kell ismernie, aztán magasabb spirituális
szinten lükteti életimpulzusait. (Alkonykor
beharap a padmaly estellõvel rajzolt szádja.)
Hamvas Béla Kemenesalján találta meg a
misztikus eredõt, a genius loci-t, ám Kõvá-
góörstõl Kékkút felé vezetõ lejtõ is álca nél-
kül való, csakúgy mint a hidegkúti felsõte-
metõ titokzatoskodó henye boroszlánjaival,
vagy Veszprémfajsz táblától balra, a földút
lomha árnyékgondoláiból nekirugaszkodó
szél az ismeretlenen túlin vitorlázik, s e,
Teremtõ lenyomatait bõvében õrzõ földeken,
ahogy jégtáblák törmeléküket, évszázadok
tolják elõre hangulataikat.

S lám, Németh István Pétertõl könnyen
hihetõ: bár a pocsolyában mindig szédítõ lesz
az ég, a generózus táj - itt vagy ott - már
gyengéden ránk kívánkozik útjain. Azonban
az álom bármikor megelevenedik: Purcell
Circétõl elmaradva fúriákkal táncol a polde-
reken, Händel a nimfák szenvedélyességét
önti zenébe, Mozart már pentaton hangsort
zendít, mindent meghagy szomorú méltóság-
ban.  Vass Z. Zsolt

A költõ, aki tükröt tart a szépségnek

Németh István Péter, a szépség költõje

Farkas Klára hegedûjátékát Takácsné Németh Magdolna kíséri zongorán

A Wass Albert
Könyvtár és Múzeum

programjai
Május 4. (szerda) 16 óra: Finy Petra:

„Az ovi-ügy” - Író-olvasó találkozó óvo-

dás klubosoknak és más érdeklõdõknek;

Május 12. (csütörtök) 10 óra: „Miaz-

ami” és „Miazmég” - Vidám délelõtt

Nyulász Péter költõvel óvodás csopor-

toknak; Május 18. (szerda) 17 óra: „Egye-

nes labirintus” - Závory Andrea színmû-

vésznõ Pilinszky-estje; Május 26. (csü-

törtök) 10 óra: Gyermeknapi koncert a

Kákics együttessel; Június 7. (kedd) 17

óra: „Magyarország édes hazám” - Budai

Ilona népdalénekes önálló estje.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Fotó: Napló

Tapolcai kisdiákok a színpadon

Fotó: Archív



Aprotestáns templomban Hegedûs Zsuzsanna
lelkész, énekmûvész dalos, verses mûsorá-
val, majd a közeli parókián Horváth Róbert
szobrászmûvész kiállításával ünnepelték a
hívek a virágvasárnapot, Jézus Krisztus haj-

dani diadalmas bevonulását Jeruzsálembe.
A rendezvény teljes egészében a „Hit, re-
mény, szeretet” közösségének adományai-
ból jött létre.

- Amikor virágba borul évrõl-évre váro-

sunk, mi is ünneplõbe öltöztetjük a lelkünket
- mondta köszöntõjében Ács Jánosné. - Jézus
Jeruzsálembe történõ bevonulása egyértelmû
üzenet a tanítványoknak: vajon felismerjük-e
ezen a napon a békességre, az életre vezetõ
utat? Az életre vezetõ út Jézus király útja.
Kiáltás, felismerés, tisztítás és gyógyítás. Ez a
virágvasárnap egyértelmûsége. Világos, tet-
tekben megnyilvánuló, Krisztushoz és egy-
máshoz való tartozásunk egyértelmûsége. Jézus
Krisztus most is jön egyéni életünkhöz: gyü-
lekezetünkhöz, városunkhoz, magyar népünk-
höz, az egész világhoz, hogy mutassa a hit-
hez, a reményhez, a szeretethez vezetõ utat.

Dr. Mészárosné Hegedûs Zsuzsanna
klasszikus gitáron kísért gyönyörû ének-
hangját, nívósan elõadott hazafias- és nép-
dalait, Isten és hazaszeretettel áthatott üze-
neteit szeretettel fogadták, és õszinte taps-
sal jutalmazták a hívek.

Késõbb a parókián Horváth Róbert ta-
polcai szobrászmûvész szobor- és festmény-
kiállítását tekinthették meg a jelenlévõk.
A tárlatot Baginé Szûcs Éva presbiter nyi-
totta meg, aki hangsúlyozta: Horváth
Róbert megérdemli a város figyelmét, hi-
szen egy csendes, szolid fiatalember, aki-
ben óriási tehetség lakozik.  TL

Már az elõzõ számainkban megemlé-
keztünk kiváló rendtársainkról, akik nagy
érdemeket szereztek tartományunk veze-
tésében, és akikre hálásan tekintünk visz-
sza.

A mostani számban egy olyan rendtár-
sunkról szeretnénk szólni, aki, bár a tarto-
mány vezetésében nem vett részt, de igazi
szalézi lelkületével és munkájával nagy
tiszteletet szerzett a szalézi névnek.

P. Szollár Lajos 1915. július 17-én született
Tapolcán, abban a városban, ahonnan több
szalézi is elindult Don Bosco követésére. A
nyergesújfalui szalézi iskolában ismerkedett
meg Don Boscóval, és fiatalos lelkesedésé-
vel vállalkozott követésére. 1930-31-ben Pé-
liföldszentkereszten töltötte novícius éveit,
majd különbözõ szalézi intézetekben mûkö-
dött, mint nevelõ.

1941. június 27-én Esztergomban szentel-
ték pappá. Mint fiatal pap, teljes odaadással
és lelkesedéssel végezte teendõit. Igen tisztelt

hittanár volt. Különösen nagyra becsülték mun-
kásságát pestszentlõrinci plébániánkon, oly-
annyira, hogy hosszú évek elmúltával nagy
szeretettel gondoltak rá tanítványai, és még
külföldi otthonában is többször felkeresték.

Ez a munka 1950-ben félbeszakadt. A rend
feloszlatása után fizikai munkásként dolgo-
zott 1956-ig. Az októberi forradalom lehe-
tõvé tette számára is az ország elhagyását.
Több helyen (Graz, Bécs, Torino, Gallipoli) 
a menekültek lelkipásztoraként mûködött.
1957-ben átvette a bécsi magyar menekültek
gondozását.

Hosszú éveken át személyesen is megta-
pasztaltam papi buzgóságát, a lelkek meg-
mentéséért való fáradozását. Szorgalmasan
látogatta a menekülttáborokat, a fiataloknak
katekizmus-oktatást tartott. Kereste az elve-
szett lelkeket és igyekezett mindenkit segí-
teni, támogatni. Munkahelyeket, családi ott-
honokat igyekezett szerezni a menekült ma-
gyarok számára. Fáradtságot nem ismerve se-

gített minden magyaron. A sikertelenség és a
hálátlanság nem törte össze optimizmusát.
Erején felül dolgozott, és mindez bizony alá-
ásta egészségét.

A hazai kommunista hatóság ferde szem-
mel nézte munkásságát. Nemkívánatos sze-
méllyé minõsítették, és megtagadták számára
a hazalátogatást. Nagy megpróbáltatást jelen-
tett számára, hogy édesanyja temetésére sem
engedték be az országba.

A rendszerváltás sem hozott számára eny-
hülést. Az állandó munka, küzdelem kikezdte
egészségét, és 1991. február 26-án az örökké-
valóság hazájába távozott.

Hû és lelkes fia volt Don Boscónak! Nagy
segítségére volt a magyar szaléziaknak. Ha-
lála után, végakaratával a szentkereszti házat
segítette.

Büszkén és hálásan tekintünk Rád, P.
Szollár! P. Havasi József SDB

tartományfõnök
/Szalézi Értesítõ, 2007. december/
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TÖRTÉNELEM - EGYHÁZI HÍREK - KULTÚRA

Elõttünk jártak • P. Szollár Lajos SDB (1915-1991)

A május 6. és 8. között megrendezésre ke-
rülõ Tapolca Tavasz rendezvénye ebben az
évben az országos Tér-Film-Zene Fesztivál
nyitórendezvénye is.

Célkitûzése, hogy ingyenes szabadtéri kert-
mozi jellegû, tartalmas kulturális kikapcsoló-
dási lehetõséget nyújtson a Köztársaság térre
kilátogatóknak. Rengeteg mozgóképi alko-
tás lesz a fõszereplõje a rendezvénysorozat-
nak, de babaruhabörzére és kutyaszépségver-
senyre is sor kerül majd. A széles repertoárt
felölelõ filmek között a gyerekeknek megtalál-

hatóak a klasszikus magyar rajzfilmek, a
Kockásfülü nyúl, Csipike az óriás törpe, ifjú-
sági filmek, Keménykalap és krumpliorr, kon-
certfilmek, kabaré, valamint némafilmek is. A
rendezvény a 42. Magyar Filmszemlével azo-
nos idõpontban lesz, ezért a Moholy-Nagy Mû-
vészeti Egyetem animációs filmjei is vetítésre
kerülnek. Élõ zenét hallhat a publikum mind-
három napon, a Kali Mutu jazz-koncertjével,
majd a Dunai hajós 1974-es magyar filmmel
és némafilmmel zárul az elsõ tapolcai Tér-
Film-Zene Fesztivál.       Gerencsér Barbara

Tér-Film-Zene Fesztivál Tapolcán

Július 8. és 10. között - immár második
alkalommal - Ghymes Fesztivál lesz a
Szent György-hegyen.

Mint Szarka Gyulától, a Ghymes Együt-
tes Kossuth-díjas vezetõjétõl megtudtuk, a
tavalyi év tapasztalatait összegezve ismét
nagyszabású fesztiválra készülnek a Szent
György Pincénél.

- A hegy gyönyörû, a környezet csodá-
latos, nagyszerûek lesznek a programok.
Bízom benne, hogy még a tavalyinál is
nagyobb sikerünk lesz. A célunk az, hogy ne
csak Tapolcát és a hegy körül lévõ tele-
pülések lakóit, de a kistérséget, sõt a megyét
is megmozdítsuk erre a rendezvényre. Már
tavaly is érkezett közönség az országhatá-
ron innen és túlról is, vitték a fesztivál jó
hírét. Most is mindenki megtalálja majd a
kedvére való programot a sokféle kínálat
között. Lesz színház és koncert, „nyelvész-
kedünk”, de az irodalomról is szó esik majd.
Fellép majd a L'art pour l'art Társulat, mold-
vai csángó dalokat hallhat majd a közönség,
A bor és a leányka címû mûsorommal én is
az elõadók között leszek. A Ghymes-koncert

9-én (szombaton) 21 órakor lesz. Azt köve-
tõen a tapolcai Kali Mutu-együttes lép fel.
Nagyon örülök, hogy rátaláltam erre a „csa-
patra”, nagyon tehetséges. De természe-
tesen más tapolcai mûvészeti csoportban is
gyönyörködhetnek majd a fesztiválra láto-
gatók. A Tapolcai Kamarakórus, a Járdányi
Pál Zeneiskola együttesei, a Kossuth-díjas
Szarka Tamás költõi estje is nagy érdeklõ-
désre tarthat számot, de bizonyára sokakat
vonz majd Fábry Sándor mûsora is.

Mindenkit szeretettel várunk!           NHE

Ha nyár, akkor Ghymes Fesztivál!

A Rákóczi-szabadságharc befejezésének
300. évfordulóján emlékeznek a tárogató-
kísérte dalok: „hová lettek, hová mentek
válogatott vitézi?”

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum kö-
zönsége április 19-én Praznovszky Mihály iro-
dalomtörténész szakavatott visszaemlékezését
hallgatta e témában nemcsak a Nagyságos
Fejedelem szerepe szempontjából, hanem a
meghatározó kortárs politikusok: királyok, had-
vezérek, birodalmak nézõpontjából is.

Mind a szabadságharc kitörése és lefolyá-
sa, mind kénytelen vége rendkívül kusza,
összefüggõ, nemzetközi hatalmi érdekek
szálán haladt. Rákóczi családi sérelmei mel-
lett a végsõkig kifosztott-elnyomott nép

érdekében fogott fegyvert. Amíg XIV. Lajos
érdekei diktálták, támogatta a magyar szabad-
ságharc ügyét; az orosz cár, Anglia, Len-
gyelország érdekei szintén. A Habsburg-
érdekek egyértelmûen a magyarság ellenében
hatottak. A magyar hadvezetõség szerepe is
megosztott volt.

- Föltette a kérdést Praznovszky Mihály:
árulás vagy honmentés volt-e Károlyi Sándor
szerepe, amikor kiegyezett a Habsburgokkal?
Lehetett-e mást tenni a nyilvánvaló túlerõvel
szemben, a külföldtõl magárahagyott ma-
gyarság ügyében? A kivérzett, pestistõl is
pusztított nép érdekében?

Pálfi János nádor, a királyi hadak ma-
gyarországi fõparancsnoka elõnyös békét

ajánlott az ország szempontjából: meghagy-
hatták birtokaikat a harcban részt vettek, élet-
és vallásszabadságot ígért - az uralkodónak
tett hûségeskü ellenében. A várakat azonban
lerombolni! A nép megnyugodhatott, de
Rákóczi nem.

Hûségesküt nem tett, nem tehetett - jól
tudta, miért.

A külföldnek - még nagyhatalmú rokoná-
nak: XIV. Lajosnak sem volt már érdeke õt
támogatni.

A régi ellenség, a török szultán adott neki és
bujdosó társainak otthont, holtában nyugodal-
mat, amíg az édes haza elhivatott vezetõi haza-
szállítván hamvait - el nem helyezték a kassai
dóm altemplomában.     G. Dr. Takáts Gizella

Haj, Rákóczi, Bercsényi!...

Virágvasárnap dalokkal és kiállítással

Igen, a lomb ragyog,
A lomb tovább ragyog,

És te úgy függsz e televény
Elõterében akár egy

gyümölcs.
Holott ember vagy, holott

ember voltál,
Útszéli Isten.

Pilinszky János

A csodálatos ének betöltötte a templomot, és megnyitotta a lelkeket

Fotó: Töreky
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Érdemes tudni
A 2011. május 20-i, magánszemélyekre vo-
natkozó 1053 számú személyi jövedelem-
adó bevallás beadási határideje elõtt érde-
mes áttekinteni a kitöltési útmutatót, a ki-
töltéssel kapcsolatos alapvetõ változásokat.

2010-tõl bevezetésre került az összevo-
nandó jövedelmek szuperbruttósítása. Az
elõzõ években megszokott bevétel, költség,
jövedelem mellé bekerült az adóalap osz-
lopa is. A bevallás elkészítése során foko-
zott figyelmet kell fordítani a kifizetõk és
munkáltatók által kiadott igazolásokra, mi-
vel ezek segítséget adnak a kifizetések meg-
felelõ helyre történõ beírásához. Nagyon
fontos, hogy adóalapként jó összeg kerüljön
beírásra, hiszen ennek 1,27 szerese lesz az
összevont adóalap (Adóalap-kiegészítéssel
növelt jövedelem), amely után adófizetési
kötelezettség keletkezik.

Lényeges tudnivaló, hogy az önálló tevé-
kenységbõl származó jövedelem kiszámítá-
sakor, amennyiben adózó EHO fizetésére

nem kötelezett, az adóalap oszlopába a be-
vétel („b” oszlop), költségekkel („c” oszlop)
csökkentett összegét kell feltüntetni. Ha a
jövedelem után EHO fizetési kötelezettség
is terheli a magánszemélyt, akkor a fenti ösz-
szeg 78% - át kell az „a” oszlopba feltüntetni.

Kötelezõ kitölteni a 1053-A lap „a” osz-
lopait. A 1053-A lap 27. sor „a” oszlopába
az 1-4 sorok „d” oszlopainak (adóalap-
kiegészítéssel növelt jövedelem) adata, míg
a 28. sor „a” oszlopába az 1-26 sorok „a”
oszlopainak (adóalap-kiegészítés nélkül
számított jövedelem) adatát kell beírni. 

A NAV ügyfélszolgálatain az adóhivatali
közremûködéssel elkészített személyi jöve-
delemadó bevalláshoz szükséges nyilatkozat
február 15-i határideje után az adóbevallás
kitöltetésére nincs lehetõség, de az egyéb ki-
töltéssel kapcsolatban felmerülõ értelmezési
is kitöltési problémával kapcsolatban teljes
körû segítséget nyújtanak kollégáink.      NAV

Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Kiemelt fontosságú a jó kapcsolat
a helyi önkormányzattal

Eredményes tavalyi évrõl számolt be a
helyi városszépítõ egyesület április 18-án
a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban.
Dr. Zsiray Ferenc elnök szerint az egye-
sületnek anyagi problémái nincsenek, az
önkormányzattal pedig zökkenõmentes
az  együttmûködés. 

A közgyûlés ezúttal szomorúan indult,
hiszen dr. Nádori László professzor halál-
hírérõl a rendezvényt megelõzõen értesültek
a tagok, akik egyperces néma felállással
adóztak a neves, hosszú évek óta Tapolcán
élõ sportszakember emléke elõtt. A legfon-
tosabb témákról dr. Zsiray Ferenc, az egye-
sület elnöke nyilatkozott lapunknak. - Moz-
galmas és sikeres  volt a helyi városszépítõ
egyesület életében az elmúlt idõszak. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy három kiadványunk
is megjelenhetett a közelmúltban, köztük a

Tapolcai Életrajzi Lexikon negyedik kötete,
a szõlõhegyi kápolnák és a tapolcai kato-
likus mûemléktemplom történetét feldol-
gozó kiadványunk. Büszkék vagyunk a nor-
vég pályázaton elért sikereinkre, ifjúsági ta-
gozatunk, nõklubunk munkájára is. Jól si-
került, s remélem az idei évben is jól fog

mûködni a Virágos Tapolcáért kezdemé-
nyezésünk és az egyesülethez köthetõ
Batsányi Emléknapok megrendezése. Ahogy
a megelõzõ években, idén is a helyi önkor-
mányzattal, a pénzügyi bizottsággal szoros
együttmûködésben kívánunk dolgozni. Sze-
mélyes meggyõzõdésem és legutóbbi orszá-
gos elnökségi ülésünk tapasztalata is, hogy
ahol a városszépítõk nem tudnak közös ne-
vezõre jutni a helyi önkormányzatokkal, ott
komoly gondok lehetnek.          

Töreky László

Apák Napja a katolikus iskolában

Tapolcai sikerek

„Egy kis verset súgott nekem // A szeretõ
szívecském, // Megtanultam s el is mondom
// Édesapák ünnepén. // Reggel imám azzal
kezdem, // Este azzal végzem, // Az én édes
jó apámat // Áldd meg s tartsd meg Isten.”

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskolában immár hagyomány, hogy
Szent József ünnepén köszöntjük az édes-
apákat és a nagypapákat.

Köszöntjük õket és megköszönjük nekik,

hogy nap mint nap fáradoznak családjukért,
gyermekeikért, unokáikért. Így volt ez már-
cius 18-án is.

A zsúfolásig megtelt és szépen feldíszített
tornateremben versek, dalok, táncok sokasá-
ga köszöntötte a meghatódott ünnepelteket.

A mûsor végén a gyermekek és unokák a
nap emlékére kedves kis ajándékot adtak át.

Németh Imréné
igazgató

Anya-gyermek
Bimbó voltál; rózsa-ígéret az arcodon, szép lány!
Nyíló rózsa, termõ lettél; kis fiaidnak
Mindene, anyja, embered társa, otthonod õre.
Gonddal, örömmel teljes az élet, a házatok tája;
Víg kacagással, kis tipegõkkel megtelik nap-nap.
Bimbó gyermekek nap sugarára, szív-szeretetre
Feslõ rózsák, naggyá nõnek, és velük együtt
Termést hoz majd újabb életek végtelen árja.

G. Dr. Takáts Gizella

Képünkön dr. Zsiray Ferenc, az egyesület elnöke és Benács Lajos alelnök

Versekkel, dalokkal köszöntötték az édesapákat a gyerekek

Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy
valamiért, és nem valami, pláne nem va-
lakik ellen szólok.

Valószínûleg többen gondoljuk úgy, hogy a
Batsányi János születése közelgõ 250. évfor-
dulójának megünneplése a szülõváros, azaz
egész Tapolca ügye kell legyen.

A 200. évfordulón, 1963-ban én már tapol-
cai polgár voltam, és az akkori vegyes kórus
egyik tagja. Emlékszem arra a nagyszabású
ünnepségsorozatra, amit a község szervezett
dr. Zákonyi Ferenc és Keresztúry Dezsõ rész-
vételével, kassai delegációval, a veszprémi
Honvéd Férfikar és egy osztrák mûvészeti
csoport közremûködésével, nagy ünnepség-
gel, amelyen a mi kórusunk is fellépett. (Köz-
ben megtudtam, hogy Kodály Zoltán erre az
alkalomra írta A franciaországi változásokra
címû mûvét. Ennek itt volt az õsbemutatója.)

Egy ilyen nagyszabású ünnep megszer-
vezése nem egy-két hónap munkája. Tu-
dom, hogy Kaposváron tíz éve kezdték el
Rippl-Rónai J. születésének ez évi 150. évfor-
dulóját szervezni.

Ide kapcsolódik az elsõ kérdésem: tudjuk-e,
van-e konkrét elképzelésünk arról, hogy kik-
kel akarunk mi, és kik akarnak velünk ünne-
pelni?

Egy évvel ezelõtt - még  mint a Városszé-
pítõ Egyesület alelnöke - megbízottként azzal
a céllal hívtam össze a 2010. évi Batsányi
Napok Szervezõ Bizottságát, hogy errõl a
témáról is beszéljünk (a meghívó levélben és
a kiadott részletesebb napirendi javaslatban is

szerepelt a téma).
Sajnos, bizonyos okok miatt nem eshetett

szó róla. És attól kezdve már nem voltam
illetékes a dologban. Ide kapcsolódik a má-
sodik kérdésem: van-e már felelõse a 250.
évforduló megszervezésének? Ebben az eset-
ben olyan felelõsre gondolok, aki személye-
sen áll jót a 250. évforduló megszervezéséért
a város elõtt. Úgy gondolom, hogy ez a sze-
mély önkormányzatunk egyik tagja, vagy a
Batsányi Emlékbizottság elnöke lehetne.

A harmadik kérdésem a tárgykörben a kö-
vetkezõ: hol a helye ennek a bizottságnak? A
Batsányi Emlékbizottságot még a 19. sz. vé-
gén hozták létre. Az Emlékbizottság volt az
egyik szervezõje az 1934. évi hazahozatalnak
és újratemetésnek. A II. világháború után
1958-ban ismét megalakult (Marton László,
dr. Nagy Jenõ és dr. Zákonyi Ferenc alapító
tagok voltak akkor). Biztos, hogy ennek a bi-
zottságnak egy sokkal késõbb alakult civil
szervezet (al)bizottságaként kell mûködnie?

Még egy kérdés: hogyan mûködik most a
Batsányi Emlékbizottság? Ki az elnöke? Kik
a tagjai? Milyen rendszerességgel ülésezik?
Van-e elfogadott munkaterve? Azt hiszem,
ezek egy mûködõ bizottság formális jellemzõi.

Végül egy megjegyzés: sohasem akartam a
bizottságban tisztséget viselni, de az ismere-
teimmel, gondolataimmal vagy a szervezési
és egyéb tapasztalataimmal szívesen segíte-
nék a munkájában és a 250. évforduló meg-
szervezésében, ha a mûködés kereteit sikerül
tisztázni.  Csaba Dezsõ

A Város- és Faluvédõk Szövetsége (Hun-
garia Nostra) „Fiatalok az épített és ter-
mészeti környezet védelméért” címmel or-
szághatáron is túlmutató pályázatot hirde-
tett.

A közel 3000 pályamûbõl a szakmai zsûri
mintegy hetvenet ítélt díjazásra érdemesnek.
Adíjazottak között harmincnégy tapolcai is sze-

repelt. A tapolcai pályamûvek száma 74 volt.
A díjátadásra április 16-án került sor a

Budapesti Történeti Múzeumban.
A legjobb pályamûvekbõl ugyanott kiál-

lítás is nyílt. A pályázaton résztvevõ tapolcai
tanulók különbusszal mentek fel a díjátadó
ünnepségre, majd azt követõen Szentendrére
kirándultak.  NHE

Gondolatok
a Batsányi Emlékbizottságról

Fotó: Iskola

Fotó: Töreky



Bárka Csanád, a Batsányi János Gim-
názium és Kollégium 12. A osztályos
tanulója április 18-án biológia tantárgy-
ból az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny döntõjén vett részt.

A verseny két és három fordulóból
állt. Az elsõ iskolai megmérettetésen in-
dult több, mint ötezer diákból 175-öt hív-
tak be a második területi fordulóba, ahon-
nan 48 tanuló jutott tovább kategórián-
ként az országos döntõbe.

A versenynek a budapesti Corvinus
Egyetem Kertészettudományi Kara adott

otthont, ahol laboratóriumi munkához
kapcsolódó feladatok várták a tantárgy
legjobbjait.

A versenyzõknek állattan, növény-
tan, ökológia és genetika témakörökben
kellett bizonyítaniuk felkészültségüket.
A tapolcai tanuló országos 22. helyezést
ért el, ami 25 ponttal emeli felvételi pont-
számát.

Az eredményhez mind Csanádnak,
mind felkészítõ tanárának, Miltényi Attilá-
nak gratulálunk, és további sikereket
kívánunk! Nagy Szintia
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FIATALOKRÓL-FIATALOKNAK

„Tündérjárta mesetájon”
AWass Albert Könyvtár és Múzeum Gyer-
mekrészlege az idei évben március 28. és
április 1. között rendezte meg hagyomá-
nyos vers- és mesemondó versenyét, ahol
közel 350 versenyzõt hallgatott meg a zsûri.

Alegnagyobb létszámmal az óvodások kép-
viseltették magukat. A helyi általános iskolá-
sokon kívül a környezõ településekrõl is szép
számban érkeztek versenyzõk (Monostor-
apáti, Sümegprága, Nemesgulács, Zánka, Ba-
latonederics és Zalahaláp). A versválasztás

sokszínû volt, a klasszikusok versei mellett
elhangzottak mai költõk mûvei is. 

A vers- és prózamondás talán az emberi
önkifejezés egyik legjobb eszköze, út saját
magunk és más emberek szívéhez, fejleszti a
kommunikációs készséget, önismeretre tanít,
nevel, feloldja a gátlásokat, segít felnõtté vál-
ni, emberibb életet élni.

A verseny évek óta történõ megrendezé-
sével ehhez igyekszünk segítséget nyújtani.
(Forrás: Wass Albert Könyvtár és Múzeum)

Szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy
2011. 04.09-én Tapolcán rendezik a Nike
Kupa 2011 versenysorozat regionális közép-
döntõjét. A nyolc csapatot felvonultató ese-
mény egyik résztvevõje a Puskás Akadémia
csapata. Kevesen tudják, de ennek a csapat-
nak van egy „tapolcai szála”.

A csapatkapitány ugyanis nem más, mint
Koronczi Bence. Tízéves koráig Tapolcán ne-
velkedett, az általános iskola elsõ négy osztá-
lyát itt végezte, ezer szál köti ehhez a gyönyö-
rû városhoz. Óvodás kora óta focizik. Elsõ
edzõje, Lelkes Katalin is nagyon büszke rá, az
elmúlt években több meccsén is jelen volt és
buzdította lelkesen egykori tanítványát. A

csatolt képen látható, hogy 2004-ben a város
kiváló sportolója díjat kapta. Nem tévedtek.

Tízévesen került a bentlakásos Gárdonyi
Focisuli csapatához, ahonnan két év múlva
kiemelték és Felcsútra, a Puskás Akadémiára
költözhetett. Tavaly az U14-es bajnokság Kö-
zép A csoportjának megnyerésével az MTK,
FTC és Vasas csapatát maga mögé utasítva
bajnoki címet ünnepelhettek. A kiváló csapat-
egység diadala volt ez, hiszen a régóta együtt
játszó csapattársak jó barátságban vannak, min-
denben összetartanak. Idén csapattársai nagy
többséggel választották meg a csapat kapitá-
nyának.

Jelenleg az U15-ös bajnokság nyugati cso-
portjának második helyén állnak, nagy harc-
ban ismét a bajnoki címért. Pár hete szakadt
meg 40(!) veretlen bajnoki meccsbõl álló so-
rozatuk, de hazai pályán továbbra is két éve
veretlenek. Az elmúlt évben két alkalommal
már a címeres mezt is magára húzhatta és az
U15-ös válogatott tagjaként kiválóan helytállt.

Nemrég a megyei újság cikkében is feltûnt,
ahol jelezték, Õ bizony tapolcai gyökerekkel
rendelkezik.

Kérem Önöket, ha van lehetõségük, köves-
sék figyelemmel az eseményt és mutassák be a
helyi fiataloknak ezt a szorgalmas, csupaszív
fiatalembert annak bizonyítékaként, hogy
kemény munkával és kitartással igenis sokra
lehet vinni.  

Koczkás Zsolt

(Köszönet a levélért. A Nike Premier Ku-
páról írt tudósításunk a 11. oldalon - a szerk.)

A mese életre kelt

Koronczi Bence és U14-es edzõje,
Takács Mihály

Országos díj

Ezüst tavasz a Széchenyiben
Március végén a Széchenyi SZKI legjobb
vendéglõs, szakács és pincér tanulói hosz-
szas elõkészületek, próbák után kirajzottak
az iskolából, jeles tavaszi vendéglátó verse-
nyeken mérették meg magukat. 

„Ízutazás és Telebendõ Napok” címmel
egy nagyszabású, háromnapos gasztronómiai
fesztivált rendezett Sopronban a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség. A szak-
mai kiállítások, elõadások, termékbemutatók
és az ilyenkor szokásos vásári forgatag mel-
lett szakács és pincér versenyek zajlottak.

A „kuktacsatában” elõre megadott nyers-
anyag-összetevõk (ún. kosár) alapján kellett 3
adagos ételsort készíteni. A Széchenyi-s Vajai
Elvira és Benkõ Anikó alkotta csapat elõétele: 

Vajhaltepertõ fokhagymás spenóttal burkolt
jégcsapretek ágyon, avokádókrémmel töltött ros-

ton sült gomba cékla maus sonka chips-sel, men-
tás citromfû öntettel, balzsamecet emulzióval.

Fõételük: Fûszeres jércemellel töltött hát-
színrolád virágáruslány körítéssel, tökmag-
olajos, rozmaringos rizzsel, kukorica polentá-

val, tejfölös gyömbérhabbal.
A világbajnok mesterszakácsokból álló

zsûri ezüstdiplomával jutalmazta alkotásukat.
Apincércsapat: Kovács Alexandra és Mohos

Réka a díszterítési versenyen remekeltek.
Keresztelõre állítottak össze ünnepi menüt és
elkészítették a díszasztalt. Az éttermi meste-
rekbõl álló versenybizottság nekik is ezüst-
diplomát ítélt oda.

A szakácsok felkészítõje Gyurecska László,
a pincéreké Szigethy Péter szakoktató. Munkáju-
kat aranydiplomával jutalmazták. 

(Forrás: Iskola)

Kéz a kézben
Április 5-én a Tamási Áron Mûvelõdési
Központ teltházas közönsége nagy érdek-
lõdéssel várta-figyelte a Szász Márton
Általános Iskola, Szakiskola és Speciális
Szakiskola tanulóinak színes-változatos
kulturális bemutatóját.

Az intézmény igazgatója, Bognár Ferenc
rövid áttekintést adott az iskola történetérõl,
jelenérõl. Ismertette az oktatás-nevelés tanul-
mányi és szerkezeti adottságait. 28 pedagógus
foglalkozik a tanulókkal. Pályázataik révén ki-
bõvülnek lehetõségeik. Eljutnak külföldre. - Má-
jusban Ausztriában képviselik Magyarországot
egy nemzetközi sporteseményen.

Dicséretes az a felkészítõ munka, ami
megelõzte a tanulók színpadérett produkcióit.
Nagy, közös munka, gyermek- és ügyszeretet
mutatkozott meg abban is, hogy a tantestület
tagjai önállóan is szerepeltek a színpadon,
vagy a gyermekek kezét fogva, irányítva se-

gítették a szereplést, bátorították õket.
Zene, tánc, vers- és prózamondás, drama-

tizálás váltogatta egymást. Nagy tetszést arat-
tak gazdag mûsorukkal. Kifejezõ, színes jel-
mezeikben is a tanítói leleményesség, kézü-
gyesség jutott kifejezésre.

„Azok közül, akiket nekem adtál, egy se
vesszen el” - ez munkált a gondos felkészítõk
és sérült gondozottaik szerepében. A teljesen
egészséges diák mellett is elkél a tanítói segít-
ség; mennyivel inkább így van ez a nehezebb
sorsúak esetében. Az a tudat, hogy a tanítóm
mellettem van, bíztat, segít, rajtam a szeme,
erõt ad, kibontakoztatja a szerényebb tehetséget
is. Az egymásrautaltságból áldozatvállaló tar-
tós szeretet lesz.

Az est ügyesen szerkesztett, pergõ ese-
ménysora magával ragadta a közönséget is.
Szép, megható, elgondolkodtató kultúrmûsor
volt. G. Dr. Takáts Gizella

Sikeresek a tapolcai szakács- és pincértanulók

A siker közös örömet ad

Levelesládánkból

Fotó: Könyvtár

Fotó: Iskola

Fotó: TVT



A hagyományos rendezvénysorozat április 27-én kezdõdött, majd 28-án a Hotel Gabriellá-
ban egy ínyencrandevún találkoztak mindazok, akik a finom ételeket és a jó Szent György-
hegyi borokat kedvelik. Péntek a szakmai konferenciák napja volt.
Április 30-án (szombaton) 9 órától indulnak a borutak.
I. Szent Mihály Borút, Raposka • Jelentkezés: Bolla Albert 06-20/677-98-44
II. Szent György Borút, Hegymagas • Jelentkezés: Sallee Barbara 06-30/237-73-72
III. Bazaltorgona Borút, Kisapáti • Jelentkezés: Papp Lajos 06-30/867-70-71
Indulás mindegyiknél a kultúrháztól.
14 óra: Gazdatalálkozó, Szent György Pince.
19 óra: Szarka Gyula: Bor és leányka. Helye: Hegymagas, Kultúrház.
Május 1. (vasárnap):
8:45: Térzene a Hegymagasi Kultúrháznál.
9:00: Felvonulás a Lengyel Kápolnához.
10:00: Szabadtéri szentmise-borszentelés, borverseny eredményhir-
detése, kulturális mûsorok.
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MAGAZIN

Szólj, síp, szólj ! . . .
Az udvariasság aprópénzre váltott erkölcs. A gyakorlati élet ezernyi alkalma, számtalan

változata kínálja-követeli, hogy tettre készen álljunk szíves szolgálatra. Ha ez általánossá vá-
lik (l. pl. a cserkész-törvényt), mi magunk is szerencsés élvezõi leszünk mások figyelmessé-
gének. Élvezzük, ha irányunkban udvariasak, de mi készen állunk-e olykor terhes szolgálatra?

Imponáló, mikor a zsenge gyermek már rá van nevelve az udvariasságra. Ez majd áthat-
ja egész lényét ifjú és felnõtt korában is. Így nem vitás, ki köszönjön, ki segítsen, ki adja át a
helyét stb.

Ha valahol, itt a jó példa az alap, a minta. Szólni, figyelmeztetni már nem is kell.
Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 47. rész
Két bolygó egy pályán

A Kepler-ûrtávcsõ adatai között eddig
egyedülálló bolygórendszerre bukkan-
tak a kutatók. A KOI-730 jelû rendszer
4 feltételezett bolygója közül 2 lénye-
gében azonos pályán kering csillaga kö-
rül.

A mi Napunkhoz hasonló csillagukat
9,8 naponként kerülik meg. A két azonos
pályán keringõ bolygó nagyjából 120 fok-
nyira helyezkedik el egymástól gyakor-
latilag ugyanazon a pályán. A szimulációk
szerint ez a rendszer akár évmilliárdokig
is stabil maradhat.

Ez a felfedezés a Hold létrejöttének kö-
rülményeirõl folyó viták szempontjából is
lényeges. A legelfogadottabb elmélet sze-

rint holdunk akkor jött létre, amikor a
Naprendszer kialakulása után 30-50 mil-
lió évvel a Föld egy Marshoz hasonló mé-
retû, Theia névre keresztelt bolygóval üt-
között. Az ütközés során a Földbõl kisza-
kított törmelékbõl keletkezett a Hold. Több
kutató is felvetette, hogy a Theia - a most
felfedezett rendszerhez hasonlóan - a Föld-
del azonos pályán keletkezett, és fokoza-
tosan közeledett hozzá egészen az ütkö-
zésig. Ez az elképzelés azért sem alapta-
lan, mert a KOI-730 esetében is az figyel-
hetõ meg, hogy a két azonos pályán moz-
gó bolygó nem azonos sebességgel kering
csillaga körül, vagyis lassan, de biztosan
közelednek egymáshoz.     Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Somos István sportszakíró
(Tapolca, 1909. április 11. - Budapest, 1993. február 17.)

Édesapja, Schwarz Géza jónevû kádármester volt Tapolcán. Iskolái
elvégzése után nagyapja, Kohn Mór szállítmányozási vállalkozásánál dol-
gozott. Már kora gyermekéveiben elbûvölte a futball és ennek varázsa
végigkísérte egész életén. Minden TIAC-meccsen jelen volt, és figyelte a
játékot, de legfõképpen a fekete mezes, sípos emberek mûködését, ele-
mezte döntéseiket. Maga nem próbált futballistává válni, ellenben sikeres

asztalitenisz játékosa volt a TIAC-nak. A felsõ kereskedelmi érettségi letétele után 1932-ben
megfelelt a bírói vizsgán is, és ezzel elindult a játékvezetõk oly sokat emlegetett „rögös” útján.
1945 után Budapestre költözött. Mind magasabb bírói minõsítéseket szerzett, és 1948-tól rend-
szeresen II. ligabeli mérkõzéseket vezetett. 1962-ben - 30 évi mûködés után - aranysíppal bú-
csúztatták. Nem tudott és nem akart elszakadni kedvenc sportágától, ezért cikkeket, riportokat írt
az országos sport- és napilapokba. Közben tervezte és gyûjtötte egy olyan könyv anyagát, amely
a hírneves FIFA-bírók pályafutását és a hozzájuk fûzõdõ színes, derûs, netán borús emlékeit
örökítette meg. Így született meg még 1965-ben a „Síppal a világ körül” címû könyv, amelynek
elõszavát Sir Stanley Rous, a FIFA akkori elnöke írta meg. Ennek sikerén felbuzdulva további
hét könyvet írt, valamennyit a zöld gyep fekete mezes „sztárjairól”. Mint a „nemzetközi
játékvezetõk krónikása”, a világon egyedülállóan mûvelte a sportkrónika e válfaját. Állandó
munkatársa volt a FIFA NEWS-nak, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség hivatalos lapjának.
Emlékezetes mûvei közül említjük meg Az ezerarcú futball (1970), A futball ezer arca (1974),
Az ezerarcú Mundial (1982) és Focival a világ körül címûeket, amelyeket a tapolcai könyvtár-
ban is rongyosra olvastak. Hû volt szülõvárosához, a mártírok temetõi megemlékezéseire
haláláig minden évben eljött.       /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

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

Elkészítés: A megsózott, fûszerezett puly-
kamellekre nyílást vágunk, és megtöltjük a kö-
vetkezõ töltelékkel. A megdarált (vagy apróra
vágott) sonkát, a megtisztított apróra vágott és
olajon megpirított hagymát és 2 db fõtt tojást
amit villával összetörünk, egy nyers tojással
összekeverünk. Megborsozzuk, majd hozzáad-
juk az apró kockára vágott piros paprikát és a
zöldfûszereket, tormát, és ha szükséges, akkor
kevés szárnyas fûszerrel ízesítjük. Lezárjuk a
nyílást, és a szeleteket lisztben, tojásban, zsem-
lemorzsában kipanírozzuk, és bõ zsiradékban
kisütjük. Hasábburgonyával, burgonya golyók-
kal, vagy pürével tálaljuk. Friss joghurtos sa-
látával együtt kínáljuk.

Tipp: Ha picit lazának érezzük a tölteléket,
akkor keverjünk bele egy kevés zsemlemor-
zsát. Finomabb lesz a bundázásunk, ha kevés
tört mandulát, vagy mogyorót keverünk a mor-
zsához.                 Halász János gasztronómus

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Töltött pulykaszelet vagy rolád

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ májusi programjai

5. 17 óra: Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Tagintézmény kulturális bemutató-
ja; 21. 12. óra: Tapolcai Musical Színpad évzáró mûsora.

Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth Erzsébet, hétfõ, szerda 17.00-20.00. Baba-
mama klub: szerda 10.30-12 óra, csütörtök 10-12 óra. Babák és mamák kellemes
közös idõtöltése, hasznos elõadásokkal. Bridzs klub: csütörtök 18 óra. Sakkedzés: H-
P. 15.30-18.30, szombat: 09-12.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00.
Spirit.hu Klub: Minden hónap 2. szerda 18-20. Tudatosan - Egészségesen -
Természetesen!

Sudár legény kopasz fején
felhõkalap csücsül ferdén.
Tavasztündér érkezik,
zöld ruhába öltözik.

Óriási szürke madár,
szomjasan vár rá a határ.
Bánatában száll a földre,
ezer cseppben hullik könnye.

Sok-sok virág egy csokorba,
lányt is elneveztek róla.

Töreky László

/ibolya/

/felhõ/

/fa/

Találd ki

Tavasz
Eljött a tavasz,
Hozott rügyeket a fákra.

Követték a virágok,
Köztük jöttek a gyönyörû tulipánok.

A madarak hírül vitték
A tavasz jöttét.

Szabó Ágnes Viktória
Tapolcai Általános Iskola 

Kazinczy Ferenc Tagintézmény,
5.c

Mária Napok a katolikus iskolában
A tapolcai Nagyboldogasszony Római Ka-
tolikus Általános Iskola 2008 márciusában
ünnepelte újraalapításának 10 éves évfor-
dulóját. Az évfordulóhoz kapcsolódva ta-
nulmányi versenyeket hirdettek akkor, és
ezt most az idei tanévben is megtették.

Számtalan megmérettetésre volt lehetõség.
A képzõmûvészeti pályázatra érkezett sok

szép alkotás nyitotta a sort. Folytatódott a vá-
rosismereti vetélkedõvel, majd az angol és a

német nyelvet tanuló diákok mérték össze
tudásukat. „Daloltak az Úrnak” a templom-
ban, de bizonyították tudásukat biológiából és
informatikából is a versenyre jelentkezõk. Az
utolsó napon szép magyar nyelvünk került
elõtérbe a szépkiejtési verseny keretein belül
a 3-4. osztályosok körében. Az ünnepélyes
eredményhirdetés március 25-én, Gyümölcs-
oltó Boldogasszony napján volt a templom-
ban.  (Forrás: Iskola)

Jól szerepeltek a tapolcai gimisek
Az általános iskolák és középiskolák, szö-
vetségek, szervezetek, egyesületek, baráti
körök tagjainak a 2010/2011. tanévben is
meghirdették a felmenõ rendszerû kataszt-
rófavédelmi ifjúsági versenyt. A helyi for-
dulót március 31-én Tapolcán rendezték meg.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a
Veszprém Megyei tagszervezet, valamint a
Veszprém Megyei Tûzoltó Szövetség támo-
gatásával, a Veszprém Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság szervezésében zajló
vetélkedõn az általános iskolás kategóriát a
Kazinczy-tagintézmény, a középiskolás kate-
góriát a Batsányi János Gimnázium diákjai

nyerték. A megyei döntõt április 20-án, Veszp-
rémben rendezték, ahol az általános iskolások
negyedikek lettek, a gimnazisták elhozták az
elsõ helyet, ezzel az országos döntõbe jutot-
tak, amelyre Nagykõrösön kerül sor.

Az általános iskolások névsora: Ölvegyi
Roland, Barta Roland, Nagy Mátyás, Szabó
Veronika, Lakatos Gergõ.

A középiskolások névsora: Tóth Krisztina,
Slang Henrietta, Kiss Bence, Horváth László,
Szalai Alexandra.

Az ifjúsági csapatok felkészítõje Horváth
András polgárvédelmi alezredes és Horváthné
Dér Erzsébet voltak.       (Forrás: tapolca.hu)

XIX. Szent György-hegyi Napok
(2011. április 27-május 1.)

Mindenkit szeretettel várnak!

Fotó: ifj. Fodor László



2011. április    11Új Tapolcai Újság

SPORT

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
Az Ajkán rendezett sakk diákolimpia megyei
egyéni döntõjérõl a megnyerhetõ 12 érembõl
8 arany Tapolcának jutott. Aranyérmesek:
Juhász Judit, Érseki Tamara, Sötét Barbara,
Peszleg Pálma, Bakos Balázs, Kauffmann
Péter, Tóth Kristóf, Tóth Tímea. Ezüstérme-
sek: Árvai Eszter, Szabó Dorina, Kauffmann
Kristóf, Bodó Bence. Bronzérmet nyertek:
Koltai Anna, Érseki Áron, Szabó Benjámin.
A gyõztesek Debrecenben ülhetnek asztalhoz
az országos döntõn.
Szombathelyen rendezték az országos sakk-
csapat-diákolimpia döntõjét, ahol eredmé-
nyesen szerepeltek a tapolcai sakkozók isko-
láik színeiben.
Az alsó tagozatos fiúk versenyében 5. lett az

ajkai Fekete-Vörösmarty-skola csapata, a
tapolcai Nagyboldogasszony-iskola kisfiúi a
9. helyen végeztek. A felsõs lányoknál 2. lett
a Tapolcai Általános Iskola ( Szabó Dorina,
Árvai Eszter, Kekk Laura), 4. a zalahalápi
Csontváry-iskola. A felsõs fúknál 14. helyen
zárt a nemesgulácsi iskola sakkcsapata.
A középiskolás fiúk csapatversenyén a
Batsányi-gimnázium együttese a 15. helyen
végzett.
A felsõ tagozatos lányok csapatversenyén a
zalahalápi Koltai Anna tábladíjas különdíjat
kapott a 3. táblán elért nyolc mérkõzésbõl 7,5
pontjáért.
NB I/B Nagykanizsa-Tapolca Rockwool VSE
7:5; Tapolca Rockwool VSE-HVSE  6,5:5,5;
HÜSI SE Budapest-Tapolca Rockwool VSE

4,5:7,5; NB II Mosonmagyaróvár-Tapolca
VSE II 5:7; Tapolca VSE II.-Haladás 4,5:7,5;
Szentgotthárd-Tapolca VSE II. 7,5:4,5.

LABDARÚGÁS:
Négy mérkõzésen 4 gyõzelem a mérlege NB
III-as labdarúgóinknak. BTFC-Bük 3:0
(Balogh, Kõvári, Szõcze), Celldömölk-
BTFC 4:5 (Szõcze, Czafit, Kiss 3), BTFC-
Kõszeg 5:1 (Balogh, Kõvári, Szõcze 2, Kiss),
ZTE II-BTFC 1:3 (Balogh 2, Kiss).
Megyei I. osztályban: Ajka Kristály-Tapolca
1:2 (Osztermann, Simon), Úrkút-Tapolca 2:1
(Szabó), Devecser-Tapolca 2:1 (Szücs),
Csetény-Tapolca 1:0.
Nõi keresztpályás labdarúgás: 12. forduló:
Nyírespuszta-TVSE-Honvéd 0:8, 13. for-

duló: TVSE-Honvéd-Badacsonytördemic
4:2, 14. forduló: Csetény-TVSE-Honvéd 3:0

RÖPLABDA:
Helyosztókat tartottak Nemesvámoson a me-
gyei nõi leány utánpótlás-bajnokság D cso-
portjában. A Tapolca Sportakadémia 2011 az
ötödik helyen végzett.

KÉZILABDA:
A megyei bajnokságban szereplõ nõi csapat
továbbra is veretlen a tavaszi fordulókban.
Eredményeik: Nyirád KK-Tapolca VSE
27:42, Balatonfüred-Tapolca VSE 19:24,
Tapolca VSE-Pápai KC 48:21, Várpalotai
Bányász SK-Tapolca VSE 23:42.

Az oldalt készítette: Antal Edit

A batsányisok taroltak a diákolimpián

I. Tapolca Félmaraton Futóverseny Nike Premier Kupa Tapolcán

Világkupa-futam Tapolcán

Miskolc adott otthont a párbajtõr diák-
olimpiai országos döntõje kétnapos ver-
senyének, ahol a középiskolások V. (15-16
évesek) és VI. korcsoportjának verseny-
zõi (17-18 évesek és fiatalabbak) vívtak
meg a diákolimpiai címekért.

A Batsányi Gimnázium és Kollégium pár-
bajtõrözõ diákjai - felkészítõjük, edzõjük,
Szalay Gyöngyi - idén sem nagyon találtak
legyõzõre. Öt arannyal, két ezüsttel és egy
bronzéremmel tértek haza.

Eredmények: 
Az V. korcsoportos fiúk egyéni versenyé-

ben: 1. Kranabet Regõ Batsányi Tapolca, 2.
Siklósi Gergely Kazinczy Tapolca. Csák
Marcell a huszadik, Havasi Marcell a 24. lett.
Csapatban a batsányis fiúk (Kranabet Regõ,
Csák Marcell, Havasi Marcell) taroltak,
hiszen a tatai Eötvös, és a budapesti Árpád
Gimnázium csapatai elõtt állhattak fel a
dobogó legfelsõ fokára.

A lányoknál két batsányis induló vett részt
a versenyen, így csapatban nem tudtak pástra

lépni. Az egyéni küzdelmekben Felker Adrienn
nyert, Siklósi Enikõ a 6. helyet szerezte meg.

A VI. korcsoportban a fiúk egyéni verse-
nyében gyõzött Sáfár Cirill (Vajda, Keszt-
hely), 2. Kranabet Regõ (Batsányi, Tapolca)
3. Kákonyi Tibor (Bródy, Ajka), 5. Havasi
Marcell, 9. Csák Dániel, 17. Csák Marcell
(Batsányi Tapolca).

A VI. korcsoportos csapat (az elõzõ napi
csapat kiegészült Csák Dániellel) szintén nem
talált legyõzõre, így a tapolcai Batsányi Gim-
názium ismét a dobogó legfelsõ fokára lép-
hetett. A döntõben a keszthelyi Vajda Gim-
názium csapatát gyõzték le.  

A lányok egyéni versenyében 2. helyet szer-
zett Felker Adrienn, bronzérmet Siklósi Enikõ.
Hetedik helyen zárt Horváth Viktória, 16.
Farkas Anna lett. Csapatversenyben magabiz-
tosan állhatott pástra a batsányis lányok csa-
pata, bizonyította is esélyét, és magabiztosan
nyerte is a korcsoportos diákolimpiai csapat-
versenyt a miskolci Avasi és a füredi Lóczy
Gimnázium csapatai elõtt.

Április 17-én  11 órakor rajtolt el a Fõ tér-
rõl  a félmaraton futóverseny, amelyet ha-
gyományteremtõ szándékkal elsõ alkalom-
mal rendeztek városunkban.

A rendezvényre nemcsak tapolcaiak és Ta-
polca környékiek érkeztek, hanem Szombat-
helyrõl, Kalocsáról, Pétfürdõrõl, Balatonfûz-
fõrõl, Veszprémbõl, Almásfüzitõrõl, Kapos-
várról, Székesfehérvárról, Helvéciáról és
Budapestrõl is. Sõt, a rendezvény nemzet-
közivé is vált egy belga futó révén (Van Del
Heuwen Guy).

A fõverseny elõtt gyermek- és családi futó-
versenyek színesítették a nap programját. Õk
a Malom-tó körül futottak (600 méter).

Nem maradhatott el a kerékpáros ügyessé-
gi verseny sem. Nagy sikert aratott az ÖKO-
Pannon Nonprofit Kft. szelektív hulladék-
gyûjtési road show-ja, sok fiatal próbálta ki az
interaktív játékokat, a felnõttek pedig a
lakossági szûréseket vették igénybe.

A verseny szervezõi egyéni, váltó, nõi és
férfi kategóriákban fogadták el a nevezéseket.
A nap fénypontja természetesen a félmaraton
volt. A mintegy nyolcvan nevezõt Marton
Zsolt moderátor szólította rajthoz, hogy meg-
kezdjék a táv (21,6 km) legyûrését. 

Verseny közben a félmaratonisták frissítõ
italokat, gyümölcsöt, szõlõcukrot, süteményt
vehettek magukhoz, hogy kitartson az erejük.
A rendõrség biztosított, az orvosi szakszol-
gálat készen állt.

A befutónál vastaps köszöntött minden ér-
kezõ sportolót, akik ajándékcsomagot vehet-
tek át, valamint Cseh Diána sportszervezõtõl
egyedi érmek kerültek a futókhoz.

A szervezõk köszönetet mondanak minden
segítõ önkéntesnek és támogatónak, akik oda-
adó munkájukkal segítették a verseny, a prog-
ram zökkenõmentes és sikeres lebonyolítását. 

Az U-15-ös korosztály nyugat-magyaror-
szági regionális labdarúgó döntõjének volt
a rendezõje, házigazdája Tapolca. 

A viharos idõjárás ellenére nagyon színvo-
nalas, küzdelmes mérkõzéseket láthattak a
rendezvényre nagy számban kilátogató szü-
lõk, hozzátartozók és érdeklõdõk. A tét a ma-
gyarországi döntõbe jutás volt a ta-
polcai rendezvényen.

A nagyon jól sikerült csoportsor-
solások alapján már várhatóak vol-
tak az izgalmak, hiszen az A cso-
portba a PMFC, a Videoton, az Illés
Akadémia és a Zalaegerszegi TE, a 
B-be pedig a Szekszárd, a Gyõri
ETO, a Kaposvári Rákóczi és A
Puskás Akadémia fiataljai kerültek.

Az idõjárás miatt nem az egyéni
teljesítményeken, hanem inkább a
csapategységen múltak a továbbju-
tások. Mindkét csoportgyõztest meg
tudták szorítani a csoportmérkõzé-
sek során, amely azt jelentette, hogy
a másodikak és harmadikok csatái is

izgalmat hoznak. A csoportokat az U-15-ös
nyugati kiemelt bajnokság elsõ és második
helyezett csapatai nyerték meg (Illés Akadémia,
Puskás Akadémia), a további továbbjutók pedig
a Gyõri ETO és a PMFC csapatai lettek. Elõbbi
a ZTE ellenében, utóbbi a Rákóczi ellen jutott
tovább.

A meghívásos U7-es gyermek labdarúgó-
tornára április 19-én került sor a Városi
Sporttelepen.

A már hagyományosnak mondható Nyu-
szi Kupán 6 csapat vett részt. A tapolcai
csapatokon kívül érkeztek Badacsonytomaj-

ról, Monostorapátiról, Nyirádról és Zala-
halápról is.

Minden csapat oklevéllel, serleggel és a
nyuszitól kapott édességcsomaggal térhe-
tett haza. A gyerekek jókedvûen, fáradtan
indultak útnak. 

A Tapolcai Honvéd SE, a Veszprém Me-
gyei Tájfutó Szövetség és a Hangya SE kö-
zösen rendezte meg a MTBO Világkupa
versenyét április 15-17-én.

Tapolcát 3-4 napra elfoglalták a világ él-
mezõnyét jelentõ kerékpáros versenyzõk. A
versenyen 20 nemzet 467 versenyzõje állt
rajthoz sprint, normál és hosszú távon.

ATájkerékpáros Világkupa szezonnyitó ver-
senye Tapolca versenyközponttal került meg-
rendezésre. A szezonnyitó tapolcai futamon a
sprint versenyszámban nõknél a finn Marika
Hara gyõzött, mögötte holtversenyben Michaela
Gigon (AUT) és Rikke Kornvig (DEN) lettek
másodikak. A férfiak versenyében az utóbbi
idõben domináló dán Erik Skovgaard Knodsen
gyõzött Radek Laciga (CZE) és Samuli
Saarela (FIN) elõtt.

A sprint verseny szinte 100%-ban a felha-
gyott tapolcai laktanya területén zajlott, telje-
sen lapos terepen, nagyrészt jól tekerhetõ uta-
kon. A bringás-technikailag viszonylag köny-
nyû feladatot a rendkívül sûrû pontelhelyezés
(6 km-en 31 pont a férfi elitben), a szokatlan,
1:5000-es méretarány és a sok tereptárgy tette
nehézzé, melyek pörgõs, szoros versenyt ered-
ményeztek.

A magyar versenyzõk közül a nõi mezõny-
ben Füzy Anna érte el a legjobb helyezést, 9. lett. 

A tapolcai világkupa-futam vasárnap tömeg-
rajtos, kombinációs hosszú távú versennyel

zárult, melyet mindkét nemnél dánok nyer-
tek: a nõknél Rikke Kornvig, míg a férfiaknál
a sprinten egyszer már aranyérmet szerzõ
Erik Skovgaard Knudsen. A második helyre a
sprint nõi gyõztese, Marika Hara (FIN), il-
letve Marek Pospisek (CZE) futott be, míg 
a bronzérmek két többszörös világbajnok-
hoz, Michaela Gigonhoz (AUT) és Ruslan
Gritsanhoz (RUS) kerültek

A magyar csapat legjobb eredményét ezút-
tal is Füzy Anna érte el, aki egyet korrigálva
elõzõ napi középtávú helyezésén, immár tény-
leg egyszámjegyû lett, azaz 9. A fiúknál
Rózsa László lett a legjobb 36. helyezésével,
míg Marosffy Dániel 49., Lévai Ferenc 56.,
Paulovits László 62., Bihari Zoltán 65., Vajda
Zsolt pedig 66. lett.

A világkupa-sorozat júniusban folytatódik
Svédországban, amely rendezvény egyben a
szenior vb is. 

A tapolcai rendezõk ezúton is köszönetü-
ket fejezik ki minden támogatónak és szpon-
zornak, akik segítették a verseny sikeres lebo-
nyolítását, és ezzel elõsegítették a 2012-ben
Veszprém megyében megrendezendõ világ-
bajnokságot.

A sportesemény sikerét jellemzi, hogy a
nemzetközi ellenõr és a versenyzõk is kér-
ték, hogy következõ évben a világbajnokság
elõtt pár hónappal Tapolca rendezzen nem-
zetközi versenyt.

Nyuszi Kupa
Fotó: TVT

Fotó: Cseh



Tizedik alkalommal rendezte meg a
Diszel-településrész a hagyományos
gyepütiprás névre keresztelt pincelá-
togató bortúrát a Csobáncon április
16-án. 

A rendezvény sikerét jelzi, hogy a
résztvevõk száma a tavalyihoz képest
megduplázódott. Közel kétszáz, vidám
bortúrára érkezõ vendéget köszönthetett
Bakos György a gyülekezõhelyen, ahol
a kedves vendéglátók szendvicsekkel,
frissen sült pogácsával és természetesen
finom borral várták a résztvevõket. A
népes „gyepütipró csapat” vidám har-
monikaszóval indult el nagyjából fél-
órás „feltöltõdés” után  a nagy útra, azaz

idén hat borospince meglátogatására a
Csobánc hegyre. Berkes László megle-
hetõsen magasan fekvõ pincéje volt az
elsõ célpont, ahol remek rizlinget és ve-
gyes borokat kóstolhattak a résztve-
võk.

A házigazda szerint (nagyapja vin-
cellér volt a környéken) „a jó bor olyan,
mint a jó menyecske fõztje: sava, bor-
sa van”. Bakos György kérdésünkre el-
mondta, rendkívül örült, mikor meglát-
ta, hogy mennyien érkeztek a jubileumi
gyepütiprásra, hiszen ez bizonyítja,
hogy a településrész életében fontos,
életképes és folytatandó ez a hagyo-
mány.  Töreky László
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A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály

májusi túraterve
7-én Káli 30/15 km gyalogos és 50/40
km kerékpáros teljesítménytúra, Ábra-
hámhegy- Révfülöp
14-én Õrség 30/20 km teljesítménytúra,
Õriszentpéter
21-én Nagy László 30/25/15 km teljesít-
ménytúra, Somlóvásárhely-Somló-hegy-
Iszkáz
28-án Munkatúra, turistajelzés felújítás,
Kapolcs-Balatonhenye              Für Ágnes

Változások: www.ttsz.fw.hu honlapon.

Jubiláló gyepütiprók

Finomak a csobánci borok, ragyogó a vendéglátás

Sport táplálék-kiegészítõ cég keres
Tapolcán és környékén
viszonteladó partnert.

Amit kínálunk:
• közel 1000 termékcikk

- vitaminok, 

izület karbantartók,

fehérjék, aminosavak,

zsírégetõk stb.

• bizományosi lehetõség

• 24 órás kiszolgálás

• marketing támogatás

• webes megjelenés

Viszonteladót keresünk!

Érdeklõdni a

mate.szasz@gmail.com
emailcímen.

Hirdetés

Értékmegõrzõ rehabilitáció

A belváros értékmegõrzõ rehabilitációja
Tapolca legújabb kori történelmének leg-
jelentõsebb beruházása.

Tapolca Város Önkormányzata sikeresen
pályázott az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-Dunántúli Operatív Program ke-
retén belül „A tapolcai belváros értékmeg-
õrzõ rehabilitációja” címû projektjével.

A siker érdekében a település elkészítet-
te a Város Integrált Stratégiáját, a Belváros
Elõzetes Akcióterületi Tervét. Ezeket az irá-
nyító hatóság 2009. február 4-én támogatás-
ra és továbbfejlesztésre alkalmasnak talál-
ta, majd 2010. május 27-én 676.046.778 Ft
összegû támogatásra érdemesnek ítélte.

A több mint egymilliárd forint összkölt-
ségû beruházás kivitelezése 2010 szeptem-
berében kezdõdött, a befejezés határideje
2012. augusztus 31.

A fejlesztés során elsõként a város fõ

zöldterülete, a Köztársaság tér déli része
újult meg. A belváros tehermentesítésére -
a Fõ térrel párhuzamos Nagyköz utcában -
71 új parkolót alakítottak ki, és a Nagyköz
utcai szervizúton, a rendezett környezet-
ben 10 új és 35 felújított parkolóhely létesült.

A Belvárosi Irodaház rehabilitációja
jelenleg is tart. Az épület egykor a Bakonyi
Bauxitbánya Vállalat központi irodája volt.
A '70-es évek stílusában készült irodaház
az alumíniumborítású homlokzatával, a
korszerûtlen fûtésrendszerével jelentõs vál-
tozáson megy át a rehabilitáció során. A
városképbe illesztés érdekében új vakolatú
homlokzatot és magastetõt kap, de az aka-
dálymentes közlekedés kérdése is megol-
dottá válik a beruházás során.

Abelvárosi rehabilitáció ütemtervének meg-
felelõen hamarosan megkezdõdik a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ felújítása is. NHE

Informatikai fejlesztés
A Nagyboldogasszony Római Katoli-
kus Általános Iskolában a fenntartó
Veszprémi Érsekség segítségével je-
lentõs informatikai fejlesztés volt a
közelmúltban.

A pályázati segítséggel megvalósult
fejlesztés keretében az iskola 5 interaktív
táblával, integrált projektorkonzollal, a hoz-
zátartozó hangfalakkal, 1 WIFI-csomaggal,
5 notebookkal gazdagodott. A pedagógu-
sok már egy táblahasználati tanfolyamon is
részt vettek, a gyerekek pedig örömmel is-
merkedtek az új, jövõbe mutató technikai
eszközökkel. NHE

Megkezdõdött a Belvárosi Irodaház felújítása

Csak ügyesen és okosan!
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