
A város 2011-2014-es évek közötti gaz-
dálkodásának Stratégiai Programja meg-
határozza a település jövõjét, további
fejlõdésének reális lehetõségeit és a
hosszabb távra szóló fejlesztéshez is
irányt mutat.

- Felelõtlenül és egyszerûen ezután sem
tervezhetünk. Meghatározó szempont a
mindenkori költségvetésünk helyzete.
Mindez arra ösztönöz és kötelez bennün-
ket, hogy a helyi bevételeinket növeljük,

legyünk azonban figyelemmel a tûrésha-
tárra, a bevételek felhasználását egyez-
tessük a lakossággal, az adózókkal, a cél-
jainkat közösen határozzuk meg, így ért-
hetõvé és magyarázhatóvá válik ezen irá-
nyú törekvésünk - írta Császár László
polgármester a Stratégiai Program Elõ-
szavában.

/A Stratégiai Programról készített inter-
júnk a 2. oldalon A Tapolca érdekeit szol-
gáló várospolitika a legfõbb cél címmel./
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Tapolca város fejlõdéséért

Szociális Központ a kistérségben

Elkészült Tapolca Stratégiai Programja

Most is remekeltek

„Legyen béke,
szabadság és egyetértés”

A kitüntetett dr. Fehér Károlynénak elsõként dr. Schmitt Pál gratulált

A nemzeti ünnepünk évfordulója tiszteletére rendezett programokon na-
gyon sok tapolcai polgár vett részt

Császár László, a Társulás elnöke a projektismertetõben a megvaló-
suláshoz vezetõ útról is szólt

A közel hetven szereplõs musical nagyszerû kikapcsolódást ígért és adott

Országjáró körútja során február 24-én
dr. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság el-
nöke Veszprém megyében tett látogatást.

Látogatása során elõször a vörösiszap-
katasztrófa sújtotta Devecserben tájéko-
zódott a kialakult helyzetrõl, majd meg-
tekintette az újonnan épülõ lakóparkot. Ezt
követõen részt vett a Megyeháza Szent
István-termében megtartott összevont me-

gyei közgyûlésen, amelynek zárásaként
elismeréseket adott át. Tapolca város fej-
lõdéséért végzett áldozatos munkájáért 
dr. Fehér Károlynénak, a tapolcai OTP-fi-
ók nyugdíjas igazgató-helyettesének, a Ma-
gyar Páneurópa Unió helyi szervezete elnö-
kének díszoklevelet és érmet adományozott.

/Írásunk a 3. oldalon Elismerés a kö-
zösségért végzett munkáért címmel./

A város kulturális életében jelentõs
szerep jut a Halápiné Kálmán Katalin
vezette Tapolcai Musical Színpadnak.

A Rómeó és Júlia március 5-ei, telthá-
zas bemutatója csak megerõsíti a fenti meg-

állapítást. A kétfelvonásos, nagyszerû dísz-
letek között zajló reneszánsz forgatagot
vastapssal jutalmazta a hálás közönség.

/Írásunk a 7. oldalon Rómeó és Júlia
címmel./

- 163 évvel ezelõtt, 1848. március idusán
olyan sorsfordító pillanatokat élt át nem-
zetünk, amelyeknek jelentõségét már a
kortárs Európa is elismerte - mondta
tapolcai ünnepi beszédében Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, a Veszp-
rém Megyei Közgyûlés elnöke március
15-én a Városi Rendezvénycsarnokban.

- A hit, a hazaszeretet, a létért való
küzdelem és a közös akarat olyan tetteket
szültek, amelyek a magyar nép márvány-

ba vésett történelmévé váltak. A modern
magyar nemzet születésnapja a magyar
szabadság jelképe is. Példa és mérföldkõ.
1848-ban a magyar nemzet tudta, hogy
mit kíván! „Legyen béke, szabadság és
egyetértés” - hirdette a márciusi ifjak ál-
tal megfogalmazott Tizenkét pont - hang-
súlyozta az ünnepi szónok.

/Ünnepi összeállításunk a 4. oldalon Az
erõ, a hit és a remény kovácsolta eggyé
nemzetünk címmel./

A szociális ellátás egyre jelentõsebb
szerepet foglal el az önkormányzatok
életében.

Ezt felismerve a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulása Szociális
Központ kialakításának támogatására pro-
jektjavaslatot nyújtott be az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli

Operatív Program keretén belül. A sike-
res pályázat eredményeként a Társulás Ta-
polcán lévõ épületében március 2-án ke-
rült sor a beruházás kezdetét jelentõ ün-
nepélyes szerzõdéskötésekre.

/Írásunk a 3. oldalon Igények és lehe-
tõségek a kistérség szociális ellátásában
címmel./
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Császár László polgármesterrel a város most
elkészült Stratégiai Programjának irányel-
veirõl, a benne megfogalmazott legfonto-
sabb célokról, feladatokról beszélgettünk.

- Polgármester Úr! Milyen irányelvek
alapján készült a 2011-2014. évek közötti
gazdálkodás Stratégiai Programja?

- Már az Elõszóban megfogalmaztuk azo-
kat a fõbb irányelveket, amelyek egy város
életét meg kell, hogy határozzák. Ezek között
az irányelvek között szerepelnek a helyi gaz-
dasági potenciál növelésével kapcsolatos intéz-
kedések, a települési megtartó erõ, a letele-
pedés elõsegítése, a közbiztonság erõsítése, az
egészségügyi, a nevelés-oktatási és kulturális
intézményrendszer fejlesztése, a szabadidõ
hasznos eltöltése feltételeinek megteremtése.
Az Elõszóban megfogalmazott irányelveket,
célokat a Stratégiai Program fejezeteiben 
részletesebben ki is fejtjük.

- Egyeztetések, javaslatok eredménye a
Stratégiai Program?

- Igen. Széleskörû társadalmasítás után szü-
letett meg. A Polgármesteri Hivatalon, az in-
tézményeken, a civil szervezeteken, a kép-
viselõkön keresztül megkerestünk minden
olyan egyént, aki ehhez hozzá tudott tenni.
Hála Istennek, nagyon sok építõ jellegû ja-
vaslat érkezett hozzánk, amelyeket be is épí-
tettünk a Programba. Ez a Stratégiai Program
nincs „kõbe vésve”, már hetek óta fent van a
város honlapján, azon keresztül is érkeznek
észrevételek vele kapcsolatban. A finomítá-
sokra, módosításokra mindig lesz mód és
lehetõség. A Stratégiai Program alaptételében
is benne van, hogy a mindenkori aktuális költ-
ségvetés függvénye a megvalósítás. A célok-
hoz, az elképzelésekhez forintokat is kell hoz-
zárendelni. Fontos a saját erõ biztosítása, a
pályázati források hozzárendelése és a hosszú
távú fenntarthatóság,

- A Stratégiai Program valójában nyolc
évet ölel fel. Rendelkezésre állnak-e olyan
adatok, összegzések, amelyek az elmúlt évek-
ben megvalósult, vagy meg nem valósult cé-
lokat, feladatokat tartalmazzák?

- A Programnak van egy Melléklete, amely
összefoglalja a város adatait, az elmúlt idõ-
szak teljesítményeit, gazdasági eredményeit,
mérlegadatait, a vagyoni helyzetet, a lakos-
ságszám-változást, illetve az adók alakulását.
Ezekbõl az adatokból is nagyon sok informá-
ció leszûrhetõ. Mutatják, hogy folyamatos a
vagyongyarapodás, a bevételeink folyama-
tosan növekednek, de jelzik azt az irányt is,
amit 7-8 éve megálmodott az akkori önkor-
mányzat. Tehát számok és tények is alátá-
masztják, hogy folyamatos növekedés, stabil
mûködés jellemzi a tapolcai önkormányzatot.

- Ahhoz, hogy egy település polgárainak
komfortérzete legyen, munkahelyre, lakásle-
hetõségre, közbiztonságra, a gyermekek ok-
tatásának biztosítására, a szabadidõ hasznos
eltöltésére és nem utolsó sorban egészségügyi
ellátásra is szükség van. Az újság keretei nem
teszik lehetõvé, hogy most minden nagyon
fontos területre rákérdezzek, így csak néhány-
ról essen szó. A Stratégiai Program milyen
munkahelyteremtõ célokat fogalmazott meg?

- Az önkormányzat elsõsorban az infra-
strukturális beruházásokkal igyekszik vonzó-
vá tenni Tapolcát a befektetõk számára, olyan
infrastrukturális környezetet igyekszik kiala-
kítani, amely idehozza õket. Az önkormány-
zat a város legnagyobb foglalkoztatója, 450 fõ

körüli alkalmazotti létszám dolgozik ma itt.
Ezeknek a munkahelyeknek a megtartása na-
gyon fontos célunk. Hogy ezt mennyire ki-
emelten kezeljük, annak bizonyítéka, hogy az
elmúlt években nem hogy nem csökkent a lét-
szám, de néhány fõvel többet is foglalkoz-
tatunk ma már. A bölcsõdei csoportlétszám
növelésével újabb 3 fõ foglalkoztatására nyí-
lik majd lehetõség. A munkahelyteremtésnek
nagyon fontos állomása lehet a volt laktanya
területének hasznosítása. A készülõ tanul-
mánytervekben a turizmus fejlesztése, illetve
könnyûipari befektetések is szerepelnek azon
a területen. Ha a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park szigorú szabályozása alól ki tudnánk
venni a volt reptér területét, akkor új lehetõ-
ségek nyílnának meg a hasznosításra, de
ehhez a magyar kormány és az unió hozzá-
járulására, jogszabályi változásra van szük-
ség. Volt már rá példa hazánkban (a gyõri
Audi-gyár esetében), hogy a szigorú szabá-
lyozás alá esõ területet - a kiemelt gazdasági
érdekre való tekintettel - kiengedték a szabá-
lyozás alól. Tapolcán kb. 200 hektárról van
szó. Ha egy befektetõ vonzónak találná az
adott területet, akkor egy több tízmilliárd fo-
rintos beruházással a város és a környezõ te-
lepülések lakóinak akár több száz új munkahely
is létesülhetne. Az egyedi elbírálás kérdése, a
terület felszabadítása azonban csak akkor kerül-
het napirendre, ha konkrét befektetõi szándék-
kal találkozunk, csak akkor kereshetjük meg a
döntéshozókat. Bízunk benne, hogy ez így
lesz, már tettünk lépéseket az ügy érdekében.

- Új lakótelkek kialakítására nyílik-e lehe-
tõség az elkövetkezendõ idõszakban a letele-
pedés elõsegítése érdekében?

- Lenne rá lehetõség. A Rendezési Tervünk
szerint vannak olyan területek, amelyek alkal-
masak lennének rá, illetve azt az északi város-
részben lévõ, ingatlancserével szerzett 9 hek-
táros területet is viszonylag könnyen be
tudnánk kapcsolni a lakótelekrendszerbe, de a
néhány éve megnyitott Barackos Lakópark-
ban még számtalan üres telek áll az építkezõk
rendelkezésére. Azt bizonyára tudja minden-
ki, hogy ennek a lakóövezetnek a kialakítá-
sához az önkormányzat több tízmillió forinttal
járult már hozzá. Gondolok itt a tervezési
fázisra, a közmû kiépítésének támogatására, a
termõterületekbõl való kivonás díjának biz-
tosítására is. A legutóbbi idõszakban a gáz-
közmû bevezetését vállalta fel az önkormány-
zat ott, ugyanis nem jött össze az ehhez szük-
séges lakossági hozzájárulás. A közel 22-23
millió forintos beruházás összegének a felét fel-
vállaltuk, és ha a most még üres telkek is be-
népesülnek, akkor fogja az önkormányzat 
visszakapni a pénzt, azaz megelõlegeztük a
megvalósításhoz szükséges összeget.

- A Közbiztonság javítására milyen célokat
tûzött ki maga elé a Stratégiai Program?

- A közbiztonság javításának fontos eleme a
Polgárõrség megerõsítése. A polgárõrök - a
rendõrséggel karöltve - eddig is részt vállaltak
a város közbiztonságának, közrendjének vé-
delmében, a tevékenységük önkormányzati
támogatása továbbra is fontos feladat. A cél-
jaink között szerepel, hogy a településõrök
mellett a közterület-felügyeletet is visszaállít-
suk. Ez azt jelenti, hogy 2012-tõl 2-3 fõ látná
el ezt a feladatot. Õk már hatósági emberek
lennének, hatósági jogkörrel felruházottak,
akik ott helyben, azonnal tudnak majd intéz-
kedni. A rendszer felállítása nem kevés pénz-
be fog kerülni, de a károkozás megelõzése, a
lakosság közérzetének, biztonságérzetének
javítása meg kell, hogy érje a ráfordítást.

- Milyen lehetõségei lesznek a város fejlesz-
tésében a helyi vállalkozóknak?

- Már az elmúlt években is többször tanú-

jelét adta az önkormányzat, hogy a nehezedõ
gazdasági helyzetben segíti a helyi kis- és
középvállalkozásokat. Nem emeltük a helyi
adókat, az önkormányzati tulajdonú bérlemé-
nyeket már évek óta 20%-kal csökkentett 
áron adjuk ki. A városi beruházások, felújítá-
sok során - a közbeszerzési, ajánlati, eljárási,
esélyegyenlõségi szabályozások betartása mel-
lett - arra törekszünk, hogy a helyi kivitelezõk
mind szélesebb körben juthassanak munká-
hoz. Ahhoz viszont, hogy az eddigi rendszer
gyökeresen megváltozhasson, magasabb szin-
tû jogszabályokat kellene módosítani. Az ön-
kormányzat eddig is és ezután is fontos fela-
datának tekinti, hogy a helyi vállalkozókat tá-
jékoztassa a városban tervezett beruházások-
ról, projektekrõl, hogy az adott szintû kivi-
telezõk be tudjanak majd kapcsolódni a köz-
beszerzési eljárásokba, hogy a versenyképes-
ségüket a tájékoztatás is segítse.

- A Stratégiai Programba a tervek és célok
választókerületekre való lebontásban is szere-
pelnek. Mi volt ezzel a cél?

- Valóban új elem, hogy azokat a feladato-
kat, új célokat, amelyek nem a város egészét,
hanem csak az egyéni választókerületek pol-
gárait érintik, megjelenítsük. Ehhez vala-
mennyi képviselõtõl kértünk javaslatot, és
ezeket hoztuk összhangba az önkormányzat
elképzeléseivel, célkitûzéseivel. Így a lakos-
ság nyomon tudja követni, hogy a szûkebb
lakókörnyezetében milyen tervek készültek és
ezekbõl mi valósult meg, azaz négy év múlva
számon kérheti azokat.

- A „Tapolca Jövõjéért” kötvény mihez te-
remthet alapot az elkövetkezendõ években?

- A kötvény kibocsátásakor meghatároztuk,
hogy elsõsorban beruházásokhoz lehet fel-
használni. Eddig a városközpont rehabilitá-
ciójához kötöttünk le összeget. Most a Stra-
tégiai Programban azt is megfogalmaztuk,
hogy a jövõben olyan beruházásokra is nyíl-
jon lehetõség a kötvény segítségével, amelyek
a késõbbiekben a „város mérlegében” eszköz-
ként jelennek meg, közép- és hosszútávon
munkahelyek keletkeznek velük. Gondolok itt
többek között a városi fürdõ vagy termálfürdõ
kialakítására is. Nyilván ezeknek a megvaló-
sításához pályázati támogatásra is szükség lesz,
mert saját erõbõl megvalósítani ezeket nem
tudjuk. A Stratégiai Program Összefoglalójá-
ban is megfogalmaztuk - most csak megerõsí-
tem -, hogy céljaink eléréséhez a város minden
polgárának segítségére számítunk, hogy képvi-
selõtársaimmal együtt - eskünkhöz híven -
minden döntésünkkel a közjót szolgáljuk, a
település érdekeit szolgáló tapolcai várospoli-
tika vezérli tetteinket. Szeretném, ha a Straté-
giai Programot - az elfogadása után - minden
képviselõ a kézjegyével is ellátná, azaz „Ta-
núsítvány” formájában is megerõsítenénk. Bí-
zom benne, hogy a ciklus elteltével szép ered-
ményeket tudunk elérni, és büszkék lehetünk
majd arra, hogy ezen Testület tagjai voltunk,
döntéseinkkel városunk fejlõdését segítettük.   

N. Horváth Erzsébet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-15 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Város-
üzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16-
ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 8-
12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-
ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfo-
gadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12-
ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-16;
Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax: 321-721,
Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás      510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda   510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens     511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda  511-156 
Hársfalvi József irodavezetõ     
Építéshatósági csoport        511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Szabóné
Szakács Judit irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151
Pápainé dr. Németh Mária csoportvezetõ
Okmányiroda 511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Intézet Igazgató: Dr. Varga István
Tapolca, Kossuth u. 2., Tel.: 87/414-485
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
és gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba   Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfõtõl   csütörtökig
8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00 Hegybíró:
Szabados Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/613-
3357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.00-
12.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesületével:
Vörös Béla elnök      Tel.: 30/946-2690

A Tapolca érdekeit szolgáló
várospolitika a legfõbb cél

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák április hónapban az alábbi
idõpontokban kerülnek megtartásra.
Császár László polgármester:
április 4. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
április 11. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
április 18. 13:00-15:00 Császár László

polgármester
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A 2010. év tapolcai díjkiosztó sport-
gálájának díszvendége, díjátadója volt a
szöuli olimpia aranyérmes tornásza (ló-
lengés), Borkai Zsolt. A MOB elnöke a
Városi Rendezvénycsarnok VIP-termé-
ben sajtótájékoztatót tartott.

Császár László, Tapolca város polgármes-
terének köszöntõ szavai vezették be a sajtó-
tájékoztatót. A város vezetõje néhány mondat-
tal szólt Tapolca város sportkoncepciójáról, a
sportegyesületek, szakosztályok támogatásáról,
a kategóriánkénti támogatás mértékérõl.

Borkai Zsolt örömmel számolt be arról,
hogy a jelenlegi kormányzat egyik fõ prio-
ritása között van a sport támogatása.

Elismerõen szólt a tapolcai sportkoncep-

cióról, s követendõnek tartotta azt. Szólt a
közelgõ olimpiáról, és ennek kapcsán arról
a sajnálatos tényrõl, ami éppen a vívókhoz,
a párbajtõrözõkhöz kapcsolódik (tudniillik:
a párbajtõrözõk nem vehetnek részt csapat-
ban az olimpián).

Örömtelinek nevezte azt a tényt, hogy
Tapolcán nemcsak az élsportolókat, hanem
a sportban részt vevõ diákokat, testne-
velõket, edzõket is díjazzák.

Végül a 2012-es olimpiára tért át Borkai
Zsolt. Záró gondolatában teljesen optimistá-
nak vallotta magát az olimpiát illetõen, amit
a következõképpen fogalmazott meg: - A
sport éppúgy értékközvetítõ, mint a kultúra
vagy az élet bármely más területe.         AE

Tapolca vendége volt Borkai Zsolt,
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

Pál Béla, az MSZP megyei elnöke és Lévai
József helyi elnök tartott lakossági fóru-
mot, majd sajtótájékoztatót a tapolcai
MSZP-irodában március 18-án. 

Pál Béla szerint a Fidesz-kormány nem
tesz semmit az elszabaduló üzemanyagárak
leszorítása érdekében, személyi adóztatási
rendszerével pedig a magas jövedelmûeket
segíti, miközben százmilliárdokkal kurtítja
meg a költségvetést. Az MSZP-s politikus
hangsúlyozta, a kétkulcsos adóztatás jobb

és igazságosabb lenne, de az üzemanyagok
fogyasztói ára is csökkenthetõ lenne az
adókon keresztül javaslataik szerint.

Lévai József elsõsorban helyi témákról
ejtett szót. Kiemelte: sokkal többet kellene
tenni a helyi önkormányzatnak a munka-
helyteremtés érdekében, intenzívebben kel-
lene dolgozni egy városi közfürdõ létreho-
zásáért, továbbá foglalkozni kellene a jelen-
tõsen megemelkedett szemétszállítási díjak
mérséklésével is.    TL

Miért nem csökkenti a kormány a benzin árát?

A tapolcai székhelyû Elmolight Bt. irányí-
tott (oltóanyagos) komposztálási technoló-
giája a Közép-dunántúli Regionális Inno-
vációs Ügynökség által meghirdetett Közép-
dunántúli Regionális Vállalkozói Innová-
ciós Díj elsõ helyezését nyerte el.

A növényélettani és növénytermesztési igé-
nyekhez alkalmazkodó, nyílt rendszerû, ala-
csony beruházási igényû - biológiailag irányí-
tott - komposztálási eljárás és a kapcsolódó -
államilag ellenõrzött, engedélyokiratokkal ren-
delkezõ - oltóanyagtípusok a különbözõ ere-
detû biomasszák kezelésével piacképes termé-
kek gyártását teszik lehetõvé. A technológiát a
többségi tapolcai önkormányzati tulajdonban ál-
ló Biofuna Kft. alkalmazta elõször az ország-
ban.

Az Elmolight Bt. 2006-ban vásárolta meg
a mikrobiológiai beavatkozással irányított kom-
posztálási technológiákat, amelyeket már
több referenciahelyen (Budapest, Gyõr, Pápa,
Ajka, Tapolca, Kunfehértó, Hódmezõvásár-
hely, Debrecen stb.) is bevezettek.

Az Elmolight a díjat olyan közös sikernek
tekinti, amelyben a városnak és a tapolcai re-
ferencia-üzemnek egyaránt része volt. NHE

Vállalkozói Innovációs Díj

A MOB elnöke elismerõen szólt Tapolca sportéletérõl

Fotó: Antal

A díjat Kukely Katalin kutató mérnök
és dr. Sáry Adrienn ügyvezetõ vette át

Fotó: Sáry

Tájékozódási Kerékpár Magyar Kupa és
Világkupa fordulót rendeznek városunk-
ban április 15-17 között. A hírt a veszprémi
városházán rendezett sajtótájékoztatón
jelentette be Mets Miklós, a szervezõbizott-
ság elnöke március 23-án.

A Magyar Kupa egy nyílt, több korosztályt
felölelõ verseny, amelyre félezer kerékpárost
várnak 14 évestõl 70 éves korig. Vele azonos
helyszínen (Tapolcán és a környékbeli erdõk-
ben), de idõben elválasztva rendezik meg a
Világkupa-fordulót, amelyen az egyes orszá-
gok 6-6 legjobb felnõtt versenyzõi indulhat-
nak. Mets Miklós a sajtótájékoztatón elmond-
ta, a tapolcai versenyre 25 országból 500 ver-
senyzõt várnak, ebbõl a Világkupán mintegy
20 ország 136 tájkerékpárosa jelezte részvé-
telét.  TL

Tájkerékpárosok
Világkupája

Projektnyitó a kistérségnél
A Tapolca és Környéke Kistérség Több-
célú Társulása kiemelt figyelmet fordít a
kistérség területén lévõ szociális szolgál-
tatást végzõ intézmények fejlesztésére, a
tevékenységek összehangolására, a szo-
ciális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és
a családsegítés biztosítására.

A 2009 decemberében az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Ope-
ratív Program keretén belül benyújtott pá-
lyázat sikerének eredményeként az irányító
hatóság 2010. május 6-án 84 millió 138 ezer
836 forint összegû támogatást ítélt meg a
„Szociális Központ kialakítása a tapolcai
kistérségben” címû projektnek. Az önrészt a
Társulás biztosította. A Támogatói Szerzõ-
dés aláírására 2010. augusztus 23-án került
sor. A projektberuházást indító ünnepélyes

szerzõdéskötések pedig 2011. március 2-án
voltak.

A központ kialakítása a Társulás tapol-
cai, Nyárfa utcai épületének egyik szárnyá-
ban fog megvalósulni.

Császár László, a Társulás elnöke projekt-
nyitó beszédében elmondta, hogy a felújí-
tás során megtörténik az épületszárny aka-
dálymentesítése és energetikai korszerûsí-
tése is. Itt kap helyet a Társulás szociális és
gyermekjóléti szolgálata. Az emeleten iro-
dák, fogadóhelyiségek, tárgyalók, raktárak
lesznek, a földszint pedig képzések, játszó-
házak, családi programok helyszíne lesz. A
93. 487.596 Ft összköltségû projekt keretén
belül a mozgáskorlátozottak közlekedésé-
nek megsegítésére a földszint és az emelet
között lift is épül. Megújul a külsõ homlok-

zat, és új nyílászárók kerülnek az épületrészre.
Az elnök a projektismertetõ végén kö-

szönetet mondott azoknak a munkatársai-
nak, akik részt vettek az elõkészítésben, és
arra kérte õket, hogy támogassák a jövõbeni
feladatok ellátását. Külön mondott köszö-
netet Szencz Lajosné tiszteletbeli elnökasz-
szonynak, az „ötletadónak”, aki meglátta a
pályázati felhívásban rejlõ lehetõségeket, és
minden idegszálával arra törekedett, hogy a
szociális szférában is méltó körülmények
teremtõdjenek az ellátottak és a munkatár-
sak számára.

A projektnyitó zárásaként került sor
azokkal a cégekkel történõ szerzõdésalá-
írásra, amelyek a közbeszerzési eljárás
során elnyerték a kivitelezés munkálatait.

N. Horváth Erzsébet

Dr. Fehér Károlyné, a Magyar Páneurópa Unió Tapolcai Szervezetének elnöke
február 24-én dr. Schmitt Pál köztársasági elnöktõl a Tapolca fejlõdése érde-
kében végzett tevékenységéért kitüntetést vett át a Megyeházán.

A róla szóló laudációban kiemelt helyet foglal el áldozatos és aktív közéleti mun-
kája, amellyel nagyban elõsegíti Tapolca hírnevének öregbítését, és a helyi civil tár-
sadalom megerõsödését.

Az új évezred fordulóján megtisztelõ felkérést kapott Tapolca Város Képviselõ-
testületétõl: a millenniumi zászló átadásakor a zászlóanya tisztére kérte fel a tele-
pülés.  NHE

Elismerés a közösségért
végzett munkáért

Idõseit ünnepelte Diszel március 26-án
délután. A közösségi kulturális eseményen
Horváthné Németh Edit és Bakos György
képviselték a város önkormányzatát.

A nagyszülei révén diszeli kötõdésû alpol-
gármester asszony a jelenlévõ szépkorúak
elõtt azt hangsúlyozta, hogy a szépség, az
értelem nem a fiatalok kiváltsága, hiszen
sokaknak éppen ekkor teljesedik ki az élete
gyermekeik, unokáik körében.

Az alpolgármester Sütõ Andrást idézve el-
mondta: önmagát becsüli meg minden nem-
zedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ
nem vele kezdõdött. - Meg kell hát becsül-
nünk és hallgatnunk idõseinket, oda kell fi-

gyelnünk rájuk, hiszen a mai világ nem ke-
gyes az idõsekhez. A fiatalabbak néha elfelej-
tik, hogy gyermekként még az õ támogatá-
sukra szorultak - hangsúlyozta Horváthné
Németh Edit, és két szép költemény szavalatá-
val ajándékozta meg a jelenlévõket.

A rendezvényen a diszeli óvodások, zene-
iskolás tanulók és a Csobánc Népdalkör tag-
jai is színpadra léptek, hogy jelenlétükkel és
produkcióikkal örömet vigyenek a helyi
nyugdíjas korosztály életébe.

Az ünnepség alkalmat adott arra is, hogy
köszöntsék a település legidõsebb lakóját, a
95 éves Melkovics János bácsit.                      

Töreky László

Idõseiket köszöntötték



Az Elnöki Tanács a 6/1966. számú határozatával Tapolcát - március 31-ei hatállyal -
várossá nyilvánította.

Az ország akkori legkisebb városa méltóképpen ünnepelte a jeles eseményt. Az 1966.
április 15-én megtartott ünnepségsorozatról több újság is beszámolt.

Az alábbi fotót a Napló 1966. április 16-ai száma közölte. Aki felismeri rajta önmagát,
vagy ismerõsét, kérjük, hogy jelezze az Új Tapolcai Újság szerkesztõségében (8300 Ta-
polca, Batsányi János u. 1.), vagy az e-mail címünkön: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu. 

Köszönettel: N. Horváth Erzsébet felelõs szerkesztõ

Ki ismeri fel õket?

Az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc 163. évfordulóját méltó és gazdag
programokkal köszöntötte Tapolca már-
cius 15-én.

A díszbe öltözött város Fõ terén délután
hagyományos lovasfelvonulásban gyönyör-
ködhettek a város lakói és vendégei, majd
Miltényi József huszárkapitány sírjánál a régi
köztemetõben, valamint az Alsó-tó partján
lévõ Pantheon-falon helyezték el a megem-
lékezés koszorúit a helyi önkormányzat, a
pártok és a civil szervezetek képviselõi.

Az esti program a hagyományos fáklyás
felvonulással kezdõdött. Az ünneplõk útjuk
során megálltak az 1848-as forradalom és
szabadságharc jeles képviselõinek emlék-
táblái elõtt, hogy azokon is elhelyezzék a
kegyelet virágait.

AVárosi Rendezvénycsarnokban Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, a Veszprém

Megyei Közgyûlés elnöke mondott ünnepi
beszédet.

- „Minden búzakalász, melyet Magyaror-
szág földje terem, 1848 márczius tizenötö-
dikének emlékét dicséri. (…) E naptól számít-
ja felszabadítását a magyar nép.

Áldva legyen azoknak hamva, kik e nap
diadaláért áldozatul adták oda magukat.”

Tisztelt Ünneplõ Tapolcai Polgárok!
Jókai Mórnak, a márciusi ifjak egyikének

1873-ban, az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc 25. évfordulóján megfogalmazott
gondolataival köszöntöm Önöket a nemzet leg-
magyarabb ünnepén, március 15-én - mond-
ta az ünnepi szónok, majd megidézve a már-
ciusi ifjak által megfogalmazott Tizenkét pon-
tot a nemzetiszínû kokárda üzenetérõl szólt.

- 163 éve - minden március 15-én - piros,
fehér, zöld színû kokárdát tûz a szíve fölé
minden hazáját szeretõ magyar, hogy hirdes-
se: az erõ, a hit és a remény kovácsolta eggyé
nemzetünk, hogy csak akkor állhat helyt a
magyarság, ha kiegyenesedik, ha a hazáját
maga teremti meg - hangsúlyozta Lasztovicza
Jenõ, majd a márciusi ifjak tevékenységének
jelentõségére mutatott rá.

- A magukat Ifjú Magyarországnak nevezõ
csoport találkozóhelye, a Pilvax Kávéház „a
szabadság templomává vált, melyben a lelkes
ifjúság a szabadság istenének járt áldozni” -
írta róluk egyik kortársuk.

A közvélemény asztala köré gyûlt ifjaknak
a reformkor nagy nemzedéke tört utat. Õk
már egy pezsgõ szellemi légkörû országban
nõttek fel, rájuk már nem az ébresztés felada-
ta várt.

Nekik a tettre hívás, a Petõfi által megfo-
galmazott „Talpra magyar, hí a haza!” im-
peratívuszának hirdetése és a nemzet követe-
lésének pontokba foglalása volt a sorsfeladatuk.

A belsõ erõforrást, a magyar nyelv haszná-
latát, mint létezési stratégiát már a reformkor

nagy alakjai - Kölcsey Ferenc, Kazinczy Ferenc,
Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Batthyány
Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István - kör-
vonalazták. Már õk élharcosai voltak a nem-
zetmentõ törekvéseknek. Emberideáljuk az ön-
tudatos, önértékeire büszke személyiség volt.

A Deák Ferenc által megfogalmazott El-
lenzéki Nyilatkozat felelõs magyar kormány
létrehozását, sajtószabadságot, Erdély Ma-
gyarországhoz csatolását, közteherviselést,
törvény elõtti egyenlõséget akart, és ezért vál-
hatott a márciusi forradalom programjává.

Gróf Széchenyi István pedig ezekkel a sza-
vakkal mutatott utat - és ébresztett reményt:

„Legyünk igazi hazafiak nem annyira száj-
jal, mint inkább vállal.” „A múlt elesett ha-
talmunkból, a jövendõnek urai vagyunk. So-
kan azt gondolják, Magyarország volt, én azt
szeretném hinni: lesz!”

Tisztelt Ünneplõk! Tapolcai Polgárok!
„Ha oly szerencsés lehetnék és hazámért

küzdeni tér nyílna, örömmel fogadnám - mint
legnagyobb örömjelt hazám részérõl…” -
mondta Redl József tapolcai nemzetõr õrmes-
ter 1848 tavaszán, a forradalom és szabad-
ságharc kezdetén.

A haza hívó szavára - megmozdult a nép.
Tapolcáról nemcsak Õ, Redl József indult
harcba, hogy mentse a hazát, de rajta kívül
több mint száz - neves és névtelen - tapolcai is.

A megemlékezés gyertyái ma nemcsak itt,
a városunkban lobognak értük, de a világ
azon tájain is, ahol csak egyetlen egy nemzeti
szívû magyar is él.

Ma, a magyar szabadság XXI. századi
ünnepén a múlt példáiból is meríthetünk erõt:

A két vesztes világháború, a véres dik-
tatúrák, az el- és a szétszakítottság - az, hogy
úgy lett kisebbségi, hazátlan több millió ma-
gyar, hogy soha nem hagyta el szülõföldjét -
bizonyítja, hogy „Megfogyva bár, de törve
nem, // Él nemzet e hazán.”

Tisztelt Ünneplõ Mindannyian!
Az ünnep a számvetés ideje is. Önvizsgála-

tot kell tartanunk, fel kell tennünk magunk-
nak a kérdést: megtettünk-e mindent a közös
ügyünkért, a magyarság ügyéért?

Az õszinte és felelõsségteljes válasz most
nem lehet más, mint az, hogy sok még a ten-
nivalónk!

Kötelez bennünket a múlt, a gyermekeink,
unokáink jövõje.

A haza iránti szeretet arra kell, hogy kész-
tessen bennünket, hogy cselekedjünk.

Hogy mi magunk találjuk meg a megoldást
a közös gondjainkra! // Hogy hazában és nem-
zetben gondolkozzunk Mindannyian! // Hogy le-
gyen munkahely és közbiztonság, hogy megment-

sük a családokat! // Hogy bízzunk önmagunk-
ban! // Hogy - értékeinkre és érdekeinkre vi-
gyázva - közösen építsük a hazát! // Hogy kér-
jük számon mindazokat, akik a haza, a nemzet
ellen vétettek! // Hogy ragaszkodjunk ünnepeink-
hez, javainkhoz, múltunkhoz és jogainkhoz! //
Hogy gyökeres legyen, hogy megújulást hozzon
a változás, hogy a butaság, a romlottság, a kö-
zömbösség felett gyõzedelmeskedjen a tudás, a
tisztesség, a közös akarat. // Hogy élhetõ legyen
hazánk, e gyönyörû Magyarország!

Ahhoz, hogy miként szeressük, miként kell
szeretnünk a hazát, a Tapolczai Lapok 1904.
március 13-án - azaz 107 éve - megjelent szá-
ma is iránytût adhat.

Az agg honvéd fohásza címû vers névtelen
tapolcai hõse, Kossuth 1848-as katonája így
ad példát és így üzen nekünk, az utódoknak:

A honszerelem élõ szobra // Leszek, míg
magyar lesz e honba', // Míg a szívekben él
emléked szabadság // E földön, addig én is
élek. // Él Magyarország, élsz magyar, //
Addig felejtés nem takar… // A századok
pihenni térnek, // Halnak, születnek nem-
zedékek, // Fegyvert emelve faj, faj ellen, // E
gyilkos hosszu küzdelemben. // Csak egy tart-
hat fenn Tégedet // Magyar … a hazaszeretet!

Az ünnepi beszédet követõen Presits Tamás,
Spergel Anna és Lénárt László, a TEART Tár-
sulat mûvészei, valamint a Tökvirág és a Tök-
jófejek Gyermektánccsoportok adtak látványos
mûsort.

Spergel Anna gyönyörû hangja és Presits
Tamás gyújtó hangú éneke betöltötte a teret.

N. Horváth Erzsébet
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Újabb munkalehetõségek!
A Hotel Bonvino újabb álláslehetõségekkel jelentkezik, kifejezetten a helyi és kistérsé-
gi lakosok részére!
Legyen Ön is részese a Hotel Bonvino dinamikus és sikeres csapatának! Az alábbi
lehetõségek nyílnak meg ebben a hónapban:

Minden jelentkezõ a karrier@hotelbonvino.hu email címre vagy személyesen a
Borbarátokba, Németh Szabina részére adhatja be a fényképes önéletrajzát, megjelölve
az álláshoz kapcsolódó releváns szakmai tapasztalatát.
Jelentkezési határidõ: 2011. április 5.  (x)

- recepciós (német vagy angol nyelv-
tudás elõfeltétel)
- szobaasszony 
- felszolgáló 
- barista (sommelier végzettség elõny) 
- animátor
- karbantartó (kertész) 

- szakács 
- konyhai kisegítõ 
- raktáros 
- masszõr
- wellness recepciós 
- kozmetikus 
- manikûr/pedikûr

Álláshirdetés

Az erõ, a hit és a remény kovácsolta eggyé nemzetünket

A forradalmi eseményeket Petõfi
Naplójából vett részletek segítségé-
vel idézte meg Lénárt László

„Legyen béke, szabadság és egyetér-
tés” - idézte Lasztovicza Jenõ a Tizen-
két pont máig ható üzenetét

Fotó: Minorics

Fotó: Minorics



Március 5-én reggel 9 órától délig a Vörös-
kereszt felkérésére szervezett nyilvános és
önkéntes véradást a Hitgyülekezet.

A délelõtti órákban 30 fõ jelentkezett

véradásra. Jobb adni, mint kapni a gyüleke-
zet egyik alapelve, ennek jegyében zajlott a
véradás. A gyülekezeti házban rendszeresen
szerveznek véradó napot, ezzel nemcsak
társadalmi felelõsségvállalást tanúsítanak a
résztvevõk, de a legnemesebb adományo-
zásra is felszólítanak.           Kovács Edina
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Házasságot
kötöttek:

Ihász Norbert és Zyczewska Danuta

Évfordulók
1891. március 8. 120 éve
Egy hirdetés Lõwy Bernát lapkiadótól, a Tapol-
cza és Vidéke címû helyi lapból: „Alulírottnak
van szerencsém egy gyorssajtóval nagyobbított
nyomdámat, jól berendezett könyvkötészetemet,
ugy a fõpiaczon már 8 év óta fennálló könyv és
papír kereskedésemet, nemkülönben körülbelül
3000 kötetbõl álló kölcsönkönyvtáramat a n. érd.
közönség szives pártfogásába ajánlani.”
1941. március 14. 70 éve
Megkezdõdik a Kertváros fölötti terület befásí-
tása.
1906. március 18. 105 éve
Megalakult a Tapolca és Vidéke Hitel Szövet-
kezet.
1916. március 19. 95 éve
Körállatorvosi állást szerveznek Tapolcán a já-
rási fõszolgabíró 1086/916. számú rendelete
alapján.
2006. március 20. 5 éve
Átadták a pályázati források beruházásával, há-
rom fázisban felújított mozit. A rekonstrukció
keretében megtörtént többek között a nézõtér, a
fény- és hangtechnika felújítása (az analóg rend-
szert digitális váltotta fel), új vásznat helyeztek el
és sor került az épület külsõ tatarozására is. Az
intézmény elnyerte az „Art mozi” besorolást.
1896. március 22. 115 éve
„A szõlõsgazdák okulva a múltakon, fölhagynak
a sima vesszõkbe való ojtással és gyökeres vesz-
szõbe ojtanak és azonnal helyére ültetik az ojt-
ványt.” - írja a Tapolcza és Vidéke.
1766. március 24. 245 éve
Baumberg Gabriella, Batsányi hitvesének szüle-
tése.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Gólyahír
Felmondtam luxusalbérletemet anyánál

és 2011. március 17-én kiköltöztem:
Töreky Attila és Léber Veronika gyermeke: Gréta

Gratulálunk!

Füllenyomat, mint bizonyíték
Az ország több városában is bûncselek-
ményt követtek el azok a trükkös tolva-
jok, akiket a rendõrség a közelmúltban
„fülelt le” Tapolcán.

Amint arról több rádió és kereskedelmi
televízió is beszámolt, a bûnözõket rész-
ben saját fülkagylójuk ajtókon hagyott le-
nyomata buktatta le. A tettesek különbözõ
szolgáltatók dolgozóiként jelentkeztek be
az ország több városában, de Tapolcán az

is elõfordult, hogy az unoka barátainak
adták ki magukat, és azt a mesét találták ki,
hogy egy tízezer forintos tartozást jöttek
megadni. Miközben egyikõjük a házigaz-
dát szóval tartotta, a tettestárs felfedezte
és ellopta az idõs nyugdíjas néni megta-
karított pénzét.  

Horváth András nyomozó szerint a trük-
kös lopás elterjedt környékünkön is, érde-
mes óvatosnak lenni.           Töreky László

Új helyen a városi használtcikk-piac
Zenei Napok 2011

Felkészülés a turisztikai szezonra
ATourinform Iroda tavaszi fõ feladata volt
- az elõzõ évek gyakorlataihoz hasonlóan -
a nyári turisztikai szezonra való felkészülés.

Tapolca és vonzáskörzetében „balatoni hát-
tér desztinációként” mindig kiemelt szerepet
kell, hogy kapjon a város- és térségmarketing.
Eszközeink kihasználásával esélyünk van fel-
kelteni a turisták érdeklõdését térségünk iránt.
Lehetõségeink adottak. A természeti környe-
zetünkkel, a tanúhegyeinkkel, az épített kör-
nyezettel, gasztronómiával, borainkkal, ha-
gyományainkkal, a környezõ falvak hangu-
latával, a növény- és állatvilággal vonzó cél-
ként szerepelhetünk.

A 2011. évi szezonra való felkészüléskor
mindezek figyelembevételével és az anyagi
lehetõségek adottságaival továbbra is a bel-
földi piac megnyerése a fõ feladat.

A hazai szakmai kiállításokon és vásáro-
kon való személyes részvétellel a környékünk
szélesebb körû megismertetésére került sor.
Kiadványaink szerkesztésekor is a fent em-
lített lehetõségek kiemelése volt fontos: a ki-

rándulási lehetõségek különbözõ alternatívák-
kal, a tanösvények, az erdei utak és a látniva-
lók elérhetõségének feltüntetése, a fényképek,
illetve a leírások frissítése, aktualizálása.

Az idei évben a Tourinform Iroda a Bala-
toni Regionális Marketing Iroda standján mind
képviselõként, mind társkiállítóként vett részt
Budapesten, az UTAZÁS 2011 kiállításon és
vásáron. De ott voltunk Szegeden, illetve Deb-
recenben is az utazáskiállításokon és vásáro-
kon. A következõ hetekben városunk és kör-
nyéke kínálataival Szolnokra és Veszprémbe
utazunk.

Az elõzõ évek tapasztalatai alapján a kiál-
lítások látogatottsága és a nyári fõszezon ered-
ményessége között nem lehet éles párhuza-
mot vonni. Ez vonatkozik az idei eddigi ren-
dezvényekre is. Jóslatokba, következteté-
sekbe ezért nem is szívesen mennék bele. Úgy
érzem, kellõképpen felkészültünk a szezonkez-
désre, a vendégek fogadására. Remélhetõleg
az idei turisztikai szezon legalább olyan lesz,
mint a tavalyi.                      Minorics Tamás

Április 1-je után, a Képviselõ-testület dön-
tése alapján új helyen mûködik tovább a
városi használtcikk-piac. A piac további
mûködésérõl Rédli Károlyt, a Tapolca Kft.
ügyvezetõjét kérdeztük.

- Valóban, a testületi döntést követõen egy-
értelmû helyzet állt elõ, az új helyszín a volt
Csobánc-laktanya területén kerül kialakításra,
részben fedett, részben fedetlen árusító
helyeket biztosító területen, mely kiválóan
alkalmas a használtcikkek árusítására, a ke-
reskedõk és a vevõk fogadására egyaránt. Si-
került a körülményeket, a kiszolgáló infra-
struktúrát úgy kialakítani, hogy a korábban
megszokott háttérszolgáltatások az új helyen
is biztosíthatóak legyenek.

- Hogyan lehet megközelíteni az új hely-
színt?

- A Csobánc-laktanya régi fõbejáratán ke-
resztül juthatnak be a kereskedõk és a gépko-
csival érkezõ vevõk a jármûveikkel. A helyi
járattal érkezõ vevõk a busz végállomásánál
leszállva, mintegy 400 méter gyaloglás után
érhetik el az új helyszínt!

- Változik a nyitva tartás?
- Igen, változik. Mostantól kedd-csütörtök-

szombat lesznek a mûködés napjai. Remél-
jük, hogy a vevõk és a kereskedõk mihama-
rabb megszokják az új körülményeket, hisz a
megszokott állapotokhoz képest az elhe-
lyezkedés jelentõs módosulást eredményez,
ez minden bizonnyal alakítja a vevõk és azon
keresztül a kereskedõk viszonyulását is. 

- Az utóbbi idõben többször tapasztalhat-
tunk ellenõrzéseket a használtcikk-piacon.

- Igen, több alkalommal volt hatósági el-

lenõrzés a használtcikk-piacokon. Részben
bennünket (üzemeltetõt) ellenõrzött a ható-
ság, de vizsgálat alá vonták a kereskedõket is.
Tudni kell, hogy a használtcikkekkel való
kereskedést egyértelmûen és mindenkire
érvényesen szabályozza a Kormányrendelet.
Mi ennek betartásában vagyunk érdekeltek,
és ezt követjük az új helyen is. Aki nem így
tesz - akár üzemeltetõ, akár kereskedõ - elõbb-
utóbb a törvénnyel kerül szembe, kétségessé
teszi tevékenysége jogszerûségét és létjogo-
sultságát. Mi az új helyen is hosszú távon ter-
vezünk, bízunk abban, hogy az elsõ idõszak
nehézségei után az új helyen is kialakul egy
stabil kereskedõi és vevõi kör, amely rend-
szeresen felkeres bennünket, és egy stabil, az
érvényes jogszabályokat követõ, legális hasz-
náltcikk-piac fog mûködni.  NHE

Az önkormányzati képviselõk poharaiba
idén is remek italok, talán a környék
legszebb borai kerültek, fehér, vörös, jég-
bor és rozé egyaránt.  Mégis csak részben
jártak szerencsével, hiszen nem sikerült
gyõztest hirdetni a fehérbor kategóriában
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban
március 8-án.

A várost belföldön és külföldön egyaránt
méltón reprezentáló vörösbort azonban sike-
rült kiválasztani: a Varga-pincészet Cabernet
Savignon-ja megérdemelten vívta ki a képvi-

selõk tetszését és vele együtt a rangos címet.
A badacsonyi pincészet jégbora is sikert ara-
tott, azaz az is megkapta a Város Bora elis-
merést. A fehérborok kiválasztásánál azonban
tanácstalanok voltak a kóstolók. Megtudtuk:
az idei év idõjárása nem igazán kedvezett a fe-
hérboroknak, így a poharakba gyöngyözõ tizen-
hétféle nedû egyike sem ütötte meg azt a mér-
téket, amely elvárás a Város Borával szemben.
A bírálók megegyeztek, április végén, a Szent
György-hegyi Napok borversenyének legjobb 10
borából választják majd ki a legjobbat.         TL

Két bora már van a városnak

Munkaerõpiaci
helyzetkép

A Közép-dunántúli Regionális Munka-
ügyi Központ tájékoztatója a tapolcai
munkaerõpiac február havi adatairól:

A nyilvántartott álláskeresõk száma
2329 fõ. Elõzõ hónaphoz képest 34 fõvel
(1,5%) nõtt, az elõzõ év azonos idõsza-
kához képest 159 fõvel (6,4%) csökkent.

A pályakezdõ álláskeresõk száma 135
fõ. Elõzõ hónaphoz képest 9 fõvel (7,1%)
nõtt, az elõzõ év azonos idõszakához ké-
pest 17 fõvel (11,2%) csökkent.

A nyilvántartott álláskeresõk aránya (a
gazdaságilag aktív népesség százaléká-
ban) 15%. Elõzõ hónaphoz képest 0,3%-
kal nõtt, az elõzõ év azonos idõszakához
képest 0,7%-kal csökkent.

Meghívó április 7-én (csütörtök) 17 órára a
Járdányi Pál Zeneiskola hangversenytermébe,
Járdányi Gergely (nagybõgõ), Wehner Krisztina
(zongora) hangversenyére.

Mûsor:
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
D-dúr gambaszonáta (BWV. 1028)*
Frédéric François Chopin (1810-1849):
cisz-moll etude (op. 25., n° 7.)*
e-moll prelude (op. 28., n° 4.)*
Szõnyi Erzsébet (*1924):
Szonáta nagybõgõre és zongorára
Giovanni Bottesini (1821-1889):
Fantasia Cerrito (JGB 9.36)
Romanza drammatica (JGB 9.58)
Nel cor piú non mi sento (JGB 9.38)
* (Járdányi Gergely átirata)
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
A hangversenyre a belépés díjtalan!

Életet ad, ki vért ad

A hívó szóra eljöttek vért adni a gyülekezet fiataljai is

Fotó: Kovács
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Az alkotás elmélyült pillanata

Fotó: Recepttár

Számûzött magyar irodalom
Hézagpótló, értékes, érdekes elõadást hall-
hatott a kevésszámú hallgató március 26-án
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban 
dr. Takaró Mihály irodalomtörténésztõl.

Miért, mikor, kiktõl, kiket érint a számû-
zetés? - tette föl a kérdést az elõadó. A hivata-
los irodalomtörténet, az iskolák irodalomanya-
ga nem szólt jó ideig róluk, s ma sem tanítják.
Párhuzamot vont a Nyugat írótábora, olvasott-
sága és a Herczeg Ferenc szerkesztette, nagy
példányszámú, Új Idõk címû folyóirat értékes
írógárdája között. Ezt a nemzeti konzervatív
irodalmat nemcsak szakemberek, hanem a
mûvelt nagyközönség is rendszeresen olvasta.
Ki ismeri, ki olvassa ma Herczeg Ferencet?
Pedig 1894-1944-ig fõszerkesztõje volt e fo-
lyóiratnak, és regényei révén is kiérdemelte az
írófejedelem címet. A Magyar Revíziós Liga
elnökeként hirdette a békés revízió elvét.

A Trianonban elszakított Erdély irodalma
is új irányt vett - megmaradni, ahogy lehet -
elv alapján. A Gyöngykagyló fájdalomból val-
lott ars poetica-val fejezte ezt ki. Lírája, pró-
zája klasszikusok alkotásaival értékes. Tormay

Cecile 1919-ig íróként légkört teremtõ klasz-
szikus. Hatalmas mûveltsége, nyelvtudása,
írói, diplomáciai értékei révén a külföld elõbb
értékeli, mint a magyar hivatalosság. Régi
ház címû regényét 1916-ban már 6 nyelven
olvassák. Politikai tekintélye a Népszövet-
ségben egyedülálló. 1919 után írja meg - ta-
núként - a Bujdosó könyv címû hiteles, vádló
könyvét, a Tanácsköztársaság ember- és nem-
zetellenes bûneit leleplezõ írását.

Wass Albert a magyar identitás megszemélye-
sítõje - folytatta az elõadó - napjainkban áttörte
az ismeretlenség falát. „Ismerjétek meg az igazsá-
got, s az igazság szabaddá tesz titeket” - vallotta.

A világháború Petõfi-jeként emlegetett
Gyóni Géza „Lengyel mezõkön tábortûz mel-
lett” kötetének legismertebb darabja: Csak
egy éjszakára; 15 nyelven ismerték meg írását.

- Hiteles múltat kell megismerni - szólt az
elõadó. Jelenünk krízisébõl ki kell törnünk. Nem
mindegy, hogy katasztrófába vagy katarzisba
megy át a változás.

Az irodalmi estet a Tapolcaiak a Nemzetért
Egyesület szervezte.        G. Dr. Takáts Gizella

A világ legjobbjai között
Halász János Oscar-díjas mesterszakács
mindannyiunk kedves ismerõse.

Talán nincs is olyan tapolcai háziasszony,
aki a TVT-ben futott, népszerû Fõzõmûso-
rában látott, hallott receptajánlatát, vagy ezen
újság hasábjain kínált finomságait ne próbál-
ta volna otthon elkészíteni.

Az Elnöki és Királyi Séfek Klubjának örö-
kös tiszteletbeli elnöke 2010 novemberében a
Világszövetségtõl Életmû-díjat vehetett át, és
birtokosa lett a legnagyobb elismerést jelentõ
címnek: Õ lett a Mindenkori Fõkóstoló.

Halász Jánost már 1972-ben beszavazták a
séfek klubjába, akkor, amikor Nixon ameri-

kai elnök szakácsa volt. Az elnök javaslatára
1973-ban õ lett a klub alelnöke, majd 1974-tõl
3 évig - mint legfiatalabb elnök - töltötte be az
elismerést jelentõ posztot.

A mesterszakács tudását, tehetségét szám-
talan szakácskönyv, nemzetközi elismerés is
jelzi. Gyakran hívják nemzetközi versenyek-
re zsûrielnöknek, több újságban rovatokat
vezet, Ausztriában mesterképzõsöket tanít 
- csak néhány a számtalan elfoglaltságból.
Tevékenységének elismeréseként a svájci ki-
adója akkreditálta az Elnöki és Királyi Séfek
Klubjának soron következõ királyi szintû la-
komájára. NHE

Családi Olvasópályázat
A városi könyvtár gyermekrészlegében
egész héten - március 25-ig - folytak az
általános iskolások: II-VIII. o. versenyfela-
datai, amelyek olvasottságukat, fantáziá-
jukat tették próbára.

Bár Márti néni, a gyermekrészleg vezetõje
megjegyezte: ez nem verseny, hanem játék,
de azért zsûri is volt (irodalmi-történelmi-
könyvtári szakemberek), helyezés is lett.

V-VI. osztályosokból 6 csoport, illetve pár
állt össze, a VII-VIII. osztályosokból 4 csa-
pat. Az V-VI. osztályos tanulók párja felnõtt
volt (anyuka, nagymama). Feladataik között
szerepelt beszámoló választott könyvükrõl,
irodalmi TOTO, beleélés szereplõk bõrébe,

valamely mû önkényes befejezése, névjegy-
kártya, cégtábla készítése, forrásmunka kere-
sése - útikönyvek, lexikon, katalógus segít-
ségével. Tájékozódniuk kellett nemcsak a
klasszikusok mûveiben, hanem a legújabb
irodalomban is. Jól megdolgoztatták a tanu-
lókat a változatos feladatok - elkélt a felnõtt
segítség is. Ötletes neveket választottak a
párok: Kis Herceg, Jácintok, Bezzeg a
Töhötöm, Humorzsák, Könyvmolyok, Gézen-
gúzok, Anyja lánya…

Minden tanuló kapott elismerést; a legjob-
bak jutalma egynapos kirándulás a Mese-
terápia Központba Paloznakra.

G. Dr. Takáts Gizella

Kettõs könyvbemutató
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület - foly-
tatva a nemes és új hagyományt - újabb
helytörténeti kiadványokkal örvendeztette
meg a múlt iránt érdeklõdõ olvasóközön-
séget. A kettõs könyvbemutatóra március
8-án került sor a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum olvasótermében.

Tóth József A tapolcai római katolikus

templom története címû kiadványában a XIII.
századtól kísérte végig a templom történetét.
Tóth Péter a Tapolca környéki szõlõhegyi
kápolnák bemutatására vállalkozott.

A nagyszámú érdeklõdõt vonzó bemutatón
Hangodi László történész méltatta a szerzõk
alapos gyûjtõmunkáját, dicsérte a mûvek
gazdag képanyagát. NHE

Felhívás • Kerti hulladék, avar égetése
A tavasz, a jó idõ beköszöntével a kis-
kertekben megkezdõdnek a munkák. Ezek
közül a munkák közül az egyik az avar és
a kerti hulladék elégetése, amely nagy
odafigyelést igényel.

Az avart és a kerti hulladékot csak jól
kialakított tûzrakó helyen szabad égetni úgy,
hogy az emberi egészséget és a környezetet
ne károsítsa. Az égetendõ kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális, illetve ipari
eredetû hulladékot. A szabadban tüzet gyúj-
tani csak úgy szabad, hogy az a környezetre
tûz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. Erre
legjobb megoldás a máglyán történõ égetés.

A máglyát az égetés elõtt célszerû körbeásni,
és a helyszínen olyan eszközöket, felszere-
léseket kell készenlétben tartani (vízzel telt
vödör, lapát, kerti slag), amelyekkel szükség
esetén a tûz terjedése megakadályozható, il-
letve eloltható. Az égetés befejeztével a tüzet
el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

Tapolca Város Képviselõ-testületének ide-
vonatkozó rendelete alapján az égetés csak
szélcsendes idõben, cselekvõképes nagykorú
személy állandó felügyelete mellett történhet,
07.00 és 20.00 óra közötti idõszakban a hét
minden napján, vasárnap és ünnepnap kivéte-
lével.     Sárközi Roland tûzoltóparancsnok

Hogyan rendelkezhetünk személyi
jövedelemadónk 1+1 %- áról 2011-ben?
A személyi jövedelemadóról szóló törvény
lehetõséget teremt arra, hogy a magán-
személyek a személyi jövedelemadójuk
meghatározott részérõl külön törvény sza-
bályai szerint rendelkezzenek, így adójuk
egy része az általuk megjelölt civil szerve-
zetekhez vagy az egyházakhoz, költségve-
tési elõirányzatokhoz kerülhet.

Idei évben lényeges változás, hogy a ren-
delkezõ nyilatkozatok benyújtására egysége-
sen elõírt május 20-i határidõt jogvesztõ ha-
táridõként szabályozza a jogalkotó, tehát ezen
idõpontot követõen beküldött nyilatkozatok
minden esetben érvénytelenek lesznek, és a
késedelem kimentésére szolgáló igazolási
kérelem elõterjesztésére sincs lehetõség.

Akik élni kívánnak rendelkezési lehetõsé-
gükkel, azok többféle beküldési mód közül
választhatnak.

Azok a magánszemélyek, akik a 2010. évi
jövedelmük elszámolásának módjaként az
önadózás vagy az egyszerûsített bevallás
mellett döntöttek, õk a 2010. évi adóbevallási
(egyszerûsített bevallási) nyomtatványon
tüntethetik fel rendelkezõ nyilatkozatukat. Ez
gyakorlatilag annyit jelent, hogy a 1053 vagy
a 1053E bevallás Egysza lapján a saját adó-
azonosító jelet valamint a magánszemély
által támogatni kívánt szervezet adószámát,

technikai számát tüntessék fel.
Fontos tudnivaló, hogy amennyiben a be-

vallási nyomtatványon kívánnak rendelkezni
és a bevallást továbbra is hagyományos mó-
don, papíralapon nyújtják be az adóható-
sághoz, az Egysza lapon feltüntetett saját
adóazonosító jeltõl a kedvezményezettekre
vonatkozó adatokat kérjük, ne válasszák le.

Ez évben is lehetõség nyílik arra, hogy a
rendelkezõ nyilatkozatot külön lezárt, adó-
azonosító jellel ellátott postai borítékban - a
bevallástól elkülönítve - személyesen az ügy-
félszolgálatokon, vagy postán juttassák el az
adóhatóság részére.

A személyi jövedelemadó 1-1%-áról tett
rendelkezés természetesen elektronikus úton
is továbbítható az adóhatóság részére. Az
elektronikus beküldéssel kapcsolatos részle-
tes információk a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal honlapján találhatók, mely a világhálón
a www.nav.gov.hu cím alatt érhetõk el.

Azon magánszemélyek esetén, akik beval-
lási kötelezettségünknek munkáltatói adómeg-
állapítás keretében tesznek eleget, a rendelke-
zõ nyilatkozatot tartalmazó borítékot a mun-
káltatónak legkésõbb május 10-ig adhatják át.
Ez esetben a borítékot, annak ragasztott felüle-
tére átnyúlóan, saját kezûleg alá kell írni.   NAV

Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Tehetséggondozó mûhely
A tehetségek felfedezése az óvodában és a
kisiskolás korban kezdõdik, majd az éve-
ken keresztül figyelemmel kísért, gondo-
zott általános iskolai tanuló a középisko-
lában folytatja tanulmányait.

A 2010/2011-es tanévben a Balatonfelvi-
déki Szín-Vonal Mûvészeti Iskola és a
Batsányi János Gimnázium együttmûködése,
illetve a Közoktatási Közalapítvány támo-
gatása eredményeként a gimnáziumban Kép-
zõmûvészeti Tehetséggondozó Mûhely jött
létre a mûvészeti iskola tanára, Czintula Anita
vezetésével. A mûhely célja, hogy vizuális
tevékenységi formákon keresztül keltse fel az
alkotás iránti motivációit, sajátíttassa el a gra-
fikai és festészeti alkotások létrehozásához
szükséges ismereteket, hogy rendszeres és fo-
lyamatos oktató-nevelõ munkával segítse a
harmonikus személyiség kialakulását. 

A mûhely elsõ féléves munkája a Tapol-
cai Kistérségi Tehetségnapon (március 30.)
került bemutatásra a Tamási Áron Mûvelõdé-
si Központban a mûvészetoktatási intézmény
általános iskolás korú tanulóinak munkáiból
rendezett kiállításon.      Baranyai ZoltánnéGimnazisták a rajztáblák elõtt

Fotó: Baranyai
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Japán a középpontban
Az egész világot sokkolták a hírek, misze-
rint É-K Japánt közel 9-es erõsségû föld-
rengés rázta meg, amit szökõár követett.
Több tízezren tûntek el, a halálos áldoza-
tok száma megközelíti a tízezret.

A földrengés következtében a japán atom-
erõmûvekkel is gondok adódtak. A szökõárral
sújtott és a radioaktív szennyezést szenvedett
területek lakóit kitelepítették, jelenleg menedék-

helyeken szállásolták el õket. Mindenki szá-
mára megdöbbentõ volt a japánok reakciója a
történtekre; nem menekültek, nem estek egy-
másnak, még kisebb felkelések, fosztogatások
sem történtek, szervezetten és azonnal elkezd-
ték a helyreállítást és a mentést. Csodálom a
kis sziget népét a kitartásáért, fanatizmusáért
és összetartozásáért. Ahogy a mondás is tartja,
Isten a jókat teszi próbára.   Jámbor Benedek

Közepes évjárat lett a 2010-es
A térség legjobb rozéi és illatos fehérbo-
rai kerültek szakmai górcsõ alá a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban március 18-án.

A városunk által támogatott Sándor-napi
bormustra a Balaton Borrégió hat borvidéke
borainak legjelentõsebb találkozója 2003
óta. Császár László polgármester köszöntõ-
jét követõen dr. Májer János, a Badacsonyi
Szõlészeti és Borászati Kutató Intézet igaz-
gatója elemezte a tavalyi évjáratot. Hang-
súlyozta: a kifejezetten rossz idõjárás és a
növényvédelmi problémák ellenére köze-

pesen jó minõségû évjáratra számíthatnak a
termelõk és a fogyasztók. Dr. Kállay Miklós,
a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékve-
zetõ egyetemi tanára - aki a mustrán mint-
egy 33 fehérbort és 13 rozét mutatott be -  ha-
sonló reményeket fogalmazott meg a borok-
kal kapcsolatban. A bormustra házigazdája,
Mezõssy Zoltán borász-gasztronómus boró-
kás vaddisznópörkölt házi galuskával, man-
galicakolbászos és libahúsgombócos töltött
káposzta vacsorával tette emlékezetessé a
szakmai rendezvényt.            Töreky László

Nyugdíjasok nõnapi ünnepe
Az elõzõ évekhez képest kevesebb nyug-
díjas jelent meg március 8-án a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban.

A vidékiek mellett alig lehetett látni tapol-
cait. Dr. Kiss Gizella, a Tapolca és Környéke
Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Ér-
dekképviseleti Egyesülete elnökének beveze-
tõ szavai után Császár László polgármester
köszöntötte a megjelenteket. 

- 100 éve, hogy meghirdették a nõk nemzet-
közi napját - idézte fel a hagyományt. Föltette
a kérdést: gyengébb nem? - Hisz a nõnek helyt
kell állnia családi szerepében, munkahelyén -
sokszor elégséges segítség, munkamegosztás
nélkül, aránytalanul terhelve. - Párhuzamot
vont a tavasz virághozó szépsége és a nõk ta-
vaszi öltözékének kellemes látványa között. A
férfiak kötelességére, segítõ, tisztelõ feladatá-

ra is kitért. Egy ideillõ idézettel zárta beszé-
dét: „…életünket szebbé és jobbá tettétek”.

Majd a Batsányi Táncegyüttes színes tánc-
bokrétája gyönyörködtetett. A mozdulatok
kimûvelt gyönyörûsége nyilvánult meg mind
a tüzes-gyors számokban, mind a lassú téte-
lekben, szívet vidító mosolyukban, gyönyö-
rû öltözékükben. Misszió ez a javából! A fia-
taltól, aki idejét, erejét áldozza, vállalja a gya-
korlás próbára tevõ feladatait; az együttest
összefogó Mester, Németh László szakértel-
me javát, gondosságát adva.

Anyugdíjasok szívesen hallottak volna verset,
prózát, éneket is, de csak az tudja, aki hasonlót
szervez, milyen sokrétû gond szereplõket elõre
lekötni - akár diákok, akár aktív korúak, külö-
nösen, ha gázsit igénylõ mûvész az illetõ.   

G. Dr. Takáts Gizella

Nõnapoztak a rendõrök
A Tapolcai Rendõrkapitányság Nyugállo-
mányú Klubja hagyományos nõnapi ün-
nepségét tartotta március 8-án Tapolcán,
a Varjú Étteremben.

Az ünnepségen résztvevõk elõször a kö-
zelmúltban elhunyt társukra, Sípos Gyulára
emlékeztek, majd a klub elnöke, Wágner
Zsigmond kedves, köszöntõ szavai követ-
keztek. Beszélt a jeles nap múltjáról, jelen-
tõségérõl. A jó kívánságok mellé ajándékot

kaptak az ünnepelt hölgyek. Majd követke-
zett a finom vacsora, és utána a jó zenére
táncra perdült a vidám társaság.

A klub tagjai legközelebb májusban is-
mét a Varjú Vendéglõben jönnek össze, és
köszöntik 85. születésnapján klubtagjukat,
Lutter Zoltánt, és még abban a hónapban
megünneplik az „Ivó napot” Sümegcsehin.

Terveikben több rendezvény is szerepel.
Wágner Zsigmond

Tisztújító közgyûlés
ATapolcai Finn Barátok Köre március 5-én
tartotta tisztújító taggyûlését a Gabriella-
étteremben. 

Bolla Albertné elnök köszöntötte a megje-
lenteket, majd értékelte az elmúlt év fontosabb
eseményeit. Kiemelte, hogy a tavalyi évben az
NCA mûködési pályázatán 160.000.-Ft vissza
nem térítendõ támogatást nyert az egyesület,
melybõl egyebek mellett 1 db laptopot vásá-
rolt. Ezt követõen Illésné Stibi Mária pénz-
ügyi beszámolóját hallgatta meg a tagság.

Összeállításra került az idei évi program-
terv, melyben szerepel többek között finn ven-
dégek fogadása áprilisban és õsszel, amikor a
Lempääläi Kulturális Egyesület 20 fõvel láto-
gat Tapolcára. Õk részt vesznek egy hagyo-
mányos szüreten, illetve egy - a tagok által
összeállított - kézimunka kiállításon is. Július-
ban egy intenzív finn-, illetve magyar nyelvi

tábor kerül megszervezésre városunkban. Nyá-
ron Vecsei János elnökségi tag, festõmûvész
képeibõl rendez kiállítást a lempääläi képzõ-
mûvészeti központ. Az egyesület hagyomány-
teremtõ szándékkal megszervezi a Szent Iván-
éji ünnepséget, illetve tervez egy Zirc-Pan-
nonhalma kirándulást tagjainak.

A gyûlésen a tagok megválasztották újabb
4 évre az elnökséget. Elnök: Bolla Albertné;
Titkár: Mezõssy Zoltán; Elnökségi tagok: Kasza
Tamásné, Sventner Ágnes és Vecsei János.

Az est további részében, a nõnap közeledté-
vel a hölgyeket köszöntötték, majd vacsorával
és kötetlen beszélgetéssel zárult a nap. 

Az egyesület tisztelettel kéri, hogy adója
1%-ával szíveskedjen a Tapolcai Finn Ba-
rátok Körét támogatni. 

Adószám: 19381459-1-19
Köszönjük!  Bolla Albertné

Pista bácsi, az otthon népszerû
lakója 90 éves lett

A Megbecsülés Idõsek Otthonában ünne-
pelte 90. születésnapját Hídvégi István,
Pista bácsi. Az ország miniszterelnökének
üdvözlõ levelét Sólyom Károly alpolgár-
mester adta át  számára.

Az alpolgármester köszöntõjében azt
kívánta a jó egészségnek örvendõ Pista bá-
csinak, hogy a 100. születésnapot is hason-

ló, szeretetteli légkörben élje meg gyerme-
kei, unokái társaságában. Az ünnepelt - elõ-
adói tehetségét megcsillogtatva - egy szép
dallal, majd szájharmonika-játékkal viszo-
nozta a feléje áradó szeretetet. Fiától meg-
tudtuk, Pista bácsi igazi társasági ember, aki
közösségben érzi jól magát, a Megbecsülés
Idõsek Otthonát maga választotta.            TL

Mérlegen a tavalyi évjárat

Fotó: Töreky

Isten éltesse, Pista bácsi!

Fotó: Töreky

Levelesládánkból
Kövesdi Anikóval, a Japánban élõ tapolcai fiatallal az Új Tapolcai Újság karácsonyi szá-
mában ismerkedhettek meg a Kedves Olvasók. A most közölt levélváltásra az aggoda-
lom, az együttérzés késztetett.

Kedves Anikó!
Mély együttérzéssel figyelem a Japánból érkezõ híreket. Szörnyû tragédiát kell most az ott

élõknek elviselniük. Arra kérem a Jóistent, hogy ne sújtsa többel Önöket. Aggódva kérdem,
hogy ott,ahol Anikóék élnek, volt-e földrengés, vagy azt az országrészt elkerülte a természeti
csapás?

Mélységes  együttérzéssel  küldöm a tapolcaiak aggódó szeretetét:        N. Horváth Erzsébet

Kedves Erzsébet!
Nagyon köszönöm a levelét! Itt minden rendben, minket nem érintett hál Istennek a

katasztrófa. A Tokyoban élõ ismerõseim is jól vannak! Folyamatosan folyik a magyarok jelent-
kezése, a Facebook „Japánban élõ magyarok” oldalán folyamatos az információáramlás.

Köszönöm még egyszer az érdeklõdését!
Minden jót kívánok! Anikó

Kedves Anikó!
Örömmel, ugyanakkor szomorúan is vettem a válaszlevelét. Örültem, hogy nem esett bajuk,

de aggodalommal töltenek el mindannyiunkat a Japánból érkezõ hírek. 
Lenne egy szeretetteljes kérésem: volna-e rá mód ,hogy Web-kamerán, vagy Skype-on

keresztül kapcsolatot létesítsünk,hogy a tapolcaiak a televízión keresztül is láthassák az ott
kialakult tragikus helyzetet,illetve hogy arról a nemes cselekedetérõl is hírt adhassunk, amely-
lyel a  vörösiszap-katasztrófa  áldozatainak gyûjtött japán barátai körében. Most  a magya-
rokon a sor. Tapolca lakossága is megmozdult, hogy segítsen.

Szeretettel üdvözlöm, válaszát várva: N. Horváth Erzsébet

Kedves Erzsébet!
Köszönöm a levelét, és a felkérést. Nagyon köszönöm, hogy így szívükön viselik az itteniek sorsát.

Nagyon szívesen segítek, amiben tudok. Bár jelenleg én messze vagyok a katasztrófától, nem
tudom, mindenben tudok-e a rendelkezésére állni, de ha elõre megadja a kérdéseket, utána-
kérdezek a környéken élõ magyaroktól vagy japánoktól.

Minden jót! Üdvözlettel: Anikó

Kedves Barátunk!
Az Ökumenikus Segélyszervezet - a szolidaritás jegyében - országos pénzadomány-

gyûjtést indított a japán földrengés károsultjainak megsegítésére.
Minden telefonos hálózatból hívható a 1749-es segélyvonal, melyen keresztül hívá-

sonként, illetve sms-ben a Japan szó elküldésével 200 forintot lehet eljuttatni.
További információk a gyûjtésrõl a www.segelyszervezet.hu oldalon.



Író-olvasó találkozó
Általános iskolás hallgatói voltak Kiss Attila
írónak a Wass Albert Könyvtár és Mú-
zeum gyermekrészlegében március 24-én.
A magyarság eredetérõl és õsi életmód-
járól beszélt az író lebilincselõ, mind-
végig feszült érdeklõdést keltõ stílusban.

Könyvei: az Altináj és a Medveszív ezt a
témát dolgozta fel, így a tájékozott, olvasott
tanulók követni tudták az eseményeket. A
filmvetítéssel kísért elõadást még kiegészí-
tette érdekes tárgyi bemutató: egykori ruhá-
zat, használati eszközök, fegyverek. A tör-
ténésznek, néprajzosnak is beillõ tájékozott
író-teológus állattenyésztõ kitûnõen tud
bánni az ifjúsággal. Szómagyarázatokkal is
szolgált, hivatkozott iskolai tanulmányaik-
ra, ismereteikre.

A honfoglalás elõtti hitvilág tovább élt a
népi vallásosságban, esetenként babonák-
ban (regölés, betlehemezés). Szólt az állat-
tartásról (téli, nyári szállás), állatfajtákról,
ruházatról, építkezésrõl (nemezborította jur-
ta), íjkészítés, halászat, vadászat formáiról
(hajtóvadászat, lesvadászat).

Az elõadó születéstõl a halálig kísérte a
honfoglalás elõtti õsök életformáját, visel-
kedését.

Hasznos lett volna ez az elõadás közép-
iskolásoknak is - akár történelmi tanulmá-
nyaik elmélyítésére-kiegészítésére, akár nem-
zeti öntudatuk fejlesztésére.

Az elõadó meg is jegyezte: csak annak
van jövõje, aki nem feledi a múltat.

G. Dr. Takáts Gizella

FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK
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Különleges
megemlékezés
a Batsányiban

Még mindig megrendítõek, mégis csodálat-
ra méltóak számunkra elõdeink harcai a sza-
badságért és a haza becsületéért. Minden
ember tudja, hogy mi történt 1848. március
15-én és az azt követõ szabadságharcban, hi-
szen kisiskolás korunk óta évrõl évre szem-
besülnünk kell a szabadságharc eseményeivel.

Nincs ez másként a középiskolákban sem.
Az idei évben a Batsányi János Gimnázium

a szokásostól eltérõen emlékezett meg az
1848-49-es szabadságharcról. Az elõzõ évek-
ben ünnepi mûsor összeállításával tisztelegtünk
hõseink elõtt, s jelképes virágainkat az õ port-
réik alatt helyeztük el fõhajtásunk kíséretében.

Ebben a tanévben viszont csak a 9-10. év-
folyam tanulói néztek meg egy mûsoros meg-
emlékezést az iskolában. A 11. évfolyam diák-
jai a régi tapolcai temetõben egy rövid mû-
sor keretében megkoszorúzták a 48-as hõs,
Miltényi József sírját, megismerve a huszárez-
redes életútját és munkásságát. A 12. évfolya-
mosok pedig a tóparti Török János emléktáb-
lához helyeztek egy nemzeti szalaggal díszí-
tett koszorút; megadva a szabadságharc hõ-
sének járó méltó tiszteletet.        Nagy Szintia

Diszeli idõsekkel készítettek interjúsoroza-
tot az elmúlt idõszakban a településrészen
mûködõ Talentum Ifjúsági Egyesület fia-
taljai. Filmjüket a Csobánc Mûvelõdési
Házban mutatták be nagy érdeklõdés mel-
lett Tied a múlt, jelen, jövõ címmel.

Mohos Nikoletta, az egyesület vezetõje la-
punknak elmondta: 2008 decemberében ala-
kult meg az egyesület azzal a céllal, hogy
közmûvelõdési, szabadidõs alternatívákat
nyújtsanak az itt élõ fiataloknak. Hamar ki-
derült azonban, hogy tevékenységükre az
idõsebb korosztály is rendkívüli érdeklõdést
mutatott, így bevonták õket is az egyesületi

munkába. A közelmúltban a Fiatalok len-
dületben elnevezésû EU-s projekt keretében
tíz riportfilmet készítettek. Laukó Zoltán, a
TIED alelnöke szerint munka közben sokat
tanultak a filmkészítésrõl. Közben megis-
merték az idõsebb korosztály gondolkodását,

megtudták, miként élték meg fiatalságukat,
hogyan teltek ünnepeik, milyen játékokat ját-
szottak hajdanán. 

A rendezvény középpontjába a témában
készült film került, de az egyesület életérõl
készült fotókiállítás, a szépkorúakkal közös
népdaléneklés is kiegészítette a programot.      

Töreky László

Generációkat kötnek össze

A Családok Évében sok színes program vár-
ja a családokat a Veszprémi Fõegyházmegyé-
ben. Ezek egyike a gyermekek részére „Csa-
ládban élni jó!” címmel meghirdetett rajzpá-
lyázat.

A család témájára való utalás rendkívül
idõszerû napjaikban. Társadalmunk nem
volt mindig családbarát, és sok veszély fe-
nyegeti ma is a családokat. Az egyház éle-
tének bázisa azonban ma is a hitét megélõ
család. A családév szeretné megerõsíteni a
család belsõ identitását, tudatosítani a csa-
lád missziós felelõsségét, felragyogtatni a
család értékeit.

Ezt szolgálta a rajzpályázat is. Az egyház-
megye egész területérõl mintegy 600 pálya-
munka érkezett be. A gyerekek rajzaiból su-
gárzik az élet, az a szeretet, amit a szüleiktõl,
testvéreiktõl kapnak. Munkáikból kitûnik,
milyen sokat jelent számukra a közös játék a
szülõkkel, a kirándulás, séta, a családi együtt-
lét. 

A rajzokat Jan ten Hove grafikusmûvész és
Zachar István feleségükkel együtt bírálták.
Nem volt könnyû átnézni a sok rajzot, de 

- ahogy elmondták - örömöt szerzett számuk-
ra is. 4 korcsoportban bírálták el a mûveket,
így történt a jutalmazás is. Óvodások, alsó 1-2.
osztályosok, 3-4. osztályosok, és felsõ tagoza-
tosok munkái kerültek kiállításra és díjazásra
is. 

A kiállításnak a Padányi-iskola adott helyet
Veszprémben, jelenleg is itt láthatók a pályamun-
kák. Gyarmati Lászlóné, az egyházmegye egyik
családreferense, az iskola tanára alsó tagozatos
pedagógustársai segítségével nagyon sokat dol-
goztak azért, hogy méltó környezetben méltó mó-
don láthassák az érdeklõdõk a kiállított mint-
egy 150 alkotást. 

A díjak átadása a Fõegyházmegye Csa-
ládpasztorációs Irodája által szervezett csa-
ládos lelkinap keretében történt. A program
lelki vezetõje Varga László atya volt. Amíg
a szülõk élethivatásuk felismerésén és azon
meditáltak, hogyan tudnák megújítani egy-
más iránti elkötelezõdésüket, a gyerekekre
sok érdekes program várt, zeneovi, bábelõ-
adás, sport és kézmûves programok, játékok

az állatkertben. 
A rajzpályázat díjait a tagozatvezetõ és Jan

ten Hove adták át. A díjazottak ajándékokat
kaptak, de minden pályamunka beküldõhöz
eljut az oklevele is.

Éljük, ünnepeljük és hirdessük a Család
Evangéliumát! A jövõ nemzedékét azok a
családok adják, akik örömmel és szeretettel,
sokszor áldozatok és küzdelmek árán is szol-
gálják az életet!           

A rajzpályázat tapolcai díjazottjai: Óvo-
dás: 1. díj - Simon Rebeka, Szent Erzsébet
Óvoda, Tapolca. 3. díj - Nagy Bianka, Szi-
várvány Tagintézmény Tapolca Óvoda;
Czanka Kristóf,  Szivárvány Tagintézmény
Tapolca Óvoda. Felsõsök: Nagyboldog-
asszony Róm. Kat. Ált. Iskola Tapolca ta-
nulói: 1. díj - Horváth Klaudia 6.o., Bencze
Loretta 6.o. 2. díj - Rádi Stella 5.o,
Hoffmann Ágnes 6.o. 3. díj - Németh
Dominika 5.o. Különdíj: Szász Márton Álta-
lános és Szakképzõ Iskola: Horváth Eliza,
Horváth József.   Fekete Gyöngyi

„Családban élni jó!”

Ezeken a találkozókon hidak épülnek a fiatalok és az idõsek között

Fotó: Töreky

Újra az országos élvonalban
A Batsányi János Gimnázium ismét ered-
ményesen szerepelt a „Mit ránk hagytak
a századok…” címen meghirdetett törté-
nelem versenyen.

A nagy megmérettetésre február 26-án
került sor Hatvan városában, a Bajza
József Gimnáziumban.

A csapatnak egy háromperces színda-
rabbal is készülnie kellett, melyhez korhû
jelmezbe bújtak. Az elõadás témája „A

visegrádi királytalálkozó” volt. A legna-
gyobb kihívást a szóbeli esszé elõadása
jelentette, de a tanulók a feladat nehézsége
ellenére nagyon szép eredménnyel megol-
dották, így a Batsányi János Gimnázium 9.
évfolyamos diákjai az országos döntõn a
dobogó 2. helyét foglalták el.

A csapat tagjai: Bárka Levente, Burszán
Botond és Lájer Attila (9.a). Felkészítõ
tanáruk: Riba Erzsébet.          Nagy Szintia

Nagyszabású rendezvénnyel várták Kék-
kúton a vízvilágnapi rendezvényre érke-
zett közel 200 tanulót a szervezõk.

A nemzetközi WET oktatási program-
ban résztvevõ gyerekek játékos vetélkedõ
keretében ismerkedtek  a víz születésével,
útjával és fontosságával. Arra is nyílt le-
hetõség, hogy ne csak a szervezetükben lé-
võ vízmennyiséget számolják ki, de a Föld
vízkészletérõl is képet kaphattak. A Tapol-
cáról és a környezõ településekrõl érkezett
iskolásokat Lasztovicza Jenõ, a Veszprém

Megyei Közgyûlés elnöke és dr. Szabó
Balázs, a Kékkúti Ásványvíz Zrt. igaz-
gatója köszöntötte.

A programon részt vett a Zrt. vezérigaz-
gatója, Henrik W. Gotterbarm is.

A vízisportok jeles képviselõi, köztük
vízilabdázók, kajakozók is beszélgettek a
víz fontosságáról a gyerekekkel.

A rendezvény végén „palackpostába” zárt
üzenetet fogalmaztak meg a tanulók arról,
hogy miért nélkülözhetetlen, létfontossá-
gú a víz a Föld, az ember számára.   NHE

A víz világnapján

Felsõs egészségnap
a katolikus iskolában

Március 4-én programokban gazdag
nap várt a tanulókra. Délelõtt folyamán
4 állomáson forgószínpadszerûen nyer-
hettek betekintést az egészséges élet-
módba, a betegségek megelõzésébe.

Nagy Judit elõadásában tanulhattak a
helyes közlekedésrõl és annak fontossá-
gáról, valamint a közúti és vasúti alágaza-
tokról. Ezt követõen Molnár András vette
át a gyerekeket, és számos hasznos infor-
mációt mondott el a káros szenvedélyek-
rõl, azok hatásairól és a különbözõ drogok
veszélyességérõl. Az egészségmegõrzés-
nek szerves része a helyes táplálkozás,

melyre Piszker Judit hívta fel a figyelmet,
majd közös turmix- és szendvicskészítés-
sel mutatott néhány példát egészséges és
tápláló ételekre, melyeket természetesen kö-
zösen el is fogyasztottak a diákok. Egész-
ségünket legjobban mozgással õrizhetjük
meg, így a programból ez sem hiányoz-
hatott. Bertók Katalin vezetésével min-
denki szórakoztató testmozgásban vehe-
tett részt, ezért tanulóink tudással a fejük-
ben és kellemesen elfáradva térhettek ha-
za, hogy a továbbiakban a tanultaknak
megfelelõen igyekezzenek élni. 

Bertók Katalin
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KULTÚRA - TÖRTÉNELEM

A legjobbak között
Csaba Zsoltot, a Tapolcáról indult táncmû-
vészt, a Magyar Állami Népi Együttes örökös
tagját március 15-én, nemzeti ünnepünkön
dr. Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás minisz-
ter Harangozó Gyula-díjban részesítette.

Harangozó Gyula a XX. századi magyar
tánc egyik legjelentõsebb mûvésze, táncosa,

koreográfusa volt. Az emlékére létrehozott
díjban azok részesülnek, akik a táncmûvészet
bármely ágában folytatott alkotói, elõadói tu-
dományos és pedagógiai tevékenységben az
élen járnak. A díjat évente heten kaphatják
meg. Zsolt e kevesek közé tartozik.

Gratulálunk!  NHE

Így is lehet
Dvorak, neves cseh mûvészettörténész
mondta, a mûvészet akarás kérdése: Kunst
wollen.

Igen, aki mûvészi szinten akar alkotni, an-
nak megfeszített igyekezettel kell nekilátni és
legyõzni az anyag és a téma ellenállását. Az
út kettéágazik. Az egyik, mûvészeti fõiskolán
végig tanulni a stílusokat és megállapodni
egynél, vagy összegezni a tanultakat. Másik
út, önállóan végigküzdeni a gyakorlati tevé-
kenységeken, miközben éberen levonja kö-
vetkeztetéseit az elõdökrõl. Ezért nem iskolát,
az alkotót látjuk mûveiben.

Meghívót kaptam H. Molnár Magdolna
festõmûvész március 1-ei kiállítására a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban. Jaj,
megint egy mûvész, sírt fel bennem annyi
„mûvész” rossz mûve. Aztán bevallom, kelle-
mesen csalódtam. A megnyitó hölgy, Kóka

Rozália író kissé önmagát is fényezõ elõadása
után megtudtam, a kiállító festõ tényleg mû-
vészien kezeli az ecsetet, amire nem az isko-
la, az élet tanította meg, mert nem vették fel a
fõiskolára, igazmondása okán. Azt vélem, ezért
festészete magán hordja a self-made man, ön-
maga alkotta ember önbizalmát, eligazodását
a technikák közt és témái megválasztásában.
Ez a festészet az Õ festészete, kiküzdött egyé-
ni látásmód és ennek rögzítése. Közben nem
tagadható lelkiségének nõi, érzelmi mélysé-
ge. Szép példája a kerti pasztellkép, egy
hölggyel. Amikor hangulatát rögzíti, lecsu-
paszodik minden játékos sallang, staffage fi-

gurák, felesleges részlet, marad a meleg lel-
kiség. Ennek legszebb példáit, esti fényeket
bemutató képein láttam. Amikor ember és ter-
mészet közös feloldódását ábrázolja, a magá-
nyos csónakos a tükörsima vízöbölben hor-
gászik, ami meditációs helyszínnek sem utol-
só. A balatoni csónakok, a mozgalmas hajós
élet, mint a vízzel való találkozás sportszem-
pontúság, jelenik meg. Két, vízben tükrözõdõ
aranyhídra vissza-visszanéztem, különösen
arra, ahol éppen bimbózó faágak közt köszön
vissza a napfény, és a bal sarokban kicsi lány-
figura álmélkodik a természet azon csodáján,
amibõl az egyiptomi Nap-kultusz élt több
ezer évig.

Utoljára hagytam a vedutákat, falu, város-
képeket. A falusi ember magánya, öregségé-
ben vele együtt öregedett viskójával, szociális
érzékenységet sugall. A városképek színei

elbeszélik, hogy a különbözõ mértékben ko-
pott házakban emberek élnek, ugyancsak vál-
tozottan megkopott lélekkel. Aztán megra-
gadott egy nagyon szilárd kompozíció, egy, a
kép közepébe állított székely templom képe.
A reneszánsz háromszög, mely befogadja és
szilárd konstrukcióvá egyesíti a személyeket,
ebben az esetben egy kultikus hely meg-
bízható szilárdságát sugallja.

Igen, nagyon jó volt igazi tehetség alkotá-
sait végignézni és egyben gyönyörködni a
felkeltett saját gondolatokban is. Ami jelen
esetben öröm és nem bosszúság volt.

Dr. Sáry Gyula

„Hírhedett zenésze a világnak”
Vörösmarty verskezdõ sorában nevezte
így Liszt Ferencet, akivel 1840-ben talál-
kozhatott magyarországi koncertje során.

Praznovszky Mihály irodalomtörténész
elõadássorozatának Liszttel foglalkozó elõ-
adását - március 22-én a Wass Albert Városi
Könyvtár és Múzeum elõadótermében - han-
gulatosan indította a Rákóczi-induló Liszt-
komponálta változatával és a zeneszerzõ leg-
ismertebb képével a kivetítõn (Barabás Miklós
festménye). A Liszt-évfordulón az egész mû-
velt világ megemlékezik róla. A legnagyob-
bak közt van a helye. - Magyarnak vallotta
magát. Szülõhelye, Doborján ma Ausztriához
tartozik, de Liszt életében Magyarország ré-
sze volt. Élete végéig magyar állampolgár
volt, bár neveltetése, körülményei miatt ma-
gyarul nem beszélt.

Élete nagy részét Franciaországban töltöt-
te; zenéjével, virtuóz játékával számtalan or-
szágban megfordult. A maga korában a leg-
híresebb magyar volt.

Az elõadó párhuzamot vont Liszt szerepe
és az irodalom között. Hatással volt az
írókra, és õk is hatottak Liszt zenéjére:
Dante-szimfónia, Faust-szimfónia, Les pre-
ludes… vagy a magyar írókra: Mikszáth,
Petõfi, Vörösmarty, Vajda János, Eötvös,

Juhász Gyula, Illyés Gyula.
1846-ig csak koncertezett, késõbb írta hal-

hatatlan mûveit.

1823-ban Pesten adott koncertet. „Ma-
gyar vagyok… e nemzetnek óhajtok di-
csõsége lenni” - mondotta. 1839-ben újra
Pesten játszik. A nagy pesti árvíz okozta
pusztulás megrendíti. Adományokat küld a
szorongatott pestieknek. 8 koncertet ad a
budai hangász egyesület javára. Neki kö-
szönhetõ a Zeneakadémia, melynek tanára
is lett.

Festetics Leónak ír, Wesselényi Miklóssal
levelez. Magyar témát dolgoz fel az Eszter-
gomi mise, a Szent Erzsébet legendája. A
Magyar fantázia-sorozatban a magyar nép-
dalok értékeit csillogtatja. 1846-ban erdélyi
körúton jár: Kolozsvár, Temesvár, Arad.
Honvágyáról beszél; többször említi a lelkes
fogadtatást, amit „itthon” tapasztalt. Más or-
szágokban is nagy sikerei vannak, de a ma-
gyar honfitársi tûz elmélyíti benne magyar
voltát, érzését.

Liszt zenéjét Cziffra György világhírû zon-
goramûvész különleges szuggesztióval köz-
vetítette a világnak.

Az elõadó ismételten felhívta a hallgatóság
figyelmét a budapesti Liszt Múzeum megte-
kintésére - különös tekintettel az évfordulóra:
200 éve született Liszt Ferenc.

G. Dr. Takáts Gizella

Rómeó és Júlia
„Ki véletlenül erre jár, egy furcsa, vad
várost talál. A szép Verona nem vitás, a töb-
binél kicsit más!”

Március 5-én, 6-án és 7-én este 19 órától
mutatta be a Tapolcai Musical Színpad a
Rómeó és Júlia címû, 2 felvonásos musicalt a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban. A füg-
göny felgördülte elõtt a musical színpad
mûvészeti vezetõje és a darab rendezõje
Halápiné Kálmán Katalin köszöntötte a
teltházas közönséget. A teljes musical, lát-
ványos jelmezekkel, díszlettel és színpadtech-
nikai megoldásokkal volt látható, közel 70
szereplõ közremûködésével. A fõbb szerepek-
ben: Júliát- Palotás Ágnes musical-operett
színésznõ, Rómeót- Báder Zoltán ének-
mûvész alakította, Benvolio - Torma Tamás,
Mercutio - Tóth István énekmûvész, a Halál
szerepében Halász Sándor táncmûvészt lát-
hatta a publikum. Az érzelmek széles skáláján
mozogva keltették életre a szereplõk, tánccal
és énekkel a szerelmet, gyûlöletet, megbo-
csátást, bûntudatot, halált… Az elõadást a
Tûzvarázs nevet viselõ akrobatikus tûz-
zsonglõrök és a Batsányi Táncegyüttes szí-
nesítette. Kovács Edina

Csaba Zsolt az országos elismerést a minisztertõl vehette át

Fotó: Csaba Dezsõ

A mûvésznõt Bognár Ferenc, a Tamási Áron Mûvelõdési Központ igazgatója
köszöntötte

Fotó: Töreky

Elhallgatott történelmünk
Téglásy Ferenc filmrendezõ e fenti címmel
indított sorozatának legújabb darabját
mutatta be március 21-én a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.

A Boldog Özséb Alapítvány meghívására
nemcsak a jeles filmrendezõ volt Tapolca
vendége, hanem riportalanya is: Kuklay Antal
mûvészettörténész, Pilinszky-kutató író, je-
lenleg még körömi plébános, a cigánypasz-
toráció kiemelkedõ alakja.

A film alcíme, „Útmutató: egy plébános
gondolatai” még csak szerény általánosság-
ban rejti Kuklay Antal tudással, szenvedéssel,
szolgálattal gazdag, változatos életútját, de a
filmben kibontakozik az egyedi életút. - Az
1956-os forradalom föllelkesült, szabadság-
vágyó mámoros napjaiban az ifjú papjelölt is
tette a dolgát legjobb lelkiismerete szerint. A
megtorlás idején tíz év börtönre ítélték. Hat
évet töltött börtönben - amnesztiával szaba-
dult. A börtönsors döbbentette rá: minden
élethelyzet tanulságos; van lehetõség az

értékek felismerésére, a kibontakozásra. Ott
ismerte fel, mit vállaljon, mit fogadjon el
értéknek: az emberi személy méltóságát és az
embertárs iránti szolidaritást. Jog, erkölcs, il-
lem hármasságában látta az emberi együttélés
ideális megvalósulását. Ilyen tudatossággal
készült a kiszabadulás utáni életére is.

Papi szolgálatot nem vállalhatott, de érté-
kessé tudta tenni életét fizikai munkával,
mûvészettörténészként is (folyton képezte
magát), majd amikor papi szerephez jutott,
körömi plébánosként a cigánypasztorációban
fejtette ki áldásos tevékenységét.

A következõ évben nyugdíjba megy; pasz-
torációs munkáját a missziós verbita szerzete-
sekre bízta - egyelõre még megosztva velük a
munkát.

Életmûvét a Hit pajzsa kitüntetéssel is-
merték el. 2011-ben a Nemzeti ünnepen a
Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti ke-
resztjével tüntették ki.

G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: Internet
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Neveljük magunkat tárgyilagosságra! Az önszeretet szívesen magyarázza javára-mentségére a

helytelen tettet is, s mentegeti annak káros következményeit, esetleg áthárítja-megosztatja a felelõsséget.
Ha számolunk is ok-okozati összefüggéssel követünk/követhetünk el hibát. (Még a Lexikon

végén is van hibajegyzék). Imponáló, ha felismervén, magunk valljuk be. Bölcs dolog mástól -
fõleg illetékestõl - elfogadni a bírálatot, s készen állni a jóvátételre (amíg lehet).

Ne a szimpátia, érdek, emberi kapcsolat döntse el, én vagy te vagy õ megérdemelte-e az intést,
büntetést. (És ha igen, ne mást hibáztassunk).

Hisz az ok nyilvánvaló a legtöbb esetben; legföljebb enyhítõ vagy terhelõ körülmények
vehetõk figyelembe. Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 46. rész
Törpebolygók

A közismert - a Mars és a Jupiter között
található - kisbolygóövön kívül található a
Naprendszerben egy másik ilyen „öv” az
utolsó ismert bolygón, a Neptunuszon túl.
Az itt található égitestek tartalmazzák nap-
rendszerünk legõsibb anyagát, amely an-
nak a porkorongnak a maradványa, amely-
bõl a Nap és nagybolygói kialakultak.

Az elsõ kisbolygóövben található Ceres-en
kívül az összes eddigi ismert törpebolygó eb-
ben a régióban található. A törpebolygók a
hagyományos érte-
lemben vett bolygók-
hoz hasonlóan elég
nagy tömeggel rendel-
keznek ahhoz, hogy a
saját gravitációjuk ha-
tására módosuljon az
alakjuk, és nagyjából
gömbszerû formát ve-
gyenek fel. Az egyet-
len különbség a törpe-
és a nagybolygók kö-
zött, hogy míg utóbbi
- a nagyobb tömeg-
nek köszönhetõen -
megtisztították pályá-

jukat az egyéb égitestektõl, addig kisebb
„testvéreik” ehhez már nem elég nagy tö-
megûek.

A hozzánk közelebbi Ceres-en kívül hivata-
losan eddig 4 égitestet tekintenek törpeboly-
gónak: Pluto, Eris, Makemake és Haumea.

A mellékelt képen ezek a távoli törpeboly-
gók, valamint a még hivatalosan ezt a beso-
rolást el nem nyert „társaik” láthatók méret-
arányosan a képbe alulról „belógó” Földhöz
viszonyítva.    Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Kopacz Károly mozdonyvezetõ
(Bodos, 1923. november 22. - Farkasgyepü, 2001. március 21.)

A háromszéki székely családból származó fiatalember a második vi-
lágháború alatt került Tapolcára. Itt nõsült meg 1943-ban, majd a vasúton
helyezkedett el. Elõször géplakatos-segédként dolgozott. Több tanfolya-
mot elvégezve késõbb mozdonyvezetõ lett. Rendszeresen sportolt, futbal-
lozott és jó ökölvívó volt. 1956 októberében Tapolca közéletének élvona-
lába került. 26-án az egyik vezetõje volt a MDP Járási Pártbizottság elleni

akción. Õ vezette a járási pb. elsõ titkárával, Czigler Károllyal folytatott tárgyalásokat. Részt vett
a Járásbíróságnál a börtönben fogva tartottak kiszabadításában. Még e napon a Gucsi István
õrnagy elnökletével megalakult Tapolcai Járási Forradalmi Nemzeti Bizottság tagjává választot-
ták és megbízták a Tapolcai Járási Nemzetõrség parancsnoki teendõinek ellátásával. E feladatot no-
vember 4-én adta át Bertha Vincének. Tevékenységéért 1957. január 2-án az elsõk között tartóz-
tatták le. Többször bántalmazták majd 9 hónapot töltött a kistarcsai internálótáborban. Néhány hónapra
szabadon engedték, de ismét letartóztatták, és a Gyõri Katonai Bíróság elé állították a Gucsi István
és társai ellen 1958. február 19-én indított perben. 1958. április 23-án 15 éves börtönbüntetésre
ítélték. Ebbõl több mint 12 évet töltött le és a tapolcai elitéltek közül utolsóként szabadult 1969-ben.
Ekkor újra nõsült, és Zalahalápon telepedett le. Lakatos lett a tsz-ben. Házat épített és konszolidált
életet élt. Aközség sportéletének egyik irányítójává vált. Rendszerváltás után aktív tagja lett a Po-
litikai Foglyok Országos Szövetségének, és megkapta a Szabadságért 1956-os Emlékérmet. Köz-
sége képviselõ-testületének tagjaként is dolgozott. Farkasgyepün, gyógykezelése idején 78 évesen
érte a halál. A zalahalápi temetõben nyugszik.       /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók (8 személyre): 70 dkg házi-
nyúlgerinc (csonttal együtt), 50 dkg házinyúl-
comb, 1 csapott kiskanál só, 1 kiskanál pásté-
tom fûszerkeverék, 0,5 dl brandy, 3 evõkanál
olaj, 40 dkg hajszálvékony szeletekre vágott hú-
sos szalonna (sliced bacon), 15 dkg füstölt sza-
lonna, 1 tojás, késhegynyi pirospaprika, 1 dl tej-
szín, 15 dkg csirkesonka, arasznyi póréhagyma.
Akörethez: 8 alma, 1 citrom, 1 evõkanál cukor,
néhány szem szegfûszeg, kis darabka fahéj, 1 dl
tokaji furmint, 8 evõkanál áfonya vagy csipkeíz.

Elkészítése: A nyúl gerincét és combját ki-
csontozzuk, majd a húsról a vékony hártyát is
lefejtjük. A combot kockákra vágjuk, enyhén
megsózzuk, a pástétom-fûszerkeverékkel meg-
szórjuk, a brandyvel meglocsoljuk. A filéket
szintén megsózzuk, megfûszerezzük, majd az
olajon köröskörül elõsütjük. Egy püspökkenyér-
formát baconnel kibélelünk. Apácolt nyúlcom-
bot a füstölt szalonnával kétszer ledaráljuk. A
tojást beledolgozzuk, a pirospaprikával meg a
maradék pástétomfûszerrel meghintjük. Kissé
megsózzuk, a tejszínt meg a kockákra vágott
sonkát és a póréhagymát is belekeverjük. A
felét a kibélelt formába töltjük. Az elõsütött fi-
léket a maradék húsos szalonnaszeletekkel kör-
betekerjük, és a forma közepére, a húsos masz-
szára fektetjük. A maradék húsos keveréket rá-
simítjuk, a formából kilógó szalonnaszeleteket
ráhajtjuk. A formát mélyebb tepsibe tesszük, és

annyi vizet öntünk köré, hogy a feléig érjen.
Elõmelegített sütõben, a közepesnél kisebb
lánggal (160 °C légkeveréses sütõben 150 °C)
kb. 35 percig gõzöljük. Amikor kész, leöntjük
róla a tetején összegyûlt levet. A pástétom tete-
jére egy akkora falapot fektetünk, amekkora
pontosan ráillik. Két egyliteres befõttesüvegbe
vizet töltünk, a fára rakjuk, és a pástétomot így
hagyjuk kihûlni, majd egy éjszakára továbbra
is préselve hûtõszekrénybe tesszük. A körethez
az almákat megmossuk, héjukat egy úgyneve-
zett dresszírozókéssel bevagdossuk és lehúz-
zuk, azaz megcifrázzuk. Ezután a tetejüket le-
vágjuk, ez lesz a kalapjuk. A gyümölcsök bel-
sejét karalábévájóval kifúrjuk. Körülbelül 1 li-
ter vizet a félbevágott citrommal, a cukorral, a
fûszerekkel meg a borral fölforralunk, és a ki-
cifrázott almákat kalapjukkal együtt 4-5 perc
alatt puhára fõzzük benne. Amikor kihûlt, le-
csöpögtetjük, üregükbe lekvárt töltünk. Tálalás-
kor a nyúlpástétomot deszkára borítjuk, és for-
ró vízbe mártott késsel ujjnyi vastagon fölsze-
leteljük. Köretnek a töltött almát kínáljuk hozzá.

Jó tanács: Ha a formában lévõ pástétom
tetejére olvasztott zsírt locsolunk, hûtõszek-
rényben több napig is eltartható, mert a zsi-
radék tökéletesen szigetel.

Elkészítési idõ: 1 ó 40 perc + a dermesztés.
Egy adag: 3867 KJ/925 Kcal.             

Halász János gasztronómus

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Házinyúlpástétom

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ áprilisi programjai
5. 17 óra: Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola EGYMI, kul-
turális bemutatója; 6. 19 óra: Filharmónia bérlet: Hegedûs Katalin és Hegedûs Endre szóló-
és négykezes zongoraestje. Jegyek a helyszínen vásárolhatók 1500 Ft-os áron; 7. 16 óra:
Éneklõ Ifjúság, Dalos Találkozó,minõsítõ hangverseny; 8. 17 óra: Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézmény Kulturális bemutatója; 9. 17 óra: Magyar Költészet Napja
alkalmából felolvasó est; 11. 19 óra: Bérletes színházi elõadás:Forrás Színház, Csíksomlyói
Magyar Passió - misztériumjáték; 13. 17.30: Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tag-
intézmény kulturális bemutatója.

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.
keddjén 18-20. Tudatosan - Egészségesen - Természetesen!

Egyensúlyban. Teremts harmóniát az éle-
tedben címmel egésznapos ingyenes testi-
lelki egészségmegõrzõ programnak adott
otthont február 26-án a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ. 

Tóth Boglárka, a mûvelõdési központ szer-
vezõje elmondta, olyan programot igyekeztek
létrehozni munkatársaival, segítõivel, amely

közösségformáló erejû, továbbá kortól, nem-
tõl, iskolai végzettségtõl függetlenül elõrelát-
hatóan nagy érdeklõdésre tarthat számot. Így
esett a választás a testi-lelki egészségmegõr-
zés témájára, amely ma már a hivatalos nyu-
gati orvostudomány eredményein túl, a ter-
mészetgyógyászat, a biotáplálkozás és a ke-
leti kultúrák „lélekgyógyító” tapasztalatait is
felhasználja. A tapolcai mûvelõdési intéz-
mény dr. Ásványi Tamásné kineziológussal és
Kovácsné Csóka Bernadett masszõrrel együtt-
mûködve végül sikerre vitte az ötletet. Sok
százan vettek részt az elõadásokon, ahol a
közönség többek között hitrõl-mágiáról, ter-
mészetgyógyászati praktikákról, rákgyógyí-
tásról, a hormonegyensúly megtartásáról, a
harmonikus otthon kialakításáról szerezhetett
információkat. Az elõadásokon túl biorezo-
nancia vizsgálat, hõtérképes állapotfelmérés,
biovásár, vaszati-, gyógynövény- és spiri-
tuális tanácsadás állt a látogatók rendelkezé-
sére. Tizenkilenc órától látványos színpadi
produkciókat tekinthetett meg a közönség. A
Divatshow, a Belly Flame Tánccsoport, a
sámándobosok és a kézzel festett mágikus
ruhák performance még sokakat marasztalt a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban szom-
baton este. Töreky László

Középpontban a harmonikus élet

Dr. Töreky László:

Lepketánc
Perdül jobbra, fordul balra,
fûre, fára, virágokra.
Szoknya rajta, lenge, tarka,
két nagy szem is ragyog rajta.

Bõ ruhája libeg-lobog,
fuss utána, tán megfogod.
Pacsirta szól, zeng a zene,
hipp-hopp hová lett a pille?

Levél alól leseget,
kacsint rád és kinevet.

Floorball-házibajnokság a katolikus iskolában
Az idei évben elõször került megrende-
zésre ez a verseny, melyben csak a felsõ
tagozatos tanulók vettek részt.

4 csapat részvételével zajlottak a mérkõ-
zéssorozatok, melybõl végül a 4. helyezést ér-
te el a Dark Star csapat (Csapattagok: Kovács
Péter, Kalló Zoltán, Csomor Dávid, Nagy
Gyula), 3. helyezést érte el a Barca FC (Csa-
pattagok: Gál Richárd, Simon Kevin, Nyírõ

Ádám, Hoóz János). A dobogó második foká-
ra a Csontdarálók csapata állhatott fel. (Csapat-
tagok: Bakos Barna, Konkoly Zoltán, Major
Dávid, Tóth László) A versenysorozat gyõz-
tese nagy küzdelemben a Gólvágók csapata
lett (Csapattagok: Horváth Tibor, Lendvai
Tibor, Albrecht Richárd, Csekõ Balázs).

További sportsikereket kíván:
Bertók Katalin

Sok volt az érdeklõdõ

Fotó: Töreky

Fotó: Internet

Fotó: ifj. Fodor László
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
A Veszprém megyei ifjúsági sakkcsapat-
bajnokság a Tapolca VSE-Szeremley SI si-
kerével zárult. A Tóth Kristóf, Szabó Dorina,
Hoffmann Roland, Sötét Barbara, Buzás
Bertalan, Koltai Anna összetételû csapat
magabiztos gyõzelmet aratott. A Tapolca
VSE-Kölcsey Nyomda csapata az 5. helyen
végzett.
A Pápán rendezett 2011. évi megyei sakkcsa-
pat diákolimpián remekeltek a tapolcaiak.
Az alsós fiúknál az ajkai Fekete-iskola csa-
pata gyõzött, melynek minden versenyzõje a
tapolcai sakkiskola versenyzõje. Második lett
a tapolcai római katolikus iskola csapata.
A felsõs lányoknál a gyõztes a zalahalápi
iskola lett, a fiúknál a nemesgulácsiak ezüstöt
szereztek. Minkét csapat minden versenyzõje
a tapolcai sakkiskola növendéke.
Aközépiskolás fiúk csapatversenyén a gyõzel-
met a Batsányi-gimnázium triója szerezte meg.
A megyei I. osztályú sakkcsapat-bajnokság
5. fordulójában Tapolca VSE III.-Balatonal-
mádi 4,5:7,5. A hatodik fordulóban HEMO

Veszprém II-Tapolca VSE III. 7:5. A 7. for-
dulóban Bányász SK Ajka II.-Tapolca VSE
III. 4:8. A bajnokságot a 6. helyen zárta a
tapolcai csapat.
A Zala megyei csapatbajnokság 6. forduló-
jában Lenti-Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda
4,5:5,5
A 7. fordulóban Tapolca VSE-Kölcsey Nyom-
da-Zalaszentgrót 7:3
A tapolcai csapat a dobogó harmadik fokán
zárta bajnokságot.

LABDARÚGÁS:
Az NB III. Bakony-csoportjában játszó Ba-
dacsonytomaj-Tapolca FC a tavaszi pont-
gyûjtés  elsõ fordulójában a Hévíz gárdáját
látta vendégül. A küzdelmes, jó iramú elsõ
félidõ után a 69. percben a vendégek sza-
badrúgás góllal jutottak vezetéshez. A BTFC
igyekezett mindent megtenni az egyen-
lítésért, de ez nem sikerült (0:0). A listavezetõ
Pápa vendégeként nagyszerû döntetlent ért el
a BTFC (1:1) Gólszerzõ büntetõbõl Balogh.
A Tomajon rendezett mérkõzésen a bajnok-

aspiráns Sopron volt a vendég. Bár jól küz-
dött a hazai csapat, a Sopron nagyobb játék-
ereje gólokban is megmutatkozott (0:2). A
18. forduló után a BTFC a 13. helyen áll a 16
csapatos harmadosztályú bajnokságban.
A megyei I. osztályban Alsóörs-BTFC 1:0,
BTFC-Öskü 2:3.

KÉZILABDA:
NB II-es férfi kézilabdázóink az alapszakasz-
ban elveszítették két utolsó mérkõzésüket
(Tapolca VSE-Bakonyerdõ 24:31, Keszthely-
Tapolca VSE 37:31), így a bajnoki rájátszás-
ban az alsóházba kerültek. Itt remek gyõ-
zelmet arattak a Celldömölk vendégeként
(27:30) a parázs hangulatú rangadón. A Ta-
polca erõben és agyban is jobban bírta a
végjátékot.

RÖPLABDA:
Március 5-én két helyszínen, a Bárdos- és a
Kazinczy-iskola tornatermében rendezték a
IV. korcsoportos megyei leány röplabda
diákolimpiát. A csoportmérkõzéseket sikerrel

vették a tapolcai lányok. A négyes döntõben
azonban már semmi nem sikerült úgy, ahogy
azt a versenyzõk és edzõjük, Meilinger
Zoltán tervezték. Elõbb a gyengébbnek ítélt
Báthory-iskola csapatától, majd a Dabronctól
kaptak ki. Így a megyei diákolimpián a 4.
helyet szerezték meg.

DZSÚDÓ:
A „Tavaszváró dzsúdóverseny” elnevezésû
versenyen tíz klub több mint száz dzsúdósa
lépett tatamira. Fegyelem, figyelem, rend
jellemezte a versenyt, annak ellenére, hogy
nemcsak a  tatami körül volt sok versenyzõ,
hanem a rendezvénycsarnok lelátóját is
megtöltötték a szurkolók,  szülõk, nagyszü-
lõk, hozzátartozók. A nagyszabású verseny
rendezõje és szervezõje a hétdanos világbaj-
nok, Simon Mihály volt. A versenyt nagy
fölénnyel nyerte a Simon Judo Klub (205
pont), második helyen Ajka dzsúdósai (160
pont), harmadikon a veszprémi sportolók
(105 pont) végeztek.

Az oldalt készítette: Antal Edit

A második alkalommal rendezett Tanúhe-
gyek Tornára hét csapat fogadta el a szer-
vezõk meghívását.

Egy hármas és egy négyes csoportban kezd-
ték a küzdelmeket a csapatok a Városi Ren-
dezvénycsarnok küzdõterén. Az egyik csoport-
ból a  Gyulakeszi és a Tanúhegyek, a másik-
ból a TÖFC és a Zalahaláp gárdái mérkõztek
az elõdöntõben a neves FIFA-játékvezetõ,
Bognár Tamás dirigálásával.

A 3. helyért Tanúhegyek-Zalahaláp 2:1. A
döntõben a TÖFC szintén 2:1-re gyõzött
Gyulakeszi ellen, így a 2011. évi Tanúhegyek
torna gyõztese a TÖFC csapata lett. További
sorrend: 4. Zalahaláp, 5. Nemesvita, 6.
Hegymagas, 7. Kisapáti.

A torna legjobb kapusának Németh Lászlót
(TÖFC), legjobb mezõnyjátékosnak Nagy
Lászlót (TÖFC) választották. A gólkirály a
Tanúhegyek együttesébõl Kósz Imre lett. 

A TÖFC nyert

Öt leánycsapat kézilabdázott  a Kistérségi
kupáért a Városi Rendezvénycsarnokban.

A meghívott sportolókat és vezetõiket Eke
Ferenc, a Tapolca és Környéke Többcélú Kis-
térség Társulása alelnöke köszöntötte, majd
Varga Béláné, oktatási referens köszöntõ
szavai következtek. Lakatné Mógor Katalin,
a verseny szervezõje ismertette a programot,
majd kezdõdhetett a nemes vetélkedés.

A versenyen résztvevõ csapatok (Kazinczy-
iskola, Tatay-iskola, Batsányi-iskola, Révfü-
löp, Bárdos-iskola) körmérkõzést játszva
döntöttek a helyezésekrõl. Ezen a verseny-
napon a kazinczysok voltak a legjobbak a
révfülöpiek és a batsányisok elõtt. Negyedik
helyen végeztek a badacsonytomajiak, ötödi-
ken a Bárdos kézisei. Különdíjban részesül-

tek a legjobb egyéni teljesítményt nyújtó
sportolók. Legjobb góllövõ lett a révfülöpi
Dobai Dominika. Legjobb kapusnak a tomaji
hálóõrt, Kovács Jankát választották. A leg-
technikásabbnak járó díjat Hársfalvi Júlia
(Kazinczy) vehette át. A torna legjobb me-
zõnyjátékosa a batsányis Németh Noémi lett.

A torna félidejében ünnepélyes búcsúzta-
tóra álltak körbe a csapatok. A verseny meg-
álmodójától, eddigi szervezõjétõl, Lakatné
Mógor Katalin tanárnõtõl köszöntek el a test-
nevelõk, edzõk és kézilabdások. Az õ nevük-
ben köszönte meg az eddig végzett áldozatos
munkát az oktatási referens asszony, Varga
Béláné, a búcsúzás virágait pedig az elkö-
vetkezõ idõszakban e tornákat szervezõ
Németh Lászlótól vehette át az ünnepelt.

IV. Kistérségi Leány Kézilabdatorna

A Budapesten rendezett nyolc év alattiak or-
szágos korcsoportos bajnokságán fantaszti-
kus sikert értek el a tapolcai sakkiskolások.

Öt tapolcai gyerek sakkversenyzõ indult a
2011. évi országos versenyen.

A korosztályos egyéni bajnokságon a 46
induló között Érseki Áron ezüstérmet szer-
zett, így õ Európa-bajnokságon képviselheti
hazánkat. Bakos Balázs lett a bronzérmes, õ
pedig az euroligában indulhat, és ott öregbít-

heti a tapolcai sakk sport hírnevét.
Áron edzéseit a tapolcai sakkiskola edzõi

kara irányítja, míg Balázst Szabó Ádám edzi.
További eredmények: Kauffmann Kristóf

12. hely, Huberth Márk 18. hely.
A korosztályos lányok országos bajnoksá-

gán Tapolcát a 2004-es születésû Juhász Judit
képviselte. Az óvodás korú kõvágóörsi kis-
lány a 6. helyen végzett. Edzõje: Paréj József.

Szívbõl gratulálunk!

Érseki Áron Európa-bajnokságon indulhat
Tapolca február 25-27. között elsõ alka-
lommal adott otthont az Olimpici és Tör-
pici párbajtõr-utánpótlás versenynek, mely-
nek rendezését az SzL-Bau Balaton Vívó-
klub, Tapolca város Önkormányzata és az
Olimpici KHA vállalta.

Az Olimpici GP-versenyprogram öt éve
jött létre azzal a célkitûzéssel (mivel a vívás
országunk egyik legeredményesebb olimpiai
sportága), hogy a sportágat minél többen
kipróbálják, megszeressék, és megfelelõ szín-
vonalú versenyzési lehetõséget biztosítson or-
szágos szinten a tehetséges vívópalántáknak.

Már az elsõ nap délelõttjén elkezdõdtek a küz-
delmek. Az ünnepélyes megnyitón Lasztovicza
Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke és Császár
László, Tapolca város polgármestere köszön-
tötte a résztvevõ versenyzõket, edzõket és
vendégeket. 

A tapolcai rendezésû kupán összesen 442
fõ versenyzett a három nap folyamán

Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub versenyzõi
most is szép eredményeket értek el. Két
aranyat és egy bronzérmet szereztek, vala-
mint öt döntõs helyezést.

Gyermek fiúknál 73 induló közül nagyon
kiélezett három körös versenyben 5. helyen

végzett Kalácska Botond, 7. lett Farkas Csaba. 
A gyermek lányok 44 fõt számláló in-

dulójából a balatonfüredi Csima Szabina az 5.
helyet vívta ki magának.

A Törpici lányok versenyében 23-an álltak
pásra,  a keszthelyi Juhász Manuela 5. helyen
zárt.

Az újonc fiúk mezõnyében 83 ifjú vívó
mérte össze tudását. Két forduló után egyenes
kieséses 16-tól vigaszágas táblán Siklósi
Gergely (edzõje: Szalay Gyöngyi) most sem
talált legyõzõre, így a dobogó legfelsõ fokára
állhatott. 

Gergõ átmentette elõzõ napi kiváló teljesít-
ményét a serdülõk versenyére is. A döntõben
sajnos összekerültek a balatonosok, hiszen a
négy közé jutásért a keszthelyi Cserpes
Dominikot búcsúztatta, majd az elõdöntõben
nagyon szoros asszóban a tapolcai Müller
Roland csapattársát gyõzte le, végül a ranglis-
tavezetõ vasasos Bányai Zsombor követke-
zett, akit türelmes, összeszedett vívással 15-
10-re sikerült felülmúlnia. Végeredmény a
serdülõ fiúk 77 fõs mezõnyében: 1. Siklósi, 3.
Müller, 7. Cserpes.

Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub köszönetet
mond támogatóinak.

Siklósi Gergely két aranyérme

Március 26-án Ajkán rendezték a Veszp-
rém megyei kézilabda diákolimpia dön-
tõjét a IV. korcsoportos (7-8. osztály) leány
és fiú csapatok számára.

A Tapolcai Általános Iskola leány- és fiú-
csapata a körzeti verseny megnyerése után
került a megyei döntõbe.

A fiúk a 4. helyen végeztek, a lányok meg-
ismételték a tavalyi eredményt, s újra megye-
bajnokként térhettek haza a versenyrõl.

A gyõztes csapat elõbb a csoportmérkõzé-

seit nyerte meggyõzõ fölénnyel (Alsóörs, Vár-
palota), majd a döntõbe jutásért a balatonfüre-
di Radnótit. A döntõben az úrkúti lányok sem
tudták megállítani a tapolcai lányokat, így
ismét aranyéremmel utazhattak haza.

A gyõztes csapat: Hársfalvi Júlia, Vajai
Franciska, Nagy Dóra, Tölli Dorina, Németh
Noémi, Horváth Eszter, Farkas Viktória, Tóth
Barbara, Almás Vanda, Nagy Nóra, Rozgonyi
Orsolya, Janzsó Diána, Kacsora Roberta.

Edzõ: Antal Lászlóné.

Megyebajnok lányok
A Tapolcai futók, tájfutók remek eredmé-
nyekkel és kilométerekkel kezdték a 2011-es
versenyszezont.

Az év elsõ ultra maratoni versenyén BSI
ULTRA BALATON 800 fõs mezõnyében,
egyéniben két versenyzõ, Komjáti Sándor és
Vadász Attila teljesítette remek eredménnyel a
közel 200 km-es versenyt. Váltóban a Domán
Gábor, Gajdics Péter és Czili György összeál-
lítású váltó a 8. helyen ért célba 14óra 35 perc
alatt teljesítve. Vadász Attila 16 óra 48 perc, ab-
szolút  18. hely,  Komjáti Sándor 21 óra 38 perc
alatt teljesítette  85. hely a 147 fõs mezõnyben.

Komjáti Sándor élete elsõ, de nem utolsó
ultra maratoni versenyén remek teljesítménnyel
lépett be az ultrások népes családjába.

A versenyzõk a 200 km-es távon felül az
idõjárással is megküzdöttek, minden nap hi-

degebb lett. Az utolsó napon már szállingózó
hóesésben rajtoltak Balatonfüreden. A verseny
után a célba érkezést követõen már a következõ
verseny idõpontjáról egyeztettek.

A Tomcsányi Ford HSE tájfutói a megyei
hosszútávú bajnokságon indultak, utánpótlás
korosztályban a Sásdi-ikrek remekeltek, István
elsõ, Árpád a harmadik helyen ért célba. Fel-
nõtt kategóriában meglepetésre Zoboki Barna
nála esélyesebb versenyzõket megelõzve 3. he-
lyen végzett.

A F 50 kategóriában Domán Gábor nyert, F
35  Molnár Zoltán 2.  Tömösközy Tamás 3. F
45-ben Zoboki Mihály 3. helyezett.

A tájfutó maratón veszprémi prológ futamán
Domán Gábor 3 perccel utasította maga mögé
a mezõnyt, másnap a maratonin viszont 10
másodperccel 2. helyen ért célba.

Futás, tájfutás

Két mérkõzést játszott, két gyõzelmet ara-
tott a bajnokságra törõ, NB II-be készülõ
tapolcai nõi kézilabda együttes.

Hazai mérkõzésen a Csopak ellen nagyará-
nyú gyõzelem (43:15), helyenként imponáló
játék - ez jellemezte a tapolcai felnõtt nõi
csapat tavaszi rajtját a Városi Rendezvény-
csarnokban lejátszott mérkõzésen.

Minden poszton jobb volt a Tapolca. Szü-
lés után visszatért a csapatba Antal Anett,
aki rutinjához méltón irányította a fiatal
együttest. Pontos labdáival, indításaival,
góljaival és gólpasszaival nagy lökést adott

a csapatnak. Az õ jó teljesítményén kívül
dicsérhetõ Simon Virág és Berecz Nikolett
játéka.

A második fordulóban a rivális Ajka ott-
honában bizonyítottak a lányok. Visszavágtak
az egyetlen, Ajkától elszenvedett õszi hazai
vereségért. A teher csak az elsõ félidõ elején
nyomta mindkét csapatot. Nagy küzdelem volt
a pályán, de a minden csapatrészében meg-
gyõzõbb teljesítményt nyújtó tapolcai lányok
megérdemelt gyõzelmet arattak 30:25 arány-
ban. Jók a Tapolcából: Pontyos Viktória, Antal
Anett, Hársfalvi Zsófia.

Remek tavaszi rajt
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A Nyári-Gránit Rally Team csapata a
2011-es szezonban a Benis RallySprint
Kupát választotta, mivel a versenyeket
a Dunántúlon rendezik

Március 13-án az I. Globe Dental Fu-
tamon, az A3-as kategória 5. helyén ért
célba a Suzuki-val versenyzõ Nyári-Grá-

nit Rally Team csapata, a Nyári Norbert
és Nagy Tamás páros.

A verseny folyamán szakaszról-sza-
kaszra javítottak az idejükön. Az autó jól
mûködött, a felkészítéssel eltöltött ren-
geteg idõ meghozta gyümölcsét. Nagyon
jól szervezett, pörgõs futamon vannak túl
a versenyzõk, és izgatottan várják a kö-
vetkezõ versenyt. NHE

Délelõtt a bababörze, délután az egészség
és aerobic-nap vonzott szépszámú látoga-
tót a rendezvénycsarnokba március 20-án.

A használt gyermekruha, babaholmi és
játékvásár óriási népszerûségnek örvendett
kilenc órától. Itt mindeki megtalálhatta azt,
amit akart, különösen a gyermekek, akik
számára a szervezõk igyekeztek igazán
szórakoztató perceket szerezni. Volt min-
den, ami a gyermekszíveket megdobog-
tathatja: a lufibohóctól az óriás légvárig, az
arcfestéstõl a játszóházig. A szülõk mind-
eközben dúskálhattak a pazar választékban
és nem mellékesen az ilyenkor törvény-
szerû nagy találkozások, beszélgetések
örömében. Délután az egészség és aerobic-
nap eseményeivel folytatódott a program-
sorozat, amely leginkább a mozgásra
vágyó hölgylátogatókat mozgatta meg. Az
emeleti termekben természetgyógyászati elõ-
adások, az aulában biovásár, a küzdõtéren
és a színpadon remek aerobic party várta az
egészséges életmód híveit.  TL

Tapolcaiak versenyeztek a Rábaringen

Egésznapos  program az egészség jegyében

Három rockegyüttes fellépésével már-
cius 19-én este, hagyományteremtõ
szándékkal útjára indult a Csobánc
Rock-találkozó, amely közel kétszáz
koncertlátogatót vonzott. 

Az ötlet hónapokkal ezelõtt a közel-
múltban alakult Új Idõk együttes front-
emberétõl, Szijártó Jánostól származott,
aki az ügynek megnyerte Bakos Györgyöt,
Diszel településrész önkormányzati kép-
viselõjét és a koncertnek helyet adó mû-

velõdési ház igazgatóját, Bognár Ferencet.
A szervezõk az egyik legnépszerûbb ha-
zai nemzeti rockbandát, a Hungarica-
együttest hívták meg a debütáló zenei
rendezvény rangja és sikeres lebonyolí-
tása érdekében. A húzónév és az Új Idõk
mellett a tapolcai és sümegi zenekari ta-
gokból álló Határkõ együttes lépett még
színpadra. Ez utóbbi zenekar csapott el-

sõként a húrokba, dallamos rockzenéjé-
vel siratva és visszakívánva a „Trianonnal
elveszített Magyarországot”. Az Új Idõk
zenekar - a három együttes közül egyedü-
liként -  nem nemzeti rockbandaként de-
finiálta önmagát. Igényes zenéjük a metál
mûfajban született, szövegeikben - né-
hány nosztalgikus hangvételû szám kivé-
telével - elsõsorban társadalomkritikai
elemek domináltak. Az utolsóként fellépõ
Hungarica, profi, sodró lendületû, egyéni

fémzenéjével, színpadi mozgásával, egy-
értelmû, pontos gondolataival fogta meg
a közönséget. Legszebb lírai számuk, az
„Ide születtem” refrénje mindent elmon-
dott, amit csak a nemzeti rock mûfaja kis
hazánkban elmondhat: „Ideköt minden,
nem vihet innen, idegen földre semmilyen
szél. Nem ûzhet el se szó, se fegyver, szí-
vet cserél, aki hazát cserél.”                TL

Csobánc Rock-találkozó
hagyományteremtõ szándékkal

Lendületben

Fotó: Nyári-Gránit

Sikeres volt a bababörze

Fotó: Töreky

A színpadon Bognár Ferenc igazgató és az Új Idõk együttes

Fotó: Töreky

Nevezés:
egyéni, váltó, nõi, férfi kategóriákban.

Befutócsomag, egyedi emlékérem,
frissítés, orvosi szolgálat.

10.30: Gyermek, családi futóverseny
- Malom-tó kerülés (kb. 600 m)

Kísérõ rendezvények 9 órától!

Kerékpáros ügyességi versenyek, 
Öko-Pannon szelektív hulladékgyûjtési
Roadshow, délelõtt lakossági szûrések.

Információ: 06-30/9293-540

Szervezõ: Tapolca Kft., Tomcsányi
Sport HSE, online nevezés, verseny-

kiírás: tapolcacsarnok.hu

Tapolcai tánctalálkozó

Március 19-én a Tamási Áron Mûvelõ-
dési Központban a Belly Flame Tánc-
csoport szervezésében egy különleges
hangulatú táncelõadásban lehetett része
a teltházas nézõközönségnek.

Az I. „Belly Flame” Tapolcai Tánctalál-
kozón a régióban mûködõ felnõtt- és gyer-

mekcsoportok - a színpad varázslatos keleti
környezetében - hastánccal, arab flamencóval,
fúziós táncokkal kápráztatták el jelenlévõket.

A táncesten a Batsányi Táncegyüttes fér-
fi tagjai török tánccal kápráztatták el a hálás kö-
zönséget. A szervezõk a bevételbõl a tapolcai
értelmileg sérült fiatalokat támogatják.    KE

Táncvarázs 2011

Fotó: Belly Flame


