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Semmelweis-napi avatóünnepség
A Városi Kórház területén kialakított,
mintegy 50 millió forint összköltségû központi háziorvosi ügyelet ünnepélyes átadására június 30-án került sor.
A Regionális Fejlesztési Tanács, a 34 települést tömörítõ Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás, valamint a tapolcai
Önkormányzat támogatásával épült, korszerû
létesítmény avatásán az egészségügy dolgozói és a települések polgármesterei is részt

2006. július

Parkok, virágok, emberek

vettek. Dr. Medgyaszai Melinda, a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója és dr.
Bujdosó László országos tiszti fõorvos is
megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
Az avatást követõen a Városi Mûvelõdési
Központban megtartott központi ünnepségen
kitüntetések, elismerések és díjak átadására
került sor.
/Összeállításunk a 3. oldalon Együtt
ünnepelt a kistérség címmel./

Fotó: N. Horváth

Összetett élmény: a szép park történelmi emlékhelynek és játszótérnek is
otthont ad

Fotó: N. Horváth

A vendégeket Szencz Lajosné, a Társulás elnöke és Ács János polgármester
köszöntötte

A zene ünnepén
Baranyay László Liszt-díjas zongoramûvész mesterkurzusa már tizenhatodik alkalommal szerez ünnepi pillanatokat a zene kedvelõinek.

Azt, hogy egy település polgárai menynyire érzik otthon magukat, a messzirõl
érkezõ hamar felismerheti.
A szépen gondozott parkok, a sokszínû
virágerdõben pompázó utcák, terek, a házak
erkélyén és a kandelábereken lévõ muskátlik is jelzik, hogy az itt élõk szeretik váro-

Egy évszázadnyi élet
Boldog családi körben, barátok, ismerõsök társaságában ünnepelte századik
születésnapját Rimányi Gyuláné Gréta
néni a Városi Mûvelõdési Központban.
A köszöntõk sorát az ünnepelt leánya,
Fehér Károlyné Györgyi nyitotta meg. Az
évszázadnyi élet örömökben és meg-

sukat. - Közel 50 ezer virágtövet ültettünk ki
tavasszal - mondja Kardos Károly vállalkozó, aki 1992 óta - kõzmegelégedésre látja el Tapolca köztisztasági munkálatait, és
gondozza parkjait, tereit.
/Riportunk a 4. oldalon Minden igyekezetünkkel azon vagyunk... címmel./

Hagyományõrzõ vasutasok

próbáltatásokban is bõvelkedett mondta,
miközben felidézte az elmúlt száz év legfontosabb állomásait. - Az ember addig
maradhat gyermek, míg él az édesanyja tette hozzá hálás szívvel.
/Írásunk a 4. oldalon Isten éltesse
Gréta néni! címmel./

Fotó: Dancs

Mindenkinek ízlett a bográcsban fõtt
pörkölt
Fotó: Kovács

A zongoránál Bogányi Gergely

A nyitó hangversenyre július 4-én
került sor a Járdányi Pál Zeneiskolában.
/Írásunk a 7. oldalon Liszt-díjas,
Kossuth-díjas vendégmûvészeink címmel./

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ és Ács János polgármester is a
köszöntõk között volt

Az 56. Vasutasnapot a Városi Sporttelepen köszöntötték a tapolcai vasutasok.
A közös örömre, szórakozásra egyre
kevesebb lehetõsége és kedve van a
csökkenõ létszámú MÁV dolgozóinak.
/Írásunk a 6. oldalon Üröm az örömben az 56. Vasutasnapon címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Kiállunk a kórházért

Ács János polgármesterrel a várost érintõ legfontosabb kérdésekrõl, a várható
beruházásokról készítettünk riportot.
- Polgármester Úr! A kormány megszorító
intézkedései jelenleg milyen hatással vannak az önkormányzat munkájára?
- Ezt úgy, hogy „megszorító intézkedések”
nem szabad mondani, hanem azt kell mondani, hogy a reformprogram kezdetén
vagyunk. Ezzel kapcsolatos, hogy részben
hátrányos helyzetbe kerültünk, mert nem
dõlt még el, hogy az önkormányzat II.
félévi költségvetésébõl lesz-e visszatartás
az elõzõ költségvetés elfogadásakor tervezett összegen felül. Ami legjobban érint
bennünket, az az egészségügy, a kórház
helyzete. Kérem, készítsen errõl egy riportot a fõigazgató úrral. Én ezzel kapcsolatban egyet szeretnék elmondani: amíg
tudunk, az utolsó erõig kitartunk azért,
hogy a tapolcai kórház dolgozóinak munkahelye legyen, és a betegek ugyanolyan színvonalas ellátást kaphassanak, mint eddig is
kaptak. Kiállunk a kórházért, ha kell, mindenféle erõvel. Ennek érdekében már kap-

csolatokat is felvettünk. Biztos, hogy a
küzdelem nem lesz egyszerû, de én azt gondolom, hogy meg fogjuk nyerni a csatát.
- Tapolcát is érinteni fogja a köztisztviselõk, a közalkalmazottak tervezett
elbocsátása?
- Bár elég nagy a bizonytalanság a közalkalmazottak és a köztisztviselõk bérét
illetõen, szeretném elmondani, hogy Tapolcán nem kell attól tartani, hogy itt most
bárki is utcára kerül ebbõl a státuszból.
Még nem tudjuk, hogy milyen változások
lesznek a központi normatívákban, de a
felvállalt feladatainkat megpróbáljuk ellátni, ha kell, átcsoportosítjuk az erõforrásainkat, de azokat a dolgokat, amelyeket
megígértünk és elvállaltunk, teljesíteni
fogjuk.
- Az elõzõ lapszámunkban arról írtunk,
hogy az önkormányzat a laktanyaátadás
szerzõdéstervezetére vár. Azóta megérkezett?
- Igen. Megérkezett. Ennek a feldolgozása
már folyamatban van. Most zajlanak az
egyeztetések a helyrajzi számok és egyebek
tekintetében. Amennyiben nem lesz probléma, akkor a közeljövõben aláírjuk a
szerzõdést. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat tulajdonába fog kerülni a volt
Kinizsi-laktanya és a Dobó-laktanya egy
része. Utána kezdõdhet meg a hasznosítási

terv elõkészítése és kidolgozása.
- A tóparti, régi malom tulajdonosai teljesítették ígéretüket és rendbe tették a
területet?
- Sajnos, nem. A jegyzõ úr a felszólításra
most kapott visszajelzést. Lehet, hogy tulajdonosváltás is történt - történik ott, de ezt
ne vegyük készpénznek. Mindenesetre a
következõ lépésben a legszigorúbb felszólítást tesszük meg irányukba.
- Érkeznek visszajelzések a Fõ tér megváltozott forgalmi rendjével kapcsolatban?
- Egy kicsit szokatlan a változás.
Megmondom õszintén, hogy még nekem is.
Próbáljunk megbarátkozni vele! Ez a „forgalom-csendesítés” az elõzetese annak a
szándékunknak, hogy a Fõ tér sétatérré,
sétáló utcává válhasson. Ez nagyon sok
pénzbe fog majd kerülni, de mivel nem
szoktunk „félmunkát” végezni, ezért tettük
meg a hozzávezetõ elsõ lépést.
- Várható-e változás a régi Piac-téren?
- Jó a kérdés, és jók az információk is.
Valóban kell valamit kezdenünk a nagyon
rossz állapotban lévõ épülettel és annak
környékével. Elképzelhetõ, ha megegyezés
és kompromisszum születik, akkor ott bõvítve egy kicsit a területen - egy új vásárcsarnok és egy hozzákapcsolódó áruház is
megépülhet a közeljövõben.
N. Horváth Erzsébet
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Ismét Ács János a FIDESZ polgármesterjelöltje
A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség július
20-án sajtótájékoztatót tartott a Városi
Mûvelõdési Központban.
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ
ezen a tájékoztatón jelentette be, hogy az alapszervezet megtartotta jelölõgyûlését, és egyhangúlag, ellenjelölt nélkül Ács Jánost,
Tapolca jelenlegi polgármesterét indítja az
önkormányzati választásokban a következõ
ciklusra. Értékelõ mondataiban felidézte az
elmúlt 8 év városépítõ és városfejlesztõ
tevékenységét, azokat a fejlesztéseket és
beruházásokat, amelyek a Hild-díjas város
elismeréshez vezettek. Elmondta, hogy az
alapszervezet tagsága nagyon sok kezdvezõ
véleményt hallott a polgároktól Ács János és a
mostani Képviselõ-testület munkájáról,

tisztességgel és becsülettel elvégezték a rájuk
bízott és a magukra vállalt feladatokat. Az
önkormányzati képviselõi helyekre a tagok az
eddig is tevékenykedõ képviselõket jelölték
újra, illetve egy választókerületben lett más az
induló.
1. vk.: Horváthné Németh Edit, 2. vk.:
Závori László, 3. vk.: Horváthné Szalay
Gyöngyi, 4. vk: Császár László, 5. vk. Bognár
Ferenc, 6. vk.: Marton József, 7. vk:
Koppányi Ferenc, 8. vk.: Sólyom Károly, 9.
vk.: Kapy Izabella, 10. vk.: Bakos György.
- Politikai viták nélkül valósulhattak meg a
városban azok a célkitûzések, amelyeket a
Polgári Összefogás maga elé tûzött azért,
hogy az itt élõk javára szolgáljanak, ezért
ennek az összefogásnak a kereteiben indulnak

az õszi választásokon - tette hozzá a képviselõ.
Ács János polgármester - megköszönve a
megtisztelõ bizalmat, arról szólt, hogy a
megkezdett utat szeretné folytatni a már jól
bevált csapattal, befejezni azt, amit elkezdtek,
és nem ígérgetni, hanem: tenni, tenni és tenni.
Ezen a sajtótájékoztatón jelentették be azt
is, hogy a Fidesz megyei választmányi ülésén
felállított listán a tízezer lakosnál nagyobb
települések között a második helyen Ács
Jánost jelölték, a tízezernél kisebb települések
listáján pedig Lasztovicza Jenõt. Amennyiben
a megyei választásokat a Fidesz - Magyar
Polgári Szövetség nyeri, akkor a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnöke Lasztovicza Jenõ
lesz.
NHE

Az MSZP polgármesterjelöltje dr. Csonka László
A Magyar Szocialista Párt irodájának
ünnepélyes átadása alkalmával, július
20-án jelentette be Lévai József elnök,
hogy a pártnak ki lesz a polgármesterjelöltje, és kiket indít a képviselõi tisztségek betöltésére.
Az átadáson és bejelentésen jelen volt
Mandur László, a Parlament alelnöke, aki a
Parlament 14 törvényjavaslatáról szólva azt
is elmondta, hogy közülük kettõt az ellenzék nyújtott be, és azokat el is fogadták. Az
egyik arról szólt, hogy az országgyûlési
képviselõk a vagyonbevallásukat egészítsék
ki azzal, hogy milyen állami támogatásokat
kaptak, milyen vállalkozásokban érintettek.
A másik pedig azt indítványozta, hogy az

állami tulajdonú cégek vezetése készítsen
bevallást a vagyoni gyarapodását illetõen.
Ugyanakkor csodálkozik azon, hogy a párt,
amely eddig az állam olcsóbbá tétele mellett állt ki, most nem szavazta meg az ehhez
vezetõ út kétharmados törvényeit, a feles
törvények viszont nehezítik az uniós forrásokhoz jutást is.
Lévai József elnök - bemutatva az alapszervezet polgármesterjelöltjét, dr. Csonka
Lászlót - kiemelte, hogy a sebészorvost
mindenki ismeri a városban, 33 éve él itt, az
önkormányzatiság megalakulása óta, 1990tõl tagja a Képviselõ-testületnek, tíz éve
pedig az Egészségügyi Bizottság elnöki
funkcióját is ellátja. A képviselõi helyekre

az alapszervezet Presits Ferencet, Varga
Károlynét, Bíró Józsefet, Buzás Gyulát,
Székely Jenõt, Balázsné Kiss Évát, Peszleg
Gyulát és Gelencsér Ferencet jelölte.
Dr. Csonka László, megköszönve a
jelölést, hangsúlyozta, hogy a városban eltöltött évek alatt megismerte annak gondját,
baját. 33 éve már a sebészeti osztály dolgozója, 8.000 mûtétet végzett el, 200.000 járóbeteg ellátást teljesített, és ügyelt annyit, ha
8 órás munkanapot gyártanának belõle, 10
évvel meghosszabbodna a munkaideje.
Most fájó szívvel, de megszakítaná ezt a
pályát, mert úgy érzi, hogy a város érdekében ezen a poszton is tudna jelentõs eredményt elérni.
NHE

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 912 óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Ács János polgármester
Minden hónap elsõ hétfõ: 13-16 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164
Horváthné Szalay Gyöngyi alpolg. mester
Minden hónap harmadik hétfõ: 13-16-ig.
Császár László alpolgármester
Minden hónap második hétfõ: 13-16-ig.
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164
A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 816; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510444, 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 Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport
511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda
511-154
Hársfalvi József irodavezetõ
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153
Décseyné Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport
511-151
Szabóné Szakács Judit csoportvezetõ
Okmányiroda
511-150
Ughy Jenõné csoportvezetõ
Anyakönyvvezetõ
511-152
Gyámhivatal
511-158
Mátyás Endréné hivatalvezetõ
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési
Iroda
511-157
Benczik Zsolt irodavezetõ
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Szikszai János
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 1314-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ
8300
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: Szerda: 7.30-9.00, 13.3015.30
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

AKTUÁLIS

A kormány intézkedéseinek legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok lesznek
Sólyom László köztársasági elnök aláírta a
kormány Új egyensúly programjának
törvényeit, így azok bevezetése megtörténhet. Lasztovicza Jenõt, a 4. számú
választókörzet fideszes képviselõjét arra
kértük, hogy értékelje a jelen helyzetet.
- Nem az a megoldás, amit a miniszterelnök
„javasolt”. A Munkaadókkal és a Gyáriparosok Szövetségével az Érdekegyeztetõ
Tanácsnál volt Gyurcsány Ferenc, amikor
Széles Gábor és Demján Sándor felvetették,
ha így felemelik az adókat és a járulékokat,
nem lesz versenyképes a magyar gazdaság,
hiszen a környezõ országokban lényegesen
olcsóbba kerülnek a közterhek, mint Magyarországon. Ekkor mondta a miniszterelnök, hogy akinek nem tetszik az a rendszer,
ami Magyarországon van, az el is mehet. Ez
a folyamat már két éve elindult, cégek
települnek át Szlovákiába és Erdélybe, mert
ott sokkal kevesebb adót von el az állam a
megtermelt értékekbõl, mint itthon. Ráadásul
ezt az emelt értéket még magasabbra emelte
a mostani kormányzat, ami még nehezebb
helyzetet teremt.
- Jelent veszélyt az, hogy év közben hozta
meg a döntését, és azt szeptember 1-jétõl
érvényesíteni is fogja?
- Sok veszélyt rejt ez magában. A cégeknek
nincs lehetõségük arra, hogy az éves gazdasági, pénzügyi tervükön módosítsanak, így
nagyon sok vállalkozás kerül gyakorlatilag
életveszélybe. Az majd szeptember-októberben fog látszani, hogy hány olyan vállalkozás van, ami megszünteti a tevékenységét, és ezáltal a munkanélküliek száma is
jelentõsen fog növekedni itt, a térségben is.
Mindenki az mondja, hogy nem tisztességes
eljárás, hogy dupla járulékot kell fizetni
szeptember 1-jétõl a vállalkozóknak az alkalmazottak után. Ez egy drasztikus árdrágítást
is maga után fog vonni. Meggyõzõdésem,
hogy a kormány döntése nem az állami
bevételeket fogja növelni, sokkal inkább
csökkenni fognak általa. Megnövekszik a
szürkegazdaság. A 17.000 közalkalmazott
elbocsátásával növekedni fog a munkanél-

küliség, de nõni fog a segélyekre kifizetendõ
összeg. Véleményem szerint ez a döntés
nagyon helytelen és szakszerûtlen. Mindig
muszáj visszautalni 2002-re! Akkor csökkent
a munkanélküliség, nõtt a gazdaság, emelkedtek a reálbérek, a nyugdíjak, nõtt a
fogyasztás, és ami nagyon fontos, az
államkasszában jelentõs pénzösszeg volt.
Mit tett a Medgyessy-kormány ezzel a pénzösszeggel? Elosztotta különbözõ bérekre és
egyebekre. A fentiek ismeretében le kell
szögezni: a Medgyessy- és Gyurcsány-kormány hozta 4 év alatt abban a mára kialakult
nehéz helyzetbe az országot, a gazdaságot,
amibõl megszorító intézkedések sorával akar
kilábalni. Óriási hibákat követtek el, és
Gyurcsány Ferenc megpróbál most valamilyen formában menekülni a maguk teremtette válságból, de egyre inkább „gödörbe”
viszi az országot.
- Ön szerint az intézkedéseknek milyen társadalmi hatásai lesznek?
- Nagyon komoly társadalmi veszélyei vannak. 1980 óta fogy a magyar népesség. Egy
ilyen bizonytalan társadalmi és gazdasági
helyzetben tovább fog csökkenni a gyermekvállalási kedv. De nemcsak a gyermek
lesz kevesebb, az aktív, dolgozó fiatal is,
hiszen a miniszterelnök azt mondta, ha
valakinek nem tetszik, el lehet innen menni.
Sokan mondják már a most végzõ fiatalok
közül, hogy nem biztos, hogy itt fogják megtalálni azt a munkalehetõséget, amibõl meg
tudunk élni, ezért tervezik, hogy külföldre
mennek. A tandíj bevezetése csak tovább
rontja a helyzetet. Nagyon ironikus az egész.
Amikor a kormányprogramról volt szó és
amikor kapmányoltak, azt mondták, hogy az
egészségügyben és az oktatásban az igazságosságra és az esélyegyenlõségre törekednek, hogy mindenki hozzáférhessen a
lehetõségekhez, ne csak a gazdagok kiváltsága legyen az, hogy tanulhassanak, hogy
egészséges életet élhessenek. És most eljutottunk oda, hogy a tanárok is, a diákok is
sztrájkolni akarnak, mert oktatási reform
címszó alatt olyan drasztikus kiadásra kény-

szerítik a családokat, amit sokan nem tudnak
elviselni. Hiszen a tandíjat is a gyermekét
taníttandónak kell kifizetnie. Egy középerõs
családnál nagyon sokat jelenti az a néhány
százezer forint. Mi lesz a helyzet akkor, ha a
családból 2-3 gyermek szeretne továbbtanulni? Melyiküknek mondja majd azt a szülõ,
hogy a Te taníttatásodra nem telik? Nincs
igazságosság és esélyegyenlõség ebben a
rendszerben! Aki eddig meg tudta fizetni a
gyermek külföldi taníttatását, a különórákat,
az továbbra is meg fogja, aki pedig nem tud
fizetni - tehetség ide vagy oda - nagyot fog
csalódni.
- Szeptember nemcsak a tanévkezdés hónapja lesz, hanem a megemelt közüzemi díjaké is.
- Az emberek talán még nem is igen
foglalkoztak ezzel. De valóban, a szeptemberi beiskolázáskor kiköltekezõ, sokszor erején felül teljesítõ szülõ a hó végére megkapja a számlákat is. Mibõl fogja kifizetni?
Sajnos, már elõre látható, hogy egyre többen
lesznek azok, akiknek - bár a hónapból hátra
van még egy-két hét - nem lesz pénze a
megélhetésre. Maradnak azok a jól csengõ
hitelek, amelyeket aztán hatalmas kamattal
kellene visszafizetni. De mibõl? Sokan fognak ebbe belerokkanni.
- A kormány 2008-tól ingatlanadó
bevezetését tervezi.
- Valóban ingatlanadót akar kivetni, de még
nem tudja, hogy mekkora értékkel. De most
képzeljük el, mi minden történhet ennek az
adónak a kivetésekor akár csak itt, Tapolcán
is! Van egy család, amely 15-20 évig
kõkeményen dolgozott azért, hogy az adózott
jövedelemébõl házat építsen magának, és
lakik benne mondjuk három gyerekkel és ne
adj Isten, még a nagymama is ott lakik. Az
adott havi jövedelmébõl most újabb adót kellene fizetnie, mert azt mondja a kormány,
hogy Tapolca a Balaton közelében van, és
ezért az ingatlan értéke itt 250.000 Ft/m2. Ez
50-60-80 ezer forintot is jelenthet évente, de
a család ezt már nem tudja kifizetni. Mi lesz
vele? Mi lesz azzal az egyedül maradt, idõssel, aki egész életét családiházban töltötte,

érzelmileg kötõdik hozzá, de nem tud
fizetni? Elárverezik a házakat? Különösen
nehéz helyzetbe fog kerülni a nyugdíjas,
hiszen az Õ fogyasztói kosara lesz a „legnehezebb”, hiszen drasztikusan növekednek a
gyógyszer- és az élelmiszer árak is.
- És mégis a nyugdíjasok érdekképviselete az,
amely a kormányt a szolidaritásáról és a
támogatásáról biztosítja.
- De miért? Meg kell nézni, hogy kik azok,
akik ezeket nyilatkozzák. Ezeknek a nyugdíjas érdekvédõknek már 30 évvel ezelõtt is jól
ment. Pártkatonák, vagy szakszervezeti
vezetõk voltak, mielõtt elmentek nyugdíjba.
Egy részük pedig ott ül a Parlamentben a
szocialisták oldalán. Õk nem fogják azt mondani, hogy nem értünk vele egyet. Biztos
vagyok benne, hogy sok baloldali érzelmû
nyugdíjasnak is ugyanolyan megterhelést
fognak jelenteni az intézkedések, mint bárki
másnak. Mert igenis a nyugdíjasok lesznek
az igazi vesztesei ennek az idõszaknak.
Számomra az a furcsa, hogy volt 4 éven
keresztül egy szocialista - szabaddemokrata
kormány, amely tönkretette az országot, és
most újra az a miniszterelnök, aki az elõzõ
másfél évben is volt, és ugyanaz a pénzügyminiszter, aki akkor. A kampányban letagadták, de most már õk is azt mondják, hogy
baj van. A FIDESZ már a választási kampányban is ezt hangoztatta. Mit mondott
akkor Lendvai Ildikó és a többiek? Hogy riogatjuk az országot, hogy depresszió-kampányt folytatunk, mert annyira ragaszkodunk
a hatalomhoz, a hataloméhségünk mondatja
velünk azt, amit mondunk. Akkor ki hazudott
és kinek?!
- Közelednek az önkormányzati választások.
- Ha az önkormányzati választásokon az
ellenzék nyerni tud, akkor ellenpólusa lehet a
kormányzati döntéseknek. Nagyon sok
ember elõtt vált mára már világossá a valós
helyzet. De ha az önkormányzati választásokon az MSZP nyer, akkor az a magyar népnek nagyon rossz lesz, visszafordíthatatlan
folyamatok indulnak el a gazdaságban és ez
egybeesik Magyarország tönkretételével.
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Együtt ünnepelt a kistérség
A központi háziorvosi ügyelet átadó
ünnepségén elsõként Szencz Lajosné, a
Társulás elnöke szólt, és annak az örömének adott hangot, hogy ez a korszerû
intézmény nemcsak a kistérség jelen polgárai, de a jövõ nemzedéke számára is
tud majd minõségi ellátást nyújtani.
Ács János polgármester hangsúlyozta, a
nehézségek ellenére a települések mindig
összefognak, és ennek szép példája a
mostani ünnepség is, ahol a közös akarat
érvényesült. Ennek az összefogásnak kell
továbbfolytatódnia - mondta - és mindent
elkövetni azért, hogy a változások megtarthassák úgy az egészségügyi intézményt,
mint ahogy azt szeretnénk. - Ezért kérlek
bennetek, minden polgármestert, településvezetõt, hogy munkálkodjunk továbbra is
együtt ezért a fontos, és jó célért - tette
hozzá.
- Tapolca város egészségügye ismét egy
mérföldkõhöz érkezett - mondta dr. Varga

István, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója, - mert a tapolcai
kórház belgyógyászatának és radiológiai
osztályának átadása óta ez a legnagyobb
volumenû egészségügyi beruházás.
A nemzeti színû szalag átvágása után a
jelenlévõk megtekintették az új intézményt,
amelyben az elsõ alkalommal - már az
ünnepség után - a Dr. Lódner Nádor-díjat
kapott dr. Sasvári Ferenc tartott ügyeletet.
- Mindig nagy öröm, ha valamit kap az
egészségügy - válaszolja kérdésemre dr.
Medgyaszai Melinda, a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója -, de talán
még ennél is nagyobb öröm látni és tapasztalni, hogy a magyar emberek, a térség
önkormányzatai ilyen mértékben összefogtak. Nemcsak a vérüket adták, hanem zabot
is, tehát komolyan belenyúltak a zsebükbe,
hogy a lakosság, a betegek ellátása javuljon.
Ezek a körülmények tényleg emberi körülmények betegnek is, kollégának is. Én csak

azt kívánom, hogy minél kevesebbet vegye
igénybe a lakosság, a kollégáknak pedig azt,
hogy minél kevesebbet dolgozzanak.
- A legtöbb új intézmény, vagy intézményrész avatásán - hála Istennek - itt tudtam lenni - mondja dr. Bujdosó László országos tiszti fõorvos. - Egyrészt azért jövök
örömmel, mert barátság köt ide, másrészt
azért, mert itt olyanok élnek, akik nagyon
sokat tesznek a település és környéke
egészségügyéért. Most is összefogtak, és
nagyszerût alkottak. Megint jól látnak elõre,
megint jó stratégia mentén gondolkodnak,
amikor azt mondják, hogy az egészségügy
javítása érdekében valamit tenni kell.
Nagyon belefér a jövõképalakításba egy
sürgõsségi betegellátó hely. Õk ezzel együtt
azon is gondolkodnak, hogy miként lehet
Tapolcán megõrizni a kórházat.
Az avatót követõen a Városi Mûvelõdési
Központban folytatódott tovább a Semmelweis-napi ünnepség, ahol kitüntetések
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átadására is sor került. Deák-emlékérmet dr.
Szigethy József fõorvos kapott. Tapolca és
Környéke Kistérség Egészségügyéért elismerést dr. Gauland Márton, dr. Huberth
János és Dr. Tóth József vehettek át.
Tapolca és Környéke Szociális Ellátásért
Décseyné Raposa Mária részesült elismerésben.
Ezen az ünnepségen búcsúztatták el a
nyugdíjba vonuló egészségügyi dolgozókat
is. Így Albrecht Istvánné szakápoló, dr. Jani
József orvos, dr. Jani Józsefné szakápoló,
dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos, Tálas
Zoltánné szakápoló, Balogh Károlyné
védõnõ, Borbélyné Boros Ilona védõnõ,
Nagy Károlyné szakorvosi asszisztens és
Tóth Istvánné ápoló áldozatos tevékenységéért mondtak köszönetet.
Az ünnepi rendezvény a Járdányi Pál
Zeneiskola tanárainak mûsorával ért véget.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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Isten éltesse Gréta néni!
A százéves Rimányi Gyuláné Gréta néni
élettörténetével már egy évvel ezelõtt
megismerkedhettek az újság olvasói.
A hihetetlenül friss szellemiségû, a napi
eseményeket rádión, televízión keresztül
követõ idõs hölgy maga beszélt életútjának
legfontosabb állomásairól, a világégések
okozta megpróbáltatásokról, az örömeirõl, az
Õt körülvevõ szeretetrõl, az unokákról, a
dédunokákról és nem utolsó sorban a
lányáról, Györgyirõl, aki féltõ gonddal
vigyázza minden lépését.
Akkori találkozásunk alkalmával Gréta
néni büszkén mutatta a szemüveg nélkül
készült csodálatos hímzéseit, a szoba virágait. Miközben mesélt, engem is rabul ejtett
az a személyiségébõl áradó harmónia és derû,
amely bizonyára annak a titoknak a megfejtését is szolgálja, hogy mi szükséges ahhoz,
hogy valaki megérhesse születésének
századik évfordulóját.
A születésnapi ünnepségen sokan köszöntötték az ünnepeltet. A szép vers, az unokáktól kapott hatalmas virágkosár mellett Ács
János polgármester a város és a családja
nevében is kívánt további jó egészséget a
város egyik legidõsebb polgárának. - Az Úr-

isten mindig adott Önnek erõt és hitet az élethez, megadta a családi boldogságot, s mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy ma, ezen a
különleges és egyedi évfordulón mindanynyian köszönthetjük. Aki az Úristent féli és
tiszteli szívében, azt Õ nagy híven vezérli igaz
ösvényein. Nagy békességben annak minden
jó bõven adatik, és az Õ maradékainak
gazdag örökség adatik - idézte a zsoltárt a
polgármester, majd emléklapot és Tapolcáról
készített könyvet adott át az ünnepeltnek.
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ
is jó egészséget kívánva köszöntötte Gréta
nénit, hangsúlyozva, hogy milyen ritka kincs
ebben a felgyorsult világban az ilyen
esemény, és milyen csodálatos értéke van
annak, ha köztünk és velünk élnek idõs
szeretteink. Végezetül Orbán Viktor köszöntõ szavait is tartalmazó emléklapot nyújtott át
Gréta néninek.
Csere Sándor kanonok a jókívánságai mellett arról az elengedhetetlen szeretetrõl is
szólt, amelynek a családokat össze kell kötnie.
A köszöntések sora ezzel még nem ért
véget. Gréta néni pedig boldogan, mosolyogva és fáradhatatlanul fogadta azokat.
NHE

Sikeres volt a pályázat
A 20 éves Art Mozi Tapolca az elmúlt évben jelentõs változáson ment át. A pályázati támogatással történt változásokról
és a folytatásról is kérdeztük Rédli Károlyt, a mozit üzemeltetetõ Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetõjét.
- Örömmel tájékoztatom az újság hasábjain
keresztül is a lakosságot, hogy a felújítás
III. ütemére benyújtott pályázatunk is
nyertes lett. A Mozgókép Közalapítványtól
nyert pályázati összegrõl Kozma Károly, a
bíráló bizottság elnöke értesített bennünket. Míg az I. ütemben a belsõ tér átalakítására, a székek cseréjére került sor,
addig a II. ütem a hang- és fénytechnika
megújulását eredményezte. A III. ütemben
az épület homlokzatának felújítása, a
nyílászárók cseréje valósulhat majd meg a
mintegy 11.800.000 Ft összegbõl.
- Összességében mennyibe kerül a felújítás?
- A bruttó 40 millióból a tulajdonos önkormányzat magára vállalt 25%-ot, azaz 10

millió önrészt. A székek cseréjével ezt az
összeget túl is haladta, így már további hozzáadás nem szükséges. Az elnyert összeg
pedig 29 millió forint. Akik 2004 és 2006
között nyomon követték a mozi „életét”,
láthatják, hogy értelmes célokra fordítottuk
a beruházásra szánt összegeket.
- Mikor kezdõdik a felújítás III. üteme?
- Elõször a szerzõdés aláírására kerül sor,
azt követõen kezdõdhet meg a közbeszerzési eljárás, majd a kivitelezõ cég kiválasztása után a tényleges munka, amelynek
még ebben az évben be is kell fejezõdnie. A
mozi élete zavartalanul zajlik majd az
építkezés alatt, a Teleház is mûködni fog.
Szeretnénk, ha a mostani munkálatok során
egy légkondicionálót is beépíthetnénk. A
jobb munkakihasználás érdekében a büfét
és a pénztárt egy blokkba helyezzük el. Ha
befejezõdnek a munkálatok, akkor - bátran
állíthatom -, hogy 10-15 évig a tapolcai
mozi az élvonalhoz fog tartozni, ami a
minõséget és a látogatók kiszolgálását
illeti.
NHE

Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy mindenki megelégedésére dolgozzunk
Tapolca egyik büszkesége, ha úgy tetszik
védjegye az utcákat, tereket, parkokat
benépesítõ virág. Kardos Károly egyéni
vállalkozót elõször 1992-ben bízta meg az
önkormányzat a virágosítás, a parkgondozás feladataival. Azóta is õ látja el ezt a
tevékenységet.
- Az elsõ idõszakban csak a keleti városrészre szólt a megbízatásom, majd kiterjedt
a város többi részére is. Bizonyára elégedettek voltak a munkákkal, mivel ránk bízták a
parkgondozást és a köztisztasági munkákat
mind a három városrészben: a Tóparton, a
vasútállomás környékén, a városközpontban és a körforgalmaknál is. Nem könnyû a
feladat, de minden igyekezetünkkel azon
vagyunk, hogy mindenki megelégedésére
dolgozzunk.
- Hány tõ virágot ültetnek ki egy szezon
elõtt?
- Közel 50.000 darabot. Ez azt jelenti, hogy
évente négyzetméterenként 22 növényt
ültetünk el két alkalommal: az egynyáriakat
illetve a kétnyáriakat. Jelenleg az egynyári
növények ültetése és gondozása zajlik.
- A virágok segítségével minden évben új
arculatot, új szint adnak a városnak. Hogyan és milyen terv szerint valósítják ezt
meg?
- Örülök, hogy észreveszik azt a

törekvésünket, hogy mindig újabb és újabb
látvánnyal lepjük meg az itt élõket és az
idelátogatókat. Nemcsak a színharmóniára
törekszünk, de a virágok, a növények fajtájára, magasságára is oda kell figyelnünk,
sõt arra is törekszünk, hogy az adott
környezetbe is harmonikusan illeszkedjen,

hogy igazi látvány legyen. Nagyon jólesnek az elismerõ szavak, sokszor megállítanak az utcán. Ez arra biztat bennünket,
hogy még szebbé tegyük városunkat.
- Gyönyörû a Tópart is.
- Köszönjük, hogy ezt mondja, de sajnos,
ott fordul elõ leginkább kártevés, vandaliz-

A virágok meghálálják a befektetett munkát

mus. A lakosság egy része nem becsüli a
megteremtett értékeket, pedig a város mindannyiunk pénzébõl - sokat áldoz azért,
hogy szép legyen a Tópart is. Ezúton
szeretném kérni Tapolca polgárait, hogy
segítsék felderíteni az elkövetõket, segítsék
a vandalizmus megfékezését. Ha bármilyen
rendellenességet tapasztalnak a város
közterein, jelentsék a rendõrségnek, az
önkormányzatnak, vagy akár szóljanak
nekem. A másik kérésem, hogy a papírzsebkendõket, a cigarettacsikket a szemétgyûjtõkbe tegyék, illetve a kereskedõktõl
azt várnám, hogy az üzleteik elõtt ne
hagyják ott a papírdobozokat, a reklámújságokat, mert a szél szanaszét viszi.
Teremtsünk együtt rendet és tisztaságot.
- Hány emberrel dolgozik?
- Ez változó. Nyáron, a csúcsidõben 20-22
fõvel látjuk el a feladatokat. Ilyenkor szinte
minden munka elõfordul. Hajnali 4-5
órakor kelünk, öntözünk ebben a kánikulai
melegben. A mi munkánk olyan, mint egy
üzem, itt is üzemszerûen kell dolgozni.
- Van olyan közterület, amelyre a legbüszkébb?
- Nincs ilyen, de különös figyelmet fordítunk a városközpont, a Malomtó, a Kisfaludy utca szebbé tételére, gondozására.
N. Horváth Erzsébet
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A hónap kérdése:
Mi a véleménye az
útfelújításokról?
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Sárközi Károly

Csörnyi Ferenc

Kovács Zoltán

- Szerintem a felújított utak burkolatának minõsége megfelelõ, bár az
egyik legforgalmasabbra - a Juhász
Gyula utcára is ráfért volna. Talán a
következõ ütemben. Az új forgalmi
rend vonzataként viszont a Fõ téri
parkolás elõnytelenebb, az üzletek
rakodási lehetõsége pedig katasztrofálisak lettek.

- Véleményem szerint jó minõségû
munkát végeztek a szakemberek.
Szüksége volt a városnak erre az
útfelújításra. Eltûntek a kátyúk,
hibás burkolatok. Ez egyaránt jó
autósnak, motorosnak és kerékpárosnak is. Bár velejárója, de a buszmegálló OTP-hez történõ áthelyezését nem tartom jó ötletnek.

- Az elején idegeskedtünk, mára
már megnyugodtunk, ugyanis több
kilométernyi minõségi útburkolattal gazdagodott a település, ami
nagymértékben megkönnyíti a közlekedést. Emellett esztétikusabb
látványt is nyújt. Igaz, még talán
korai véleményezni, mert ahogy
mondani szokták: a puding próbája
az evés.
(DI)
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Józan, racionális gazdasági döntéseket kell hozni a fennmaradás érdekében
Az elmúlt évben egy igen sikeres gazdasági évet zárt a kórház, ami egy 10%-os
esetszám növekedés mellett egy mintegy
80 millió forint többletbevételt eredményezett volna, ha kifizetik. A degressziós szabály ezt nem tette lehetõvé, de így is
40 millió forint bevételt realizáltak. Ezzel
a kórház jelenleg nullszaldós állapotban
van, 60 napon túli köztartozása nincs. Sõt,
önerõbõl fejlesztéseket is tudott eszközölni, önkormányzati támogatással pedig a
sebészet felújítása is megtörtént. Ez a
reménykeltõ helyzet és Ács János polgármester riportban elhangzott elszánt
szavai is megerõsítik, hogy ezt a kórházat
nem akarja senki bezárni. Az átalakulásról és jövõképrõl dr. Flórián Csaba fõigazgatót kérdeztük.
- Valóban így van. Ezt a kórházat nem akarja senki bezárni. Ezt a kórházat csak az
önkormányzat döntése alapján lehetne
bezárni, vagy esetleg úgy, hogy visszaadná a
feladatvállalást. Ezt a kórházat központilag
csak el lehet lehetetleníteni a finanszírozási
szabályzókkal, és nehezíteni a fennmaradás
körülményeit. A magyar egészségügy óriási
válságban van, alulfinanszírozott évek óta.
Az elmúlt évtizedekben milliárdos nagyságrendû forrásokat vontak ki belõle, és ezért
olyan erõs gazdasági válság van a magyar
kórházi rendszerben, amely nem enged meg
érzelmi alapon való döntéseket, hanem
józan, racionális gazdasági döntéseket kell
hozni. Az elmúlt évben a volumenkorláton
felül ellátott betegek gyógyítási költségeit
60,30, illetve 10 százalékos mértékben még
finanszírozta az OEP. Ebbõl a tavalyi évben
negyven millió forint plusz bevételünk volt.
A Városi Kórház és Rendelõintézet 2006.
éves költségvetésében, a teljesítmény volumenkorlát degresszív sávjából származó
bevételekkel a 2006. évre is számolt. A
132/2006 (VI. 15.), illetve a 146/2006 (VII.
11). Kormányrendeletek alapján 2006. július
1-jétõl kizárólag a 2005. évi teljesítmények
95 %-a számolható el, valamint jelentõsen
szûkítették az ellátandó esetszámot is (ez
napi 50 járóbeteget, valamint 21 fekvõbeteget jelent.) Ha az intézmény ezek után a
95%-os korláton felül is ellát betegeket,
azok után finanszírozást nem kap. A
kórházból távozó beteg 10 napon belüli járóbeteg szakrendelésen való ellátását az OEP
nem finanszírozza! A rendeletbe foglaltak
évközi életbeléptetése gazdaságilag, jogilag
és erkölcsileg is kifogásolható. Intézményünk bevételeit és kiadásait 2006. elsõ félévében sikerülte egyensúlyban tartani, ez az
állapot július 1-jével megszûnt. Az ismertetett intézkedések drasztikus költségfedezeti elvonást jelentenek, ez a kórházunk
szintjén évi 50 millió Ft. Ezért is kértük a
betegeink segítségét és megértését egy
tájékoztatón keresztül. (A tájékoztató a 6.

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Közveszély okozás bûntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás egy
helyi lakos ellen, aki a Török János utcában
egy közös udvarban a gázcsonk mellett kb.
10 cm távolságban és kb. 5 m2 nagyságú
területen ruhákat szórt ki, és azt meggyújtotta. A tûzoltó véleménye szerint a tûz
átterjedhetett volna lakóépületre, valamint,
ha a gázcsonk tömítése kiég, az gázégést
idézhetett volna elõ.

oldalon olvasható. Szerk). A kórházon belül
minden szervezeti egység havi keret alapján
teljesíthet, ehhez viszonyítjuk az anyagfelhasználási kereteit (erre a hónapra például
már elfogyott a röntgenfilm keretünk!).
- Van kiút ebbõl a helyzetbõl?
- Az az út téves - véleményem szerint -,
amelyrõl a megyei sajtóban is olvasni lehet,
miszerint 3 részvénytársaságba kellene
Veszprém megye 12 kórházát - önkormányzatit és minisztériumit egyaránt - tömöríteni.
Ebben az ügyben július 25-én Ács János polgármester úrral együtt találkozunk a
kistérségi települések polgármestereivel,
ahol ismertetjük a jelenlegi helyzetet, és
támogatást kérünk. Reméljük, hogy a közös
állásfoglalás elfogadásával egyértelmûen
kiderül, hogy ezt a kórházat mind a térség,
mind Tapolca városa bármi áron meg akarja
tartani.
- A kórház gazdasági társulássá alakult át.
- Ez az átalakulás egy éve tart, most
érkeztünk el a fordulóponthoz. Ezt a nehéz
és hosszú folyamatot nem lehet egy-két
hónap alatt átvinni. Most úgy állunk, hogy
július 31-én lesz az a dátum, amellyel a
júniusi testületi ülés megszünteti az eddigi
formát, és a gazdasági társulás augusztus 1jétõl kezdi a tevékenységét. Tehát most
jutottunk el abba a helyzetbe, hogy a kórház
leszámoltatja a dolgozóit, a Kht. folyamatosan átviszi õket, és elkezdi a mûködését.
- Miként alakul a dolgozói létszám?
- A 270 dolgozóból 18 nyilatkozott úgy,
hogy nem kíván az új társasági formában
munkavállalóként részt venni. Õk a törvényi
elõírásoknak megfelelõen az utolsó munkanapjukon a végkielégítésüket megkapják.
Nem kis összegrõl van szó, ez több mint 20
millió forint, amit az önkormányzat átvállalt,
õ biztosítja a fedezetet.
- A tapolcai kórházban is van a „színlelt
szerzõdésre” példa? Mit is jelent ez valójában?
- Nálunk más a helyzet, mint a magyar
egészségügyben. Tapolcán olyan vállalkozó
orvosunk, aki kettõs munkavállaló lett volna
- azaz közalkalmazottként dolgozik délelõtt,
és vállalkozóként ügyel délután - olyan
nincs. Úgy érzem, hogy a mi közremûködõi
szerzõdéseink teljesen jogszerûek voltak, de
a kialakult helyzetben mi sem vállaltuk fel
azt a kockázatot, hogy az APEH-ellenõr
másképp értelmezze, és egy évekig tartó
pereskedésbe kezdjünk. Ezért a vállalkozó
közremûködõ orvosokkal megállapodtunk,
hogy közös megegyezéssel június 30-ával az
összes közremûködõ szerzõdést (28 db)
megszüntettük, és õk a Munkaügyi Minisztérium és az APEH elvárásainak megfelelõen a szabadfoglalkozású orvos kategóriát
választották, megbízási díj keretében dolgoznak. El kell, hogy mondjam, ez nagy
áldozatvállalás volt azoknak a vállalkozó

Házasságot
kötöttek:
Illés Gyula István és Egyed Anita Mária
Baráth Sándor és Takács Mónika
Tóth József és Lányi Helga
Lakatos Tamás és Horváth Alexandra
Fejes Sándor és Penczu Henrietta Aranka
Gratulálunk!

orvosnak a részérõl, akiket az elmúlt másfél
évben sikerült idehozni. A lakosság is
érezheti, hogy az ellátás szakmai színvonala
és profilja is bõvült az õ közremûködésükkel. Az orvosok 30-50%-kal kevesebb nettó
pénzzel látják el a munkát. Akivel lehet, a
Kht majd augusztus 1-jétõl a szabadfoglalkozású egészségügyi egyéni vállalkozói szerzõdéseket fogja megkötni,
mivel pillanatnyilag a hivatalos álláspont
szerint ez az egyedüli, nem „színlelt
szerzõdés”. Nem értünk vele egyet, de nem
tudunk mit tenni, tudomásul vesszük.
- Igaz, hogy megszûnik a szülészet?
- Sajnos, minden esély megvan rá. Az igazgatói pályázatom mottója az volt, hogy fehér
köpenyben nem lehet orvosokkal szemben
józan, racionális döntést hozni. Igenis néha
egy egészségügyi menedzsmentnek több
mindent kell vizsgálnia, szem elõtt tartania,
mint hogy érzelmi alapon döntsön. Ez van a
szülészet esetében is. A július 1-jei jogszabály egyértelmûen leírja a minimum feltételeket, a biztosító pedig ellenõrizni fogja.
Tapolcán a szülészetnek nincsenek meg az
elõírt feltételei. Tehát, nem mi döntjük el,
hogy mi lesz a szülészettel, csak látjuk, hogy
milyen sors vár rá. Ettõl függetlenül szomorú vagyok, hogy ez bekövetkezik. Tudomásul kell azt is venni, hogy a feltételek minimális biztosítása nélkül nem lehet minden
tevékenységet minden városi kórházban
elvégezni. Minimális a szülészeti esetek
száma is, nincs hozzákapcsolódó gyermekosztály sem. Az ÁNTSZ szeptemberre
ellenõrzést jelentett be, és meglátjuk, hogy
milyen eredményre jutunk. Készülünk arra
is, hogy nem engedélyezik a szülészeti
tevékenységet, akkor hogyan fogjuk átalakítani, mert az orvosainkat és a jól képzett
ápolónõinket nem szeretnénk elveszíteni.
Konkrét jövõképünk van, benne egy 20
ágyas ápolási osztályt alakítanánk ki. Itt nem
elfekvõre gondolok, hanem korszerû, rehabilitációs ápolási osztályra, amelyre, úgy
érzem, a térségben igen nagy igény van.
Ehhez egy jól képzett szakembergárdára van
szükség. Mi vállaltuk azt is, hogy az
intézmény támogatja az esetleges és szükséges átképzéseket, mert senkit sem
szeretnénk elveszíteni a jól képzett
egészségügyi dolgozók közül.
- A szülészet megszûnésével hová mehetnek
majd szülni a kismamák?
- A területi ellátási kötelezettséget a megyei
ÁNTSZ fogja megállapítani. Valószínûleg
Ajka, mint a legközelebbi kórház, fogja
megkapni a szülészeti ellátási kötelezettséget.
- Milyen strukturális változás szerepel még a
tervek között?
- Itt van a nagy reménységünk, a gyógybarlang Ha sikerülne egy 40-50 ágyas rehabi-

litációs osztályt létrehozni, akkor ennek a
várható bevételi oldaláról nagyon sok hiányt
lehetne pótolni. Az ellátás struktúrájának
elengedhetetlen átszervezése helyi szinten
egy megerõsített járóbeteg ellátást igényel.
Ennek halaszthatatlan feltétele, hogy a járóbeteg ellátás a jelenlegi helyérõl, a rendelõintézetbõl beköltözzön a kórház területére a megfelelõ minimum feltételek biztosításával. A fekvõbeteg ellátást is át kell
gondolni. Mindig elmondom, hogy abból a
mûtétbõl, amibõl egyet vagy kettõt végeznek el a kórházban, jobb ha nem is végeznek
egyet sem. Viszont rengeteg olyan dolog
van, amibõl többet is lehet. Gondolok itt az
egynapos sebészeti-nõgyógyászati beavatkozásokra, amit ki lehet terjeszteni a
szemészeti, urulógiai, ortopédiai területre is.
Ez nemcsak gazdaságilag lenne hatékonyabb, de a betegnek is, hiszen kevesebbet
tartózkodna a kórházban. Át kell gondolni a
jelenlegi ágystruktúrát is. Sebészeti, nõgyógyászati mátrix osztályt kell létrehozni.
Megmaradna a nõgyógyászati tevékenység,
a nõgyógyászati járóbeteg ellátás, terhesgondozás és tanácsadás. Kizárólag maga a
szülészeti esemény kerülne el Tapolcáról.
- Vannak az átalakítás támogatásához
pályázati lehetõségek?
- Igen. Nagyon kedvezõ döntés született
tavaly õsszel. A Regionális Egészségfejlesztési Tanács ciklustervébe bekerült a
„Tapolcai Kórház rekonstrukciója, járó- és
fekvõbeteg ellátás központosítás a rehabilitáció fejlesztésével” címû projektünk a
humán infrastruktúra terén létesülõ beruházások elõkészítésére támogatásban részesülõ
nagyprojektek közé. Az elõkészítés támogatásának mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 75%-a lehet. A projekt
elõkészítésének költségeihez az Egészségügyi Minisztérium által megítélt hozzájárulás: 15 millió forint. Tapolca Város
Önkormányzat Képviselõ-testülete a projekt
elõkészítési költségeihez 5 millió forint
önrészt biztosított. Ha sikeres lesz a pályázatunk, az uniós támogatások egészségügy
részére leírható keretébõl 2007-2013 között
az önkormányzatnak mintegy 400-500 millió
forint pályázati forrás állna majd a rendelkezésére. Mivel ahhoz, hogy a minimum feltételeknek meg tudjunk felelni, a megfelelõ
mûszerutánpótlást meg tudjuk valósítani, egy
azonnali, 400-500 millió forint tõkére lenne
szükség. Nos, ez az önkormányzat lehetõségeit messze meghaladja, ezért is javasoltam,
a Képviselõ-testületnek, hogy írjon ki egy pályázatot most már a közhasznú társaság üzemeltetésére vonatkozóan, keressen befektetõt, aki fantáziát lát a kórház szakmai, fejlesztési terveiben. Remélem, hogy ez egy sikeres
pályázat lesz, és akkor az anyagi források rendelkezésre fognak állni. N. Horváth Erzsébet

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Balta Csaba és Kis Klaudia
Barkóczi József és Horváth Julianna
Csiszár István és Svidrán Mónika
Horváth József és Dobossy Noémi
Jánostik László és Nyárondi Zsuzsanna
Konter László és Szabó Annamária
Kurucz László és Váradi Gréta Szilvia
Lendvay László és Oláh Julianna
Soós Krisztián és Pethõ Szabina
Varga Zsolt és Gerencsér Viktória

Új Tapolcai Újság

gyermekük: Gergõ
gyermekük: Nikolasz
gyermekük: Zoé
gyermekük: Botond
gyermekük: Liliána
gyermekük: Máté
gyermekük: Gréta
gyermekük: Márk László
gyermekük: Bendegúz
gyermekük: Emma Dorottya
Gratulálunk!
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Tervszerûen halad a karbantartás
Nyár végére, a tanévkezdésre elkészülnek
az iskolák, az óvodák karbantartási
munkálatai - tudtuk meg Hársfalvi Józseftõl, a Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda
vezetõjétõl.
- A Bárdos Lajos Általános Iskola
nyílászáróinak cseréje is elkezdõdött. Bár a
határidõ október, a kivitelezõ azt ígérte, hogy
augusztus 30-án átadja a terepet.
Amennyiben ez nem sikerülne, az ütemezési
terv szerint csak az északi oldalon folynának
tovább a munkálatok, a többi elkészülne, így
a tanítás zavartalan lehetne.
- Az elõzõ lapszámban írtunk a Malomtó,
illetve a Tavasbarlang víz alatti világításáról. Történt-e ezeknél változás?
- Sajnos, a Malomtónál a kivitelezõk most is
hanyag munkát végeztek: néhány lámpa nem
mûködik, míg mások mozognak. Most már
nem is az EON zRt. önkormányzati referenséhez fordultunk, hanem egyenesen az igazgatóhoz, megnevezve azt a kivitelezõt is, aki
- véleményünk szerint - kifogástalanul el
tudná végezni ezt a munkát. A Balatonfelvidéki Nemzeti Parkot megkerestük, és az
érvényben lévõ vízjogi üzemeltetési enge-

Könyvajánló
„Tapolcán születtem 1927-ben. Bár lehet,
hogy ezen írásom stílusa (szerkezete)
szokatlan a Tisztelt olvasók elõtt. Ezért jó
magam sem tartom irodalmi mûnek!
Egyenes akaratom volt minden szót, mondani valót a nép köznyelvén leírni. Azonban
nem tagadom, és magaménak is tudom azon
közmondást, miszerint: Minden ember
olyan kalappal köszön, amilyen neki van!
Az én itt megemelt kalapom csak ilyen volt,
ezzel tudtam köszönni!
Azt meg a Tisztelt olvasó dönti el, hogy
igazában milyen is volt ez a kalap?
Szándékom volt a mai kornak az új
nemzedéknek bemutatni (a már rég múlt)
háború elõtti világot szegény munkás
család élettel való küzdelmét.”
Az újságíró sem tehet mást, mint azt,
hogy a szerzõ, Illés Imre szavaival ajánlja
az olvasók szíves figyelmébe a kordokumentumnak is beillõ kötetet.
NHE

Tájékoztató
betegeink részére

Fotó: N. Horváth

Az utak felfestése július végére fejezõdik be
délyre hivatkozva visszaállíttattuk a Tavasbarlangban az eredeti vízszintet, így nem kell
attól tartani, hogy az alacsony vízállás miatt
a díszkivilágítás tönkremegy.
- Hol tart a csatornázás?

- A I-II. ütem már befejezõdött. Nemsokára
megkezdõdik a Juhász Gyula utca felbontása. Folynak az építés munkálatai a Dózsa
György utcában és a Fazekas utcában.
NHE

Veszprém megye legjobb kémikusa
Jacsó Ádám, a Batsányi János Általános
Iskola 8. b. osztályos tanulója Veszprém
megye legjobb kémikusa.
A Hevessy György Kémia Verseny
megyei fordulóján 1. helyezést ért el, és
bejutott az országos döntõbe, ahol 10. lett a
87 %-os teljesítményével. Felkészítõ tanára: Farkasné Horváth Erzsébet. Az országos döntõt Egerben, a tanárképzõ fõiskola
kémia tanszékén rendezték és három fordulóból állt.
Ádám azonban nemcsak kémiából jeleskedik. Matematika és fizika verseny eredményekkel is büszkélkedhet, angolból alapfokú nyelvvizsgája van, szeret sportolni és
olvasni is.
Tanulmányait a veszprémi Lovassy
László Gimnáziumban folytatja tovább.
Reméljük, a jövõben is hallunk eredményeirõl.
FK

Ádám széles látókörû, a világra nyitott fiatal

„Mozdulj Magyarország!” - Grundfoci Kupa negyedszer!
Augusztus 11-én pénteken kerül megrendezésre újra a Grundfoci Kupa a Városi
Rendezvénycsarnokban.
A nevezés feltételei az elõzõ évekhez
képest nem változtak, a játékidõ alatt a
pályán kell tartózkodnia 1 fõ 14 év alatti,
vagy 1 fõ nõi játékosnak. Az eddigi rendezvényeket elismerve, a Nemzeti Sporthivatal támogatását elnyerve 2006-ban a
Mozdulj Magyarország! program részeseivé
vált e sportesemény.

A szabadidõs sportot támogatva ebben az
évben kiegészítõ programokkal is készülnek
a szervezõk, hogy a kilátogató közönség
szórakozva, hasznosan tölthesse az idejét. Az
élõ csocsó ingyenes lesz, ismét értékes
díjakkal várják a nevezni kívánó csapatokat.
Amennyiben az Egry utca csapata harmadszor is elnyeri a vándorkupát, úgy azt
megtarthatja, és új serleget indítanak útjára a
szervezõk.
GB

„Jaj, úgy élvezem én a strandot…”

Gyulaffy Napok a Csobáncért
2006. augusztus 4-5-6. - Gyulakeszi
Középkori vásári forgatag szombat napkeltétol vasárnap napnyugtáig.
A programokból: fáklyás felvonulás, I.
András Király Lovagrend mûsora, szalmavár ostrom és tánctanítás az ifjaknak,
Berecz András mesemondása, Héttorony
zenekar mûsora, fergeteges buli az OldBoys-szal, hagyományõrség bemutatója.
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A júliusi kánikulában sokan keresték fel
a Városi Strandot.
Barai Róbert, az üzemeltetõ Kft. ügyvezetõ igazgatója lapunknak elmondta,
hogy a tavalyi esztendõ óta a strandon
érdemi változást nem hajtottak végre.
Mivel az intézmény jövõje bizonytalan,
egyelõre várakozó állásponton vannak. A
három medencébõl mindössze egyben
mûködik vízforgató berendezés, a másik
kettõben sajnos, még a hagyományos
módon mûködik a vízcsere.
Felméréseik szerint a látogatók száma
nagyjából megegyezik a tavaly ilyenkor
mért adatokkal -, de, mint mondta - a 2005ös esztendõt is gyengének minõsítették.
Jobbára a gyerekek és nyugdíjasok látogatják a kellemes környezetben elterülõ,
árnyat adó fákkal tarkított strandot, ám
egyre több a külföldi vendég, ami

nagyrészt a termálvíznek köszönhetõ.
A jegyárakon a tavalyi év óta nem
emeltek, ez is a közönségcsalogatás egyik
fajtája.
Dancs István
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Sajnálattal értesítjük kedves betegeinket, hogy a 132/2006 (VI. 15.) Kormányrendelet 2006. július 1-jétõl váratlanul és drasztikusan csökkentette
valamennyi kórház finanszírozását.
Emiatt korlátoznunk kell betegellátási
tevékenységünket. A sürgõs, életveszélyes eseteket soron kívül ellátjuk, viszont
egyéb esetekben csak elõjegyzés alapján
tudjuk vállalni az ellátást.
Megértésüket és egyben türelmüket
kérjük, mivel a kialakult helyzetért sem a
fenntartó Önkormányzat, sem a Kórház
vezetése, illetve dolgozói nem felelõsek.
Valamennyi orvosunk és a szakápoló
személyzetünk munkáját változatlan
áldozatkészséggel és felelõsséggel végzi
továbbra is.
Kérjük megértõ támogatásukat!
Dr. Flórián Csaba fõigazgató

Üröm az örömben a helyi
Vasutasnapon
Tradíció, hogy minden esztendõ július
második vasárnapján tartják a Vasutasnapot.
Tapolcán, a Városi Sporttelepen került
megrendezésre az 56. Vasutasnap, amelyet a
Mozdonyvezetõk Országos Szakszervezetének (MOSZ) és a Vasúti Dolgozók Szabad
Szakszervezetének (VDSZSZ) helyi tagcsoportja szervezett.
A Vasutasok Szakszervezetének (VSZ)
tagjai egy nappal elõtte (július 7-én) - különmegtartották saját ünnepségüket.
Az egésznapos rendezvényrõl Keszler
Gyulát, a VOSZ tapolcai tagcsoportjának
vezetõ ügyvivõjét kérdeztük.
- Mint azt bizonyára minden kedves olvasó
tudja, minden évben ilyenkor összegyûlnek a
vasutasok, hogy kikapcsolódjanak, pihenjenek és szórakozzanak. Ez a hagyomány
nálunk is él, a mai napon is családias hangulat, baráti beszélgetések, vidámság és ízletes
pörköltek jellemezték a programot. A gyerekek focizhattak, vagy rajzverseny keretében
próbálhatták ki kreativitásukat. Mivel ritkán
találkozunk egymással, nagyszerû alkalom ez
a baráti szálak erõsítésére és új kapcsolatok
kötésére. Örömünkbe üröm is vegyül, hiszen
Tapolca régi vasutas település volt, mára már
„hála” a leépítéseknek, elég kicsi az a létszám, amelynek a MÁV ZRt. munkahelyet
tud biztosítani. Régebben a vasutasnapokon
3-400 kolléga is ott volt a családjával együtt.
Ha most körülnézünk, ez a szám a tizedére
csökkent, de nem a mi hibánkból.
Dancs István

FELHÍVÁS
Tapolca Város Önkormányzata és a
Városi Mûvelõdési Központ a Tapolca
Ünnepi Napok keretében, 2006.
augusztus 19-én (szombat) 10 órától a
Kisfaludy utcában megrendezi a VIII.
Tapolcai Pörköltfõzõ Versenyt.
A versenyre várjuk azon baráti körök,
családok, egyesületek nevezését, amelyek szívesen megosztanák a közönséggel elkészített remekmûvüket és receptjüket.
Az elkészült pörköltet jeles szakmai és
társadalmi zsûri értékeli.
Részletes felvilágosítás kérhetõ a
Városi Mûvelõdési Központban, tel.:
87/411-323
Nevezési határidõ: 2006. augusztus 5.

KULTÚRA

Felhívás
Várjuk azoknak a népmûvészeknek,
kézmûveseknek, iparmûvészeknek a jelentkezését, akik a Tapolcai Ünnepi Napok és
Borhét rendezvénysorozaton bemutatnák
tevékenységüket az érdeklõdõ közönségnek, kiállítanák és árusítanák termékeiket.
A rendezvény idõpontja: 2006. augusztus 16-20.
Helyszín: Kisfaludy utca
Jelentkezni, illetve árusítóhelyet foglalni
a Városi Mûvelõdési Központban (Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) lehet.
Információ: 87/411-323
Jelentkezési határidõ: 2006. augusztus 5.

Könyvtári hírek
A tapolcai Városi Könyvtár értesíti
látogatóit, hogy állományellenõrzési
munkálatok miatt az intézmény 2006.
július 31-tõl (hétfõ) szeptember 4-ig
(hétfõ) zárva tart. Nyitás szeptember 5-én
(kedd) 10 órakor.

Liszt-díjas, Kossuth-díjas vendégmûvészeink
Július 4-én - Tapolcán már hagyományos
nyári mesterkurzus- nyitó hangversenyén
mutatkozott be Baranyay László Liszt-díjas
és Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoramûvész.
Micsoda páros! Tanár és tanítvány - már
mindkettõ nagynevû.
A koncert elõtti gyakorlást figyelem: a
mester tanácsokat ad érett tanítványának, s Õ
alázatos tisztelettel fogadja.
Baranyay tanár úr tizenhat éve tart nyári
mesterkurzust Tapolcán hazai és külföldi
fõiskolásoknak, és a zenetanárok továbbképzését is végzi.
A koncert elsõ darabja Mozart D-dúr variációk Dupont Menuettjére. Baranyay László a
mozarti finomság, könnyedség minden erényét
játszva játssza, átéli, élvezi; majd Chopin Aszdúr balladájában a szenvedélyek szélsõségeit
közvetíti: ez a játék hol vihar, vulkán, hol a lecsillapodott nyugalom hangja.
Chopin Asz-dúr Polonaise fantáziáját a
romantikus játékstílusú Bogányi Gergely szó-

laltatja meg. Az engedelmes billentyûk a virtuóz játék minden hangszínét, erejét, erényét
hallatják.
Majd a szünet után a két mûvész négykezese
következik. (Melyikük boldogabb?)
Õket nézni is boldogság, hallani
gyönyörûség. Schubert F-moll fantáziája
csendül fel. A markáns együtthangzás mellett a
„szólamok” külön élete is egyedi, a trochaikus
ritmus külön élvezet. Az együttmûködés/zenélés magas iskolája ez - lélekben - produkcióban - színvonalban.
Brahms Magyar táncokból három tétel
következik fergeteges kezdéssel, magyar virtussal. A kéz csodát mûvel, az ész összpontosít,
de a lélek nevet! S mikor a provokatív vastaps
ráadást kér, már összenevet a „két kópé”
(Baranyay professzor úrnak nagyon tetszett ez
a jelzõ); mindent bele, újabb ráadás az ismert
Magyar táncok elragadó dallamával, hatásos
befejezés és felszabadult mosoly, közös öröm.
„Testvér lészen minden ember, merre
lengnek szárnyaid.”
G. Dr. Takáts Gizella

Jók és külföldön sikeresek a magyar filmek
A III. Balaton Filmfesztivál tapolcai rendezvénysorozatát Benkõ László, az Omega-együttes billentyûse nyitotta meg,
július 22-én a Városi Moziban.
Sikeresnek, de mostohagyerekként kezeltnek említette a magyar filmeket, és
annak a hitének adott hangot, hogy a filmfesztivál mostani pillanatai az utókor
értékelésében jelentõs szerepet kapnak.
Szigeti Pállal, a rendezvény szervezõjével az eddigi tapasztalatokról és a mostani
filmfesztiválról beszélgettünk.
- Ha nyár, akkor Tapolcán filmfesztivál.
- Ez most már valóban így van, de éppen
azon elmélkedtünk, hogy vagy elõbbre,
vagy késõbbre kellene tenni az idõpontját,
mivel Tapolca, a Balaton-felvidék fõvárosa
nagyon közel van a „nagy vízhez”, és ebben
a melegben az emberek még a kora esti
órákban is inkább a Balatont választják,
mint a vetítõtermet.
- Milyen rendszerre épül a fesztivál?
- A fesztivál lényege, hogy a Játékfilmszemle sikeres filmjei kerülnek bemutatásra. Erre meghívjuk az alkotókat, a fõszereplõket, hogy egy közönségtalálkozó keretében beszéljenek a filmekrõl és válaszoljanak a felvetett kérdésekre.
- Már az is hagyomány, hogy portréfilmmel
indul a fesztivál.
- Az elsõ évben Jancsó Miklósról, a

második évben a nemrég elhunyt Illés
Györgyrõl készített portréfilm bemutatására
került sor. Ebben az évben a 80 éves Makk
Károly életútjával ismerkedhetnek meg a

- Most milyen filmek kerülnek bemutatásra?
- A Móricz Zsigmond regényébõl készült
Rokonok, majd a vihart és sikert egyaránt
arató Taxidermia Pálfi György ren-

Meghívó
Tapolca Városi Mûvelõdési Központ
szeretettel meghívja Önt és kedves
családját Szép Norbert szabadtéri festménykiállítására, a Malomtó partjára
augusztus 13-án (vasárnap) 19.30 órára.

Nyár a víziszínpadon
Ha valaha, akkor ebben az évben fedi
leginkább egymást a Tapolcai Nyár rendezvénysorozat neve és az évszak megjelölése.
Igazi, csillagfényes nyárest köszöntött minden vasárnap a víziszínpadi mûsorokat
megtekintõ közönségre. A Szép Norbert által
festett háttér méltó kerete ezeknek a Városi
Mûvelõdési Központ által szervezett igényes
programoknak.
Már eddig is sokan találhattak kedvükre
valót, hiszen a jazz és az operett éppúgy
megszólalt, mint a keményebb dallamok.
Nem véletlen, hogy legtöbben a Tapolcáról
indult Tóth-testvérpár - Vera és Gabi - fellépésére voltak kíváncsiak. A lányok nem is
okoztak csalódást. Büszkék lehetünk mindannyian rájuk. Hírünket - a maguk eszközeivel - messze viszik. De a mi fiataljainkból áll
az egyre nagyobb sikerû Kali Mutu Bandegyüttes is.
Júlis 30-án, (vasárnap) „Küldök néked egy
nápolyi dalt” címmel a nosztalgia világába
kalauzolják a fellépõk a közönséget.
Augusztusban Szikora Róbert és a gidák,
valamint Péli Barna és a United - együttes
várja egy-egy nyári vasárnap estre a kikapcsolódni vágyókat.
NHE

Újra vonószenekari tábor

Benkõ László, Makk Károly és Nádasy László a kiállítás megnyitóján
látogatók. Mindhárom filmet Nádasy
László rendezte. A filmrendezõrõl készült
fotókiállítás anyagát a Magyar Fotógyûjtemény Alapítvány bocsátotta rendelkezésünkre.

dezésében. Ezt követi a Vadászat Angolokra
és a Szex és más semmi. A III. Balaton
Filmfesztivált A herceg haladéka címû
alkotás zárja.
N. Horváth Erzsébet

Már negyedik alkalommal került megrendezésre a Járdányi Pál Zeneiskola szervezésében a vonószenekari tábor a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskolában.
Az idei nyáron a táborban csak a tapolcai
zeneiskola válogatott tanulói vehettek részt
hegedûsök, csellósok és bõgõsök, kiegészítve
volt növendékekkel. Õri Jenõ volt a tábor
szervezõje, Román Iván hegedûmûvész pedig
a mûvészeti vezetõje és a zenekar karmestere.
A pihenésre is maradt idõ, hisz délutánonként volt lehetõség strandolásra, fürdésre a
Balatonban.
Utolsó este került sor a badacsonytomaji
római katolikus templomban egy jó hangulatú,
igényes záróhangversenyre, ahol Vivaldi:
Három concerto címû mûvét játszotta a
zenekar, majd Sarasate: Andaluziai románcát
és Vivaldi: Hegedûversenyét mutatták be
Szabó Gábor hegedûszólójával, majd Vivaldi:
Gordonkaversenyét Szarka Fatima csellós játszotta zenekari kísérettel.
Farkas Klára, a zenekar tagja

Tapolcai irkalapok XII.
A Bors nénit író Nemes Nagy Ágnes
tanárom volt a Bölcsészkaron. A XXI.
században ezt még indexemmel is tanúsítani
tudom. Ám van, ami nem fér bele az
okmányokba, van, ami nem kartotékadat; jut
eszembe az alkonyatban a tapolcai Malomtó partján.
Ágnes néni az elsõ egyetemi elõadására
egy, a budai utcácskájából hozott falevelet
rajzszögezett föl a táblára. „Találtam egy
falevelet, / gesztenyefa levelét. / Mintha megtaláltam volna / egy óriás tenyerét.” Ámultam, ahogy a levél és az emberi tenyér
hasonlósága nyomán a költészettel elmondható és megsejtethetõ titkokra tanított. Pedig
a különféle erezetek és az ujjlenyomatok
miatt még csak egyforma lényekre sem lelnénk, mégis mindnyájan hasonlók és hasonlítottak vagyunk egy végsõ és egyetlen
metaforában. Most is látom magam elõtt
pettyes blúzában. Az utolsó óra után dedikáltattam vele verses könyvét a húgomnak.

Visszakérdezett, de csak annyit, hogy:
„Tudta, hogy így hívják Németh László
lányát is?” Tán nem sikerült zavarba
hoznom filosz buzgalmammal: több Pierre
Emmanuel-fordításáról tudtam, mint amenynyire emlékezett. Igen határozott személyiségnek ismertem meg. El tudtam képzelni,
hogy egyenesen keménynek kellett lennie
bizonyos esztendõkben, például a zsdanovi
irodalompolitika által teremtett helyzetekben.
Alkonyodik a Malom-tó partján, s eszembe jut, hogy Ágnes néni elmesélte, majd
versben is megírta, hogy Szigligeten lila fecskét is látott: „Piros dróton ült a fecske, /
piros dróton lila folt, / mert a fecske lila
volt.”
A valóságban nem lehetett más, mint egy
közönséges fecske, ám a vidékünkön
lenyugvó napocska pirosa pompázatos színt
kevert a kis teremtmény sötétkékes mellényére. A kék égbolton Tapolca fölött ma is

látom a lilás felhõket, s e pispeki szín egy
újabb árnyalatot idéz fel az Ágnes néni által
látott csodákból. Szintén Szigligeten történt,
hogy nem hitt az írótársainak, akik bizonygatták, hogy áprilisban lila virágot hoz
mifelénk egy kerti fácska. Makacsul kereste
a költõnõ, de már nem találta, viszont a lila
szirmokra még rálelt a fûben. Krisztus
halálának perce ez, írta Balaton címû versében, amikor lehanyatlott a Nap.
Tapolcára számtalanszor bejött, s nem
csupán vásárolt, de szívesen fogadta el több
ízben a tapolcai könyvtár meghívását is.
(1976 februárjában látta vendégül Varga
Károlyné.) Nekem tanárom volt, õ pedig
Áprily Lajossal beszélgethetett elfogulatlanul. Arany Jánosig vezetnek az írástudók
kézfogásai, és tovább. Arany malommetaforája mindnyájunknak fontos õskép a
mindent megõrlõ idõrõl. A Malom-tó
közelében hallhatták elõször a tapolcai
gyerekek a vízimolnárról szóló költeményét,
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aki lassan õrli a búzát, az árpát és a rozsot,
viszont egészen gyorsan a kukoricát. Ágnes
néni írt verset dán kocsmában is, ám minden
munkájával itt akart hasznos lenni, még
akkor is, ha erkölcs és rémület között kellett
tennie a dolgát. Megérte még, hogy fiatalkorában betiltott kedves folyóirata, az
Újhold, évkönyvként megjelenhessék. Az
évek múlását, az õszülést egy Bors néni-vers
is megidézi: „Hajnalban már szitál a liszt, /
fehér, mint a fehér batiszt…// Bors nénit is
beszitálja, / hullik, hullik a hajára”.
Arany János versében a nagy malom
garatja „hõsöket és nyomorú koldusokat
egyre sodor le… porhamu lesz mind, ami van
e földön.” Ezek a malmos gyerekversek
ellenkeznek az õsképpel. A lehullás iránya
helyett fölfele terelik tekintetünket: „Éjszaka
is jár a malom, / mit õrölnek éjjel azon? // Sísí, mondja a kuvik, / felhõ árnyát õrlik itt. //
Kihordja majd zsákkal a szél, / elviszi a
Göncölszekér.”
Németh István Péter
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Sport és mûvészet a Rendezvénycsarnokban
2006 júliusában immár harmadszor
edzõtáboroznak a Rendezvénycsarnokban az Impetus és Design Sport és
Táncmûvészeti Alapítvány táncosai
Gödrõl. Ez alkalomból beszélgettem
Kozma Gáborral, az egyesület elnökével.
- Mióta létezik az alapítvány és mi a fõ feladata?
-1994-ben alakult az Alapítvány lelkes
szülõk, segítõk szervezésében. A munkánkhoz tartoznak a versenytáncra elõkészítõk szervezése, standard és latin táncok,
versenytánc csoportok és utánpótlás nevelés. Általános táncmûveltség, illemtan,
zeneelmélet, zeneismeret mind a képzéseink részét alkotják. Ez évtõl mûködik az
akrobatikus rock and roll szakosztályunk is.
- Milyen létszámmal mûködik az egyesület,
és milyen eredménnyel szerepelnek a különféle versenyeken?

Akik nem ismernek félelmet
Városi Sporttelep. Az egykoron szebb
napokat is látott kézilabda pálya. Péntekeste 18 óra. Egy tucat tizen- és huszonéves fiatal dacolva a még mindig
tikkasztó hõséggel és fittyet hányva a
fizika törvényeire, testi épségüket mit
sem kímélve mûvelik korántsem veszélytelen, ám kétségtelenül látványos
sportjukat (hobbijukat). Õk a TST- a
Tapolcai Skate Team tagjai. Közülük iskét ugrás közti szünetben- a 22 esztendõs
Gadácsi Gyõzõ nyilatkozott lapunknak.
- Nagyjából öt éve kezdtem gördeszkázni,
de mintegy három esztendeje már
komolyabban ûzöm ezt az extrém sportot.
- Kik a TST (görkorisok, gördeszkások,
mountain bike- sek és BMX- esek) tagjai?
- A görkorisok közül a rangidõs Kekk
Sándort (27) feltétlenül meg kell említenem, õ már egy évtizede ûzi ezt a sportot.
Szép eredményekkel büszkélkedhet, országos szinten is elismerik. Mellette még a
Bertalan- fivérek neve is jól cseng a
környék görkorisai között. 2004-ben
neveztünk a XSAFT (X-Treme Sport
Amatõr Filmes Találkozó) rendezvényre.
Ide szintén önerõbõl készítettünk egy rövidfilmet, amivel különdíjasok lettünk. A sikerünkön felbuzdulva tavaly is megmérettettük magunkat. Bertalan Milán rendezésében készült az alkotás Cser Dávid,
Bertalan Adrián, Györei Bence, Dudás
Viktor, a BMX- es Cser László és jómagam
közremûködésével.
- Milyen idõközönként gyakoroltok?
- A team tanulókból és dolgozó fiatalokból
áll össze, így tehát csak a szabadidõnkben
hódolhatunk szenvedélyünknek. Ki és
mikor ér rá- idejön és gyakorol- amíg bírja.
- Itt mindenki a saját edzõje, saját edzésprogrammal - egészíti ki társát Cser Dávid,
majd folytatja. - Önmagunkat ösztönözzük,
csak így fejlõdhetünk. Fontos a sikerélmény, ám intenzív gyakorlás és áldozat
(sérülések, esések) nélkül nálunk sem
megy; hozzáállás kérdése… na, és az anyagiaké…
- Tervek és célok?
- Nagyon szeretnénk egy országos színvonalú pályát, hiszen amennyiben megvalósulna, elõsegítené fejlõdésünket, valamint
versenyeket is tudnánk rendezni- ezáltal
Tapolcán is népszerûsíthetnénk az extrém
sportot. Mellette fel tudnánk venni a
versenyt akár a fõvárosi, vagy a gyõri,
szombathelyi „kollégákkal” is. Ennek azonban elengedhetetlen alapfeltétele a szponzorok jelentkezése, akik támogatnának bennünket… ily' módon a helyi görkorisok,
gördeszkások, és bicajosok is idõvel elismertséget válthatnának ki az emberekbõl…
Dancs István
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- A tagjaink száma a 6 településen közel 250
fõ, megyei bajnok illetve megyei döntõs
táncosaink a legeredményesebb versenyzõink.
- Hogyan esett a választás Tapolcára, vannak-e további terveitek a városban?
- 12 éve táboroztatunk, ebbõl már 3 éve
Tapolcán. Édesanyám révén, aki nemesvitai, ismertem a várost régebbrõl, a Rendezvénycsarnok megépülése óta a kollégium közelsége miatt is különösen jó
feltételeket biztosít a nyári edzõtáborok
megszervezéséhez. Jövõre is szeretnénk a
városban megrendezni a tábort, amit nyitottá teszünk a tapolcai gyerekek, a középiskolások számára is. Klubközi táncverseny
helyszínének is megfelelne a Rendezvénycsarnok, melynek szakmai hátterét biztosítani tudjuk.
GB

Szólj, síp, szólj ! . . .
Közlekedjünk emberségesen!
A jármûvek közlekedési rendjérõl szakemberek-szabályozta utasítások
rendelkeznek. Ezek kötelezõ érvényûek - minden közlekedõ érdekében.
- És még ezt is megszegik!
Sebességmániákus - nemcsak fiatalok! -, ittas-pityókás fegyelmezetlenek,
fáradtan gépre ülõk, vezetés közben szórakozók.
A gyalogosok között sok a szabálytalanul közlekedõ: lelép a járdáról, körül sem
néz, visszaél a zebra elõnyével is. Elfoglalja 2-3-4 ember a járdát, kiszorítva a
szemben közlekedõt; sarkon, járda közepén megáll, traccsol.
Hol a törvény? - Létezik íratlan törvény is: az emberségbõl adódó udvariasság,
azaz az aprópénzre váltott erkölcs.
Utazáskor, közlekedéskor vizsgázunk alkalmazkodásból, emberségbõl.
Dr. G.T.G.

Ifjúság 2000-2006
A Tapolcai Református Ifjúsági Szövetség
július 8-án a protestáns templomban tartotta az „Ifjúság 2000-2006” elnevezésû programjának záró rendezvényét.
A délután elsõ részében az ifjúsági közös-

Ha nyár, akkor tábor
A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola tanulói június 26-tól
30-ig Ábrahámhegyen táboroztak. Az 54
diákra 4 pedagógus és 2 szülõ felügyelt.

idõjárás kegyes volt hozzánk, így terveink
nagy részét sikerült megvalósítani.
Köszönet mindenkinek, akik anyagiakkal, önzetlen munkájukkal, vagy

Jó pihenést a nyár hátralevõ idejére!
Gazdag és változatos programot próbáltunk összeállítani tanulóinknak, melyben
szerepelt túra, strandolás, hajókázás,
Tihany nevezetességeinek megtekintése,
utazás „LILI-PUT” kisvonattal, játékok,
éjszakai riadó és az elmaradhatatlan
tábortûzi programok.
S természetesen a lelki töltekezést segítõ
közös éneklések és a tábori szentmise. Az

bármely más módon hozzájárultak a tábor
sikeréhez. Isten áldja Mindnyájukat!
Reméljük, szép emlékekkel tértek haza
gyermekeink, s a tábori - életbõl összeállításra kerülõ „HÍR - FAL”, a szeptemberi
tanévkezdéskor sok-sok élményt idéz majd
fel pedagógusban, diákban, szülõben egyaránt.
A tábor szervezõi

Borfesztivál lesz Tapolcán
A Tapolcai Ünnepi Napok keretében és
elõször rendez a város borfesztivált,
amelynek helyszíne a Kisfaludy utca lesz.
A kiállítók között a Borbély Családi
Pincészet.
- Nagyon örülünk annak, hogy a Horváth
Pincészettel, Kiss Pistával, Nyári Ödön
Pincészettel és Szászi Endrével együtt mi is
bemutatjuk a borainkat - mondja Borbélyné
Galambos Gabriella. - Különösen fontos ez
nekünk azért, mert a 2006-os év nagyon
szép eredményeket hozott a pincészetünk
számára, illetve azért is jelentõs ez a dátum,
mert 10 évvel ezelõtt alapítottuk meg a
betéti társaságunk, és azóta palackozzuk is
a borainkat.
- Milyen elismeréseket hozott ez az év?
- Az Országos Hungaricum borversenyen a
Somlói juhfarkunk a második lett, a
Badacsonyi Borvidék Kéknyelû Borversenyén a mi termékünk kapta meg a Champion-díjat, a 2003-as kései szüretelésû
Szürkebarátunk pedig Badacsonytomaj

város bora lett.
- A tapolcai versenybe nem neveztetek be?
- De igen. Indultunk a Tapolca Város bora
megtisztelõ címért is, de egy „hajszállal”
lemaradtunk az elsõ elõtt. Majd jövõre újra
nekivágunk.
- Említetted, hogy a somlói borotok is nyert,
eszerint ott is van ültetvényetek?
- Igen. De szerencsére a Devecserben élõ
apósom - a férjem odavalósi - felügyel rá,
mi csak feldolgozzuk és értékesítjük.
- Van, aki folytatni fogja a borászkodást?
- Igen. A fiunknak már két borász-mérnök
diplomája van. A badacsonyörsi Varga Kftnél van fõ állásban, de minden szabadidejét
a szõlõben tölti.
- Hányféle bort hoztok a tapolcai borfesztiválra?
- Minden borunkat, azaz 14-félét, köztük a
már OBI-engedéllyel palackozható, különleges zamatú jégborunkat. Nagyon bízom
benne, hogy ez is ízleni fog a tapolcaiknak.
N. Horváth Erzsébet
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ség 2005/2006. évben megvalósított programjának bemutatása történt meg, majd az
elképzelésekrõl, a jövõre vonatkozó tervekrõl
esett szó.
A délután szeretetvendégséggel ért véget.

Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt, kedves
családját és barátait a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvényeire.
Augusztus 16. (szerda) 17.30 óra
Pekingi Fengtai Gyermekpalota növendékeinek zenés táncos mûsora 18 óra:
Tapolcai Ünnepi Napokat és Borhetet
megnyitja: Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ; 18 óra Steve Szabó
Taylor pánsípmûvész mûsora; 20 óra
Bikini élõ koncert, elõzenekar a SID
együttes.
Augusztus 17. (csütörtök) 20 óra
Hellokids zenekar koncertje, 70-80-90es évek és napjaink legjobb zenéivel.
Augusztus 18. (péntek) 15 óra
Magyar Speciális Olimpiai Szövetség
Nemzetközi Labdarugó Tornájának
megnyitó ünnepsége; 18 óra Német
nemzetiségi mûsor. Közremûködnek:
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar; 20 óra
Éliás Jr. és zenekara koncert.
Augusztus 19. (szombat) VIII.
Tapolcai Pörköltfõzõ Verseny; 10.00
Köszönt: Ács János polgármester megnyitja, Tûzgyújtás; 10.30 Fantasy, a
házigazda zenekar; 11 óra Csalóka
Péter zenés mesejáték; 12.00 Jó ebédhez
szól a nóta: Németh Tibor nótaénekest
kíséri Lakatos Attila népi zenekara;
13.30 Kinizsi Táncegyüttes mûsora Táncház; 14.30 óra Virágos Tapolcáért
mozgalom eredményhirdetés. Pörköltfõzõ eredményhirdetése; 15 óra Acro
Dance mûsor; 16 óra LGT Emlékzenekar; 16 óra VIII. Tapolca Kupa
Nemzetközi nagypályás öregfiúk labdarúgó torna. Helye: Tapolca Városi
Sporttelep 20 óra Utcabál a Fantasy
Együttessel. Sztárvendég: Zoltán Erika.
Esõ esetén az utcabál helyszíne a Városi
Rendezvénycsarnok.
Augusztus 20. (vasárnap) 8 óra
Zenés ébresztõ a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekarral Hõsök tere; 10 óra
Ünnepélyes zászlófelvonás katonai
tiszteletadással. Az ünnepség résztvevõi
felkísérik a Szent Korona másolatát a
Római Katolikus Templomba Szent
István-szobor; 11.30 óra Kenyérszentelés; Az új kenyeret megszenteli: Szabó
Emõke református lelkész; Nagyné
Szeker Éva evangélikus lelkész Csere
Sándor kanonok, Víziszinpad 20 óra A
Tapolcai Musical Színpad ünnepi mûsora. Ünnepi köszöntõt mond: Ács János
polgármester, Zenés tûzijáték.
Bognár Ferenc
a Szász Márton ÁMK igazgatója

SPORT

Szegénység volt, de boldogok voltunk

Sokadszorra sikerült a találkozót és
beszélgetést megszerveznünk, de amit és
ahogy mesélt, mindenért kárpótolt.
Molnár József - ma 77 évesen is ugyanolyan fitt, sportos és vidám ember,
mint amilyen diák- és sportoló korában

A kalapácsvetõk
seregszemléje
A Dr. Papp Pál - Csermák József
Nemzetközi Atlétikai Emlékverseny
résztvevõit július 29-ére várja Tapolca.
A rendezvény célja a dobó atlétika, ezen
belül a kalapácsvetés népszerûsítése. A
hazai élvonalnak, a közvetlen utánpótlásnak, valamint a teljes hazai ifjúsági és
serdülõ kategóriának lehetõséget biztosítani
a versenyzésre, találkozásra.
Az öt korcsoportban dobókörbe lépõ
sportolók közül a felnõtt gyõztes elnyeri
Csermák József olimpiai bajnok által alapított Dr. Papp Pál - emlékkupát.
Ezen a napon kerül sor a Horváth Lászlóemlékversenyre is.
A nap díszvendégei: dr. Papp Pál- és
Csermák József családja, Zsivótzky Gyula
és Kiss Balázs olimpiai bajnokok, Rábold
Gusztáv, a MASZ elnöke, Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ. A verseny fõvédnöke Ács János polgármester.
NHE

lehetett.
- Elõször a diákéveirõl kérdezem.
- A régi Kossuth Lajos Általános Iskolába
jártunk. A polgáriban Varga Antal tanár úr
volt az osztályfõnökünk és mi, a 34 tizennégytizenöt éves fiú, apánkként tiszteltük és
szerettük Õt. De ugyanezt mondhatom el
Oltárczy Lajos, Újvári Vilmos, Bartos- és
Csiki-házaspár tanárainkról is. Vidám és pajkos gyerekek voltunk, ezért idõnként elcsattant egy-két pofon is, mi mégis mindig nagynagy tisztelettel és szeretettel tekintettünk
rájuk. Sajnos, egyre kevesebben vagyunk, de
Födelmesi Zoltán és Tóth Ferenc osztálytársaimmal most is sokat nosztalgiázunk a régi
szép idõkrõl.
- Milyen volt a sportélet akkoriban
Tapolcán?
- A TIAC pálya fekete salakos és poros volt,
de nekünk a játék és a foci színtere. Lajtos

kocsival locsolták a mérkõzések szüneteiben,
hogy kicsit portalanítsák. A pályán edzett
Csermák József is, aki nagyon közvetlen és
barátságos volt velünk.
- Mikor kezdett a TIAC-ban focizni?
- 1945-ben. A háború után nagy volt a
szegénység, de mi mindig boldogan edzettünk, és játszottunk saját felszerelésünkben.
A foci éltetett minket és a szurkolóinkat
egyaránt. Érettségi után szabó lettem, majd a
MÁV-hoz kerültem, mint focista, és 36 év
ottani munka után mentem nyugdíjba.
- Meddig játszott, és kik voltak a csapattársai?
- Az elsõ edzõnk Vajda Ferenc volt, intézõnk
Sipos Ferenc, és az akkori csapatunkból
Nagy Laci, Nagy Gábor, Simon József,
Stedra Pál, Patonai József is élnek még. Az
1959-60-as bajnoki idényben fejeztem be az
aktív játékot, és abban a csapatban többek

Helyreigazítás
„ A 2006. júniusi számukban megjelent Mi van
vele, hogy él most? címû publikáció kiigazításaként közöljük, hogy Farkas Endre Urat a
Rendezvénycsarnokból egyetlen alkalommal
sem utasították ki. Ezúton a Tapolca Városi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Tapolca
Város Sportegyesület Kézilabda Szakosztályával közösen Farkas Endre Úr részére a 2006. év
õszi kézilabda NB. II. nõi/férfi bajnoki mérkõzéseire érvényes belépõkártyát kíván átadni, mely
gesztussal szakmai munkásságát, illetve a testnevelésben és sportban elért sikereit méltányolja.
Jó egészséget kívánva
Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. munkatársai

VI. Legea - Tim Sport
2006. július 15-16-án került megrendezésre
a VI. Legea - Tim Sport labdarúgótorna,
amelyre 64 férfi és 9 nõi csapat nevezett az
ország minden részérõl (illetve angol, francia és belga csapatok is).
A nõi tornát a papírformának megfelelõen
az Univerzum gárdája nyerte, míg a férfiaknál
szintén az egyik esélyesnek számító Bakó
CFC bizonyult a legjobbnak. Török Balázs

között Szõcze Tompos, Svendor, Lábadi
voltak a csapattársaim.
- Mivel, és hogyan telnek most a napjai?
- Feleségemmel már az aranylakodalmunkon is túl vagyunk. Szerencsére boldogan
élünk: erõben, egészségben. Két gyermekünk (fia a gimnáziumban kiváló atléta volt)
és unokáink Pesten élnek, de gyakran meglátogatnak bennünket. Kiss László igazgatómmal, 5 évvel ezelõtti haláláig leveleztem,
szervezem az érettségi találkozóinkat, és sokat dolgozom a kertünkben (amit én is igazolhatok, hogy nagyon szép). Szerencsés
alkat vagyok, a betegségek ez idáig elkerültek, amit biztosan a sportnak és a sok
mozgásnak is köszönhetek.
- Én pedig nem tudtam másképp búcsúzni,
hogy sportos, aktív és jó egészségben eltöltött
hosszú, boldog életet kívántam neki és kedves
feleségének egyaránt.
K. Lelkes Katalin

Második vonalban a tapolcai tekések
Sporttörténelmet írt a TVSE Teke
Szakosztálya. Igaz, kicsit göröngyös út
vezetett az NB II- ig, de a következõ szezont már egy magasabb osztályban kezdik
a fiúk. A fejleményekrõl Pfluger Roland
szakosztályvezetõt kérdeztem. Családjukban apáról fiúra szállt a sportág
szeretete és mûvelése, így hát nem csoda,
neki is élete fontos része a teke.
- Tervek és célok az NB II- ben?
- A petõháziak kerültek föl a tavalyi szezonban, és a tíz csapatos csoport 5. helyén
végeztek. El kell mondanom, hogy mi ezt a
gárdát két alkalommal is legyõztük.Az elsõ
NB II- es idényt mi is a középmezõnyben
szeretnénk zárni. Aztán jövõre már
merészebb célkitûzéseink is lehetnek- úgy
gondolom. A szeptember 9-10- én kezdõdõ
bajnokságban ráadásul nem lesz kiesõ csa-

pat, így bátrabban hozzányúlhatunk azokhoz
a játékosainkhoz, akik a bizonyítási lehetõségre várnak.
- Igazoltok- e új csapattagot?
- Nem. Még tavasszal igazoltunk egy fiatal
és tehetséges szerb versenyzõt: Tóth
Radmondot. Egyébként a jelenlegi keret
tudása megfelel a szakosztály elvárásainak.
Egy rutinos, összeszokott gárdáról van szó.
- Utánpótlás terén mi a helyzet?
- Sikerült három fiatallal megszerettetnünk
tavasszal a tekét, annak szépségeit, azóta
sokat fejlõdtek- tehetségesek és ügyesek.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy
az Új Tapolcai Újság hasábjain keresztül is
sorainkba szólítsam azon fiatalokat, akik
kedvet éreznek, hogy kipróbálják ezt az
izgalmas sportágat.
Dancs István

A „Sasok” sikere
A Büki Sportegyesület rangos utánpótlás
labdarúgótornát rendezett Dalnoki Jenõ
emlékének ajánlva.

válogatottját 5:0-ra legyõzve az 5. helyen
végeztek. A házi gólkirály Kálóczi Dani lett
12 góllal, Meidl Zalán 5, Péber Kornél 4

Hírek - eredmények
RALLY CROSS
Elõször a sportág történetében Magyarország lehetett a házigazdája a Rally Cross
EB-nek. A Kontinens legjobbjait és az értük
szurkolókat várta a nyirádi sportaréna.
KERÉKPÁR
A Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. szervezésében Hanzmann
László testnevelõ tanár vezetésével, két turnusban szerveztek - Kerékpárral a Balaton
körül elnevezéssel - túrát.
A 4 napos úton mindkét turnusban remek
volt a hangulat, és a résztvevõk hazaérve
fáradtan, de örömmel meséltek élményeikrõl
szeretteiknek. Többek között Szalay Gyöngyi
vívó olimpikonunk, aki tanítványaival vágott
neki a közel 200 km-es távnak
TENISZ
Kassai Balázs 3. helyen végzett azon az
egyéni versenyen, amelyet a megyei csapatokban szereplõ férfiak számára rendeztek a
megyeszékhelyen.
SAKK
Regionális Egyéni Sakkverseny
Népes létszámmal (28 fõ) vettek részt a
tapolcai sakkozók a hagyományos GyõrSopron megyei Egyéni Sakkversenyen.
Eredmények: leányok: 1-2. osztályosok
I. Hoffmann Vivien, IV. Koltai Anna, V. Kekk
Laura. 3-4. osztályosok: I. Szabó Dorina.
Fiúk: Óvodások versenyén III. Varga

Béla, IV. Böcskei Patrik, V. Nagy Gábor; 1-2.
osztályos fiúk III. Vincze Gyõzõ, VII.
Magyarosi Gergõ; 3-4. osztályos fiúk IV.
Hoffmann Roland, XII. Böcskei Ádám; 5-6.
osztályos fiúk V. Bodó Bence; 7-8. osztályos
fiúk I. Lovász Barnabás, V. Libárdi
Normann.
Felnõttek versenyén: Az igen erõs
mezõnyben Horváth Márk 6 ponttal 6-9.
helyen végzett.
(Lakos Nikoletta a magyar nõi válogatott
olimpikonja - nagymester - szintén ennyi
pontot teljesített.)
A Nemzetközi Játékfesztivál keretében
rendezett gyermek- és ifjúsági versenyen
Pápán kettõs tapolcai siker született az
általános iskolások kategóriájában.
A lányok versenyén: I. Horváth Brigitta,
II. Tóth Tímea, IV. Hoffmann Vivien. A fiúk
versenyén: I. Bodó Bence, II. Sági Máté, IV.
Bruckner Máté, V. Tóth Kristóf.
LOVAGLÁS
Írtunk már Széplábi Fülöprõl, a tehetséges
fiatal lovasról, s most újból csak gratulálni
tudunk neki, mert 15 évesen Országos
Ifjúsági Military Bajnok lett. Fokos Fantom,
a lova ismét nagyszerû társának bizonyult a
háromnapos verseny során. Mostantól már új
cél lebeg a szemük elõtt: sikeres szereplés a
2007-es Ifjúsági Európa Bajnokságon.
További sok sikert Fülöp! K. Lelkes Katalin

A tapolcai futballista-palánták és edzõjük Détári Lajos társaságában
A 11 csapatos tornára meghívót kapott - és
el is fogadta - a Tapolcai „Sasok” 1998-as
korosztályú csapata. A 4 napos torna fõvédnöke id. Albert Flórián és szakmai védnöke
Détári Lajos négyszeres világválogatott
voltak. A „Sasok” a csoportmérkõzések során
a Fehérvár FC, a Büki- Lurkó és a LurkóHaladás csapataival mérkõztek meg 2x12
percben.
A tornán - helyenként kiváló játékkal - sikerült a csapatnak meglepetést szerezni, és az
elõcsatározások után bejutni a legjobb hat
közé, a Fradi, a Videoton, a Gyõr és a
Szombathely társaságában. Végül Vas megye
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találatot ért el, de majdnem mindenki átélhette a góllövés örömét. A gyerekek rengeteg
élménnyel gazdagodtak a 4 nap során. Közös
fotózás Détári Lajossal, a fradista fiúkkal,
TV-felvételek, ajándékok, kupa és oklevél,
strandfürdõzés, mind-mind egész életre
szóló, felejthetetlen élmény lesz mindnyájuknak.
A csapat már most meghívást kapott a jövõ
évi nemzetközivé bõvülõ tornára.
Külön köszönet és tisztelet jár a szülõknek,
akik nem kevés anyagi áldozatot hoztak
azért, hogy a tornán a csapat részt vehessen.
K. Lelkes Katalin
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KÉPES HÍREK

XXI. századi idõutazók

Dacolva az idõjárással

Harmincegy gyerek vett részt abban az
irodalmi és honismereti táborban,
amelyet a Városi Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege szervezett Varga
Károlyné vezetésével. Az Õ munkáját
Vasáros Ferencné és Vighné Varga
Odett segítette.
Az Aqincum Pannóniában elnevezésû

tábor tagjai nemcsak a Szépmûvészeti
Múzeum antik gyûjteményével ismerkedhettek meg, de a Szabó Ervin Könyvtárban kutatómunkát is végezhettek.
Így a tógába öltözött, XXI. századi
idõutazók bepillanthattak az évezredekkel ezelõtt élt rómaiak mindennapjaiba.

Fotó: N. Horváth

A világ legnagyobb székelykapuja sok érdeklõdõt vonz a Köztársaság
térre
Zabola testvérváros 2004-ben adományozta Tapolcának az erdélyi havasok
üzenetét hozó székelykaput.
Az idõjárás viszontagságai - sajnos -

nem kímélték ezt sem, ezért magasnyomású vízsugár segítségével tisztították
meg a rárakódott szennyezõdéstõl. Újra régi fényében ragyog.
NHE

Fotó: Varga

A gyerekek a Parlamentbe, a Néprajzi Múzeumba és Aqincumba is ellátogattak

Észrevettük, szóvátesszük

Megújul a Kisfaludy utca
Hamarosan befejezõdik a Kisfaludy utca
felújítása.
Térburkolatot kapott a járda és a Városi
Mûvelõdési Központ bejárata is. Felfestet-

ték az útburkolati jeleket, folyik a parkosítás,
és az újonnan kihelyezett tartók is megtelnek
sokszínû virággal. Így ez az utca valóban a
város vendégváró utcája lesz.

Fotó: Dancs

A graffitisek már a nyolcemeletest sem kímélik

A TVSE Természetjáró Szakosztály augusztus havi túrája
5-én Munkatúra! Szent György-hegy - Szigliget térségében
12-én Balatonalmádi - Balatonfüred Nyílt túra!
19-én Munkatúra! Szigliget - Badacsonytördemic térségében.
26-án Városlõd - Kab-hegy - Nagyvázsony Nyílt túra!
Hartmann Aladárné

Fotó: N. Horváth

A kovácsoltvas padokat hamar „birtokukba vették” a megfáradt turisták

A nagy szenvedély
Az élet örömeit bemutató kiállítás mellett egy újabb nyílt a diszeli Látványtárban.
A dohányzás több évszázados történetét felvillantó hatalmas és egyedülálló
gyûjtemény Vörösváry László hagyatéka,
amelyet az õ kérésére tartottak egyben az
örökösei, köztük a Látványtár tulajdonosa, Ákos.
A sok évtizeden keresztül gyûjtött
hatalmas anyag együttes bemutatására
még nem volt lehetõség.
Bár A nagy szenvedély címû tárlat csak
töredékét vonultatja fel a gyûjteménynek,
de így is különleges élményt nyújt a mûgonddal készített pipák, dohánytartók,
szivarvágók, a pipatórium látványa.
NHE
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