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Újévi köszöntõ
- Az elmúlt év is bõvelkedett eseményekben - a világ és Magyarország történéseihez, változásaihoz hasonlóan városunkban is mozgalmas volt az élet,
2006 nem volt unalmas esztendõ mondta Ács János polgármester január
5-én a hagyományos újévi köszöntõjében a Hotel Pelionban.
- A parlamenti és megyei önkormányzati választásokat követõen Tapolca és térsége erõs képviseletet szerzett a
megyei és regionális fejlesztési szervezetekben, amely kistérségünk és városunk

elõnyére válhat. A helyi önkormányzati
választásokon a választópolgárok döntõ
többsége szavazatával megerõsítette a
korábbi évek várospolitikai döntéseinek
helyességét. Ígérhetem, hogy továbbra is
következetes, célravezetõ, Tapolca érdekeit szem elõtt tartó városfejlesztést, városüzemeltetést kívánok megvalósítani,
irányítani - szögezte le a város vezetõje.
/Az újévi köszöntõrõl készített összeállításunk a 2. oldalon Új kihívást jelent számunkra a birtokunkba került honvédségi
ingatlanvagyon hasznosítása címmel./

2007. január

Jövõkép és kórházi ágyak

Fotó: N. Horváth

Az elmúlt másfél évben a kórház a megye egyik legkeresettebb kórháza lett

Fotó: N. Horváth

A hagyományos új év köszöntõ fogadásra Ács János polgármester azoknak
az intézményeknek, vállalatokank és civil szervezeteknek a képviselõit hívta
meg, amelyek jelentõs mértékben hozzájárultak a város fejlõdéséhez

A tapolcai gyermekek
megsegítéséért
Január 12-án már negyedik alkalommal hívta az Életértékek Alapítvány
jótékonysági bálra mindazokat, akik
ily módon is segíteni kívánják a rászoruló tapolcai gyerekeket.

Az egészségügyi miniszter január 8-án
hozta nyilvánosságra a régiónként fenntartható kórházi ágyak számát.
A javaslat szerint a tapolcai kórház 109
aktív és 101 krónikus ágyszámmal fog rendelkezni. Az intézmény életében 2007-ben

Isten éltesse a magyar kultúrát!
Január 22-én, a Magyar Kultúra
Napján Tapolca is tisztelettel adózott
nemzetünk szellemi erejének képviselõi elõtt, a kultúra értékteremtõ és
értékõrzõ nagyságai elõtt.
- A kultúrát személyiségek hordozzák. Ne feledjük, hogy mi vagyunk az
örökösök és az örökhagyók is - mondta

ünnepi beszédében Nagy Eörsné, a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója.
- Ez a nap alkalom arra, hogy közös
örökségünket, népünk folyamatosan
épített életmûvét számba vegyük.
/Írásunk a 7. oldalon Mi vagyunk
az örökösök és az örökhagyók is címmel./

bekövetkezõ változásokról és a gyógybarlangban rejlõ lehetõségekrõl is beszélgettünk dr. Flórián Csaba fõigazgatóval.
/Riportunk a 4. oldalon Az üzemeltetõ
szakmai koncepciója összhangban van a
város terveivel címmel./

A sakktábla vonzásában
A Tapolca VSE Sakkszakosztálya
december 30-án egész napos programmal várta a sakk szerelmeseit.

Fotó: N. Horváth

Sólyom Károly alpolgármester és
Paréj József taktikai megbeszélést
tartott a villámparti elõtt

Fotó: N. Horváth

Karácsonykor több mint fél millió
forintot osztott szét az Alapítvány a
tapolcai családoknak

A Tamási Áron Mûvelõdési Központban megtartott rendezvény résztvevõit
Ács Jánosné kurátor az Alapítvány nevében köszöntötte, majd szólt az elmúlt év
legfontosabb programjairól és a segítségnyújtás módjairól.
/Írásunk a 6. oldalon Kéz legyetek,
mely váltig simogat címmel./

Fotó: N. Horváth

A Tamási Áron Mûvelõdési Központban megtartott ünnepségen a Járdányi Pál
Zeneiskola tanárai és növendékei is felléptek

Délelõtt Flúgos futam elnevezéssel
villámversenyekre került sor a Városi
Rendezvénycsarnokban. A délutáni
évzáró fénypontjai azok az „összecsapások” voltak, amelyeknél az asztal egyik
oldalán Mádl Ildikó, a Tapolcáról indult
olimpiai bajnok foglalt helyet.
/Riportunk a 9. oldalon Boldog
vagyok - nagyon címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Új kihívást jelent számunkra a birtokunkba került
honvédségi ingatlanvagyon hasznosítása

Ács János polgármester az újévi köszöntõre
készített tájékoztatójában nemcsak az elért
eredményekrõl szólt, de a jövõre vonatkozó
terveket is felvázolta.
- Az elmúlt idõszakban Tapolca Város
Önkormányzatának gazdálkodása stabil volt, a
mûködéséhez nem kellett hitelt igénybe vennünk. Ez nem volt azonban könnyû feladat, az
eredményeket, a fejlesztéseket fegyelmezett,
odafigyelõ gazdálkodás mellett tudtuk csak
elérni, megvalósítani.
Talán vannak olyanok, akik azt mondják,
hogy 2006-ban a tervezetthez képest kevesebb
elképzelésünket sikerült megvalósítani. Az
önkormányzati gazdasági-politikai környezetben azonban ez nem volt kevés. A biztonságos
mûködés mellett növelhettük, megtarthattuk
az önkormányzati vagyont. Az elmúlt négy
évben ez több mint egy milliárd forint összegû
gyarapodást jelentett. Az esetenkénti gondok
erõt adtak ahhoz, hogy tudjunk egy tisztességesen élhetõ városi közösséget tovább fejleszteni, amely talán az elkövetkezõ idõszakban lesz a legnehezebb, és a legtöbb kihívást
várja el tõlünk.
Kedves Barátaim!
A korábbi évek hagyományainak megfelelõen engedjék meg, hogy részletesebben szóljak Tapolca Város Önkormányzatának 2006.
évi eredményeirõl, valamint 2007. évi terveirõl.
A 2006. évi önkormányzati költségvetési
kiadási fõösszeg várhatóan eléri az 5 milliárd
200 millió forintot, amelybõl mintegy 830 millió forintot sikerült beruházásokra, felújításokra fordítani. Valamennyi munkát felsorolni
nehéz lenne, így csak a legjelentõsebbeket
emelem ki. Befejezõdött a kertvárosi és déli
városrészek szennyvízelvezetésének kiépítése.
A több éves, mintegy 543 millió forint
beruházási összegû munka jelentõs mértékû
pályázati támogatással, lakossági hozzájárulással és önkormányzati önerõvel 2006
elsõ félévében megvalósult. Megtörtént az
érintett utcák, közterületek helyreállítása, teljes
felületû aszfaltozása. Folyamatban van, befejezéséhez közeledik a csatornázási program
harmadik üteme, tervezetten közel 350 millió
forint beruházási összegben. Megvalósulását
követõen a hálózatba még be nem kapcsolt
városrészek szennyvízelvezetését biztosítja
majd. Tapolca-Diszel városrészben elindult a
jelentõs környezetvédelmi fejlesztés, közel
400 millió forint beruházási összegben, állami
céltámogatással, önkormányzati és lakossági
önerõ vállalásával. A beruházások során közel
26 kilométer gerincvezeték építés, 1700 db
házi bekötés létesítés 12 kilométer hosszban,
25 kilométer hosszú úton kétszázezer négy-

zetméter burkolatépítés valósult/valósul meg.
A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési
Tanácsának támogatásával megújulhatott a
keleti városrész egyik fõ közlekedési útvonala,
a Berzsenyi utca, mintegy 22 millió forint
összeg felhasználásával. Az elõzõ szervezet
közel 30 millió forintos támogatásának
köszönhetõen új központi ügyeleti orvosi rendelõ létesült az Ady Endre utcában, kistérségi
összefogással, 50 millió forint beruházási
összegben. A Bárdos Lajos Általános Iskola
nyílászáróinak cseréjét, a teljes épület
hõszigetelõ vakolattal történõ felújítását
ugyancsak a területfejlesztési célelõirányzat
támogatásával tudtuk megvalósítani, mintegy
60 millió forint értékben.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával elkészült a Városi
Mozi felújításának második üteme, a hang és
vetítéstechnikai rendszer korszerûsítése 8 millió forint összegben. A harmadik ütemben
2007 elsõ félévében, mintegy 11 millió forint
felhasználásával külsõ és belsõ épület-felújítás
fog megtörténni.
A Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával
új burkolatot kapott a Petõfi és Zrínyi utca 10
millió forint értékben. A beruházás 2007-ben a
Alsó-tó partjára vezetõ szakasz felújításával
folytatódik, további 10 millió forint bevonásával. Önerõbõl, pályázati forrás hiányában, a
Nagyköz utca is megújulhatott. Új burkolatot
kaptak a Halápi úti garázssorhoz vezetõ utak,
a Barackvirág utca, a Batsányi és Egry utcai
járdák, az Alkotmány és Május 1. utcák közötti autóparkolók, mintegy 30 millió forint
összegbõl.
A leglátogatottabb turisztikai nevezetességünk, a Tavasbarlang környezetében befejezõdött a Köztársaság téri park felújításának I.
üteme. A Tapolcai Ünnepi Napok keretében
megrendezett Borhét megnyitójára elkészült a
kapcsolódó zöldfelületek kialakítása és díszburkolatos járda a Kisfaludy utca teljes hoszszában és a Tamási Áron Mûvelõdési Központ
elõtti területen. Utcabútorok, pihenõpadok
kerültek kihelyezésre. A közel 15 millió forint
önerõbõl megvalósult, régóta indokolt
fejlesztés további jelentõs lépés volt a kulturált
vendégfogadás feltételeinek javításában.
Tapolca és térsége tûzvédelme, tûzbiztonsága 2006-ban tovább erõsödött, Önkéntes
Köztestületi Tûzoltóságunk a Veszprém
Megyei Önkormányzat segítségével, a megyében egyedülállóan gyarapodott egy minden
igényt kielégítõ, jól felszerelt korszerû mûszaki mentõ gépjármûvel, 7 millió forintos támogatás felhasználásával.
A fejlesztések felsorolása nem lehet teljes
körû, nagyon sok más, kisebb értékû mûszaki
munka megvalósult. Összességében elmondható: Tapolca Város Önkormányzata 20032006. közötti gazdálkodása ciklusprogramjában rögzítetteket idõarányos 2006-ban
teljesítette.

Az elmúlt négy éves ciklusban végzett
önkormányzati munkát a „Számadás Tapolca
Város Polgárainak 2002-2006” címû, valamennyi tapolcai háztartásba eljuttatott kiadványban összegeztük.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki a város életében,
fejlõdésében tevékenységével szerepet vállalt.
A város adófizetõ és közszolgáltató vállalkozásainak, jelenlegi és volt képviselõtársaimnak, munkatársaimnak, az intézmények
dolgozóinak, a köztisztviselõknek, közalkalmazottaknak.
Köszönöm azok megértését, támogatását,
akik bíztak bennünk a Városi KórházRendelõintézet intézmény szervezeti átalakítása során. Fontos célnak tûztük ki egy
évvel ezelõtt az egészségügyi ellátás tárgyi
feltételeinek javítását, a fekvõ- és járóbeteg
ellátás központosítását. A továbbra is kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon
ésszerû kihasználása, a mûködtetés üzemeltetésbe adása új fejlesztési forrásokat eredményezett. Az elkövetkezõ önkormányzati
ciklusban közel 1 milliárd forint összegû
fejlesztés fog megvalósulni az Ady Endre utcai
épületegyüttesben, 2007-ben új szakrendelõk
kialakításával, jelentõs ingatlan- és mûszerfejlesztéssel. A tapolcai kórház nem eladva,
hanem megmentve lett, amely az elmúlt
idõszak egészségügyi átalakítási folyamatát
figyelembe véve, jelentõs dolog.
Elismerésem a közmûvelõdést, a szabadidõ
és versenysportot segítõknek, az intézményekben mûködõ és az önszervezõdõ kulturális
csoportoknak, egyesületeknek, a sportszervezeteknek, azoknak az alapítványoknak,
magánszemélyeknek, akik idejüket, erejüket,
lehetõségeiket felhasználva pezsgõ kulturális
életet teremtettek és tartanak fenn városunkban. Köszönöm a történelmi egyházak
közösségformáló, összetartó tevékenységét,
ökumenikus szolgálatukat.
Külön is kiemelem a Wass Albert Könyvtár
és Múzeum intézményünk által létrehozott,
régóta idõszerû, Batsányi-emlékkiállítás megnyitását, a Tamási Áron Mûvelõdési Központ
által szervezett rendezvények, kiállítások
magas színvonalát, sokszínûségét, a Tapolca
Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
szabadidõs, sport és kulturális programjainak
sokaságát. Köszönet Tapolca hírnevét és
jóhírét öregbítõ kereskedõknek, a vendéglátásban, szállodaiparban, turisztikai és egyéb szolgáltatásokban dolgozó vállalkozásoknak, minden tapolcai polgárnak, vendégnek, akik részt
vettek és vállaltak a város eseményeibõl, rendezvényeibõl. Köszönetet mondok azoknak,
akik figyelemmel kísérték munkánkat és építõ
bírálattal segítették azt! Kérem, hogy ezt a
jövõben is tegyék meg!
/Folytatás a 3. oldalon
Terveink sikeréhez együttgondolkodásra,
együttmûködésre lesz szükségünk címmel./

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: 12.30-15 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164
Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
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
Tóth Mária oktatási referens 511-157
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
511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ
511-152
Gyámhivatal
511-158
Mátyás Endréné hivatalvezetõ
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
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
Szociális és Egészségügyi Alapelltási
Intézet: Kossuth L. u. 2.
414-485
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
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

KRÓNIKA
/folytatás a 2. oldalról/

Terveink sikeréhez együttgondolkodásra, együttmûködésre lesz szükségünk
Ács János polgármester az újévköszöntõ
további részében a 2007-es év feladatairól,
terveirõl adott tájékoztatást a jelenlévõknek.
- Kedves Barátaim!
Engedjék meg, hogy röviden ismertessem a
2007-es év lehetséges terveit, fejlesztési
elképzeléseinket. Továbbra is elsõdleges feladatunk a város és intézményrendszerének
kiegyensúlyozott, biztonságos mûködtetése,
amelyhez ez évben is nagy szükség lesz az
intézmények megértésére és fegyelmezettségére. A Veszprém megyei Önkormányzatnak átadandó intézmények továbbra is a
városban maradnak. Ígérhetem, hogy nem
lesznek mostohagyerekek.
Tovább folytatódik a korábban már ismertetett környezetvédelmi, csatornázási beruházások kivitelezése. Sikeres pályázatunkat
követõen elkezdõdhet a régóta várt, Tapolca Új köztemetõ - Diszel városrész közötti kerékpárút építése, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság több mint 17 millió forint
összegû támogatásának köszönhetõen.
Remélhetõleg ebben az évben ténylegesen
elkezdõdhet a már többször említett, 158
Veszprém megyei település hulladékgazdálkodási, kezelési problémáit megoldani hivatott, mintegy 10 milliárd forint beruházási
összegû Észak-Balatoni Regionális Szilárdhulladék-kezelési Rendszer tapolcai megvalósítása, amelynek keretében a teljes körû
szelektív hulladékgyûjtés megvalósítása mellett átrakó-válogató telep kerül kiépítésre.
Bízom abban, hogy a 2004-ben benyújtott,

azóta forráshiány miatt tartaléklistán szereplõ,
jó szakmai színvonalú, 543 millió forint
összegû, városrehabilitációs pályázatunk
megvalósítása a második Nemzeti Fejlesztési
Terv keretében elkezdõdhet. Ennek során
partnereinkkel együtt helyreállítanánk a
romos Alsó-malom épületet és Molnárházat,
így rendezõdne elhanyagolt környezetük. Új
burkolatot kapnának a projektben érintett
utcák, terek, járdák, megújulnának Fõ téri,
Kossuth Lajos utcai homlokzatok, megtörténne a Belvárosi Irodaház környezetbe illesztése, a Városi Mûvelõdési Központ felújítása,
befejezõdne a Köztársaság tér parképítése, térburkolása.
Tervezzük az elavult, korszerûtlen Városi
Piac átalakítását, újjáépítését egy korszerû
áruház létesítésével együtt.
Feltétlenül indokolt az intézményhálózat
évek óta tartó, átgondolt korszerûsítésének
folytatása. Pályázati és saját erõs források rendelkezésre állása esetén cserére kerülnek a
Wass Albert Könyvtár nyílászárói, megvalósulhat a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
magastetõs beépítése, nyílászáróinak cseréje,
hõszigetelõ homlokzati vakolása. Folytatni
tudnánk intézményi akadálymentesítési programunkat.
További útfelújítások történhetnek a régebben közmûvesített önkormányzati utakon,
szilárd burkolatot kaphat az Ipar utca
meghatározott szakasza.
Új kihívást jelent számunkra a birtokunkba
került honvédségi ingatlanvagyon hasznosí-

tása. Várhatóan itt elõször jelentõs költségekkel kell számolnunk, mind az õrzésvédelem,
mind az állapotfelmérés, tervkészítés területén. A hasznosítás során támogatni kell minden olyan kezdeményezést, amely nem jár
környezetszennyezéssel, zajterheléssel, illeszkedik turisztikai törekvéseinkhez, új munkahelyeket teremt, a helyi vállalkozások bevonásával számol.
A városfejlesztésben továbbra is számítunk
a vállakozói és magántõkére, amelyeket
városi, önkormányzati szerepvállalással elõ
kívánunk segíteni.
Elképzeléseink megvalósítása sok-sok
pályázati és egyéb forrást igényel, ezért a
jövõben egyik legfontosabb feladatunknak a
pályázati és a forráskeresõ munkát tekintjük.
Az elmúlt évben minden eddiginél több
pályázatot nyújtottunk be a rendelkezésünkre
álló anyagi eszközök bõvítésére, kiegészítésére, amelyek igen jelentõs többsége sikeres
volt. Sajnálatos, hogy a jelentõsebb összegû
pályázatainkhoz a pályáztató szervezetek nem
tudtak forrást biztosítani. Bízunk abban, hogy
a II. Nemzeti Fejlesztési Terv indulásával ez
megváltozik. Feltétlenül szükséges ugyanakkor, hogy idejében megismerhessük a kiírások
feltételeit. Fontos lenne az, hogy a megyei és
régiós területfejlesztési szervezetek, a kistérségek továbbra is rendelkezzenek forrásokkal,
azonban tudomásunk szerint erre jelenleg
kevés az esély.
Terveink sikeréhez együttgondolkodásra,
együttmûködésre lesz szükségünk a város

valamennyi polgárával, szervezetével. Ezt az
idei évben szeretnénk kérni mindenkitõl.
Bizonyosan az idei év sem lesz könnyû, de
a kihívások tesznek bennünket bátorrá és
erõssé.
Kívánom, hogy valamennyi tapolcai polgárnak teljesüljenek vágyai, tervei. Ezek megvalósításához legyenek elég erõsek, kitartóak,
következetesek. Legyen türelmük, megértésük a munkájukhoz és egymáshoz és mindez
jó egészségben, békességben, tisztességben
történhessen.
Tapolca Város Képviselõ-testülete, valamint a magam nevében kívánok mindenkinek
eredményes, békés, sikeres jobb új esztendõt!
Nincs kikövezett út, egyenes pálya,
biztos cél felé vezetõ sínek.
Hogy a holnap titkát is kitalálja,
nem adatott meg soha senkinek.
Akármi jöhet, a szívem mégsem nyugtalan,
Tudom, kik egymást és Istent szeretik,
azoknak minden javukra van.
Isten óvja Tapolcát!
Isten éltesse Tapolca valamennyi polgárát, vendégét!
A polgármesteri beszéd után Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnöke pohárköszöntõjében Tapolca város eredményeit és a
vezetés felelõsségteljes, odaadó munkáját
méltatva kívánt minden jelenlévõnek sikerekben gazdag új évet.
Az est vidám hangulatú, baráti beszélgetésekkel ért véget.

Nem sok példa van az országban arra, amit Tapolca tett a kórháza megmentéséért
Január 1-jétõl dr. Bujdosó László - saját
kérésére - távozott az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal élérõl, és az
ÁNTSZ közép-dunántúli regionális intézetét vezeti. Vele távozása okairól és - természetesen - a Veszprém megyei egészségügyi struktúra átalakításáról beszélgettünk a Hotel Pelionban január 5-én
megtartott újévköszöntõn.
- Három évet töltöttem el országos tiszti
fõorvosként úgy, hogy naponta jártam
Balatonszõlõsrõl Budapestre. Reggel elindultam, és csak este értem haza. Most éppen
kicsi gyerekekkel vagyok körülvéve, azaz
õsszel ment elsõ osztályba a fiam, és kettõ és
fél éves a legkisebb lányom. Ez azt is jelenti, hogy reggel, amikor felkeltem és
elmentem dolgozni, még aludtak, este,
amikor hazaértem, már aludtak. Így a
hétvégén egy kicsit furcsán néztek rám, az
apjukra. Elérkezett tehát az idõ a családban,
hogy el kellett dönteni, hogy össze lehet-e
egyeztetni a fõvárosi fõhivatalnoki szerepet
a családapa szereppel. Most úgy tûnik, hogy
nem lehet összhangba hozni a kettõt.
Választanom kellett. Természetesen a családot választottam, különösen úgy, hogy
idõközben regionalizálódik az ÁNTSZ és a
három megye - Veszprém-, Fejér- és Komárom-Esztergom-központja Veszprémben
lesz, és engem kértek fel a vezetésére. Így
aztán a magánokok és a közokok összejátszása folytán lehetõség nyílt arra, hogy viszszatérjek. Kértem a minisztert, hogy engedjen haza, és õ hozzájárult ehhez. Azt is meg
kell mondanom, hogy nem könnyen,
ragaszkodott volna a további munkámhoz.
Sõt, ragaszkodott is, hiszen részfeladatom
lesz az ÁNTSZ országos központjában. Az
influenzajárványra való országos felkészülést továbbra is én fogom irányítani.
- Messzebbrõl és mégis bentrõl figyelhette a
megyei kórházak átalakítását. Milyen véleménye alakult ki róla?
- Hát, elõször is azt kell tudni, hogy Veszp-

rém megye annak a bizonyos állatorvosi
lónak a karikatúrája, ami a kórházi struktúráját illeti. Semmiképpen nem tartható
fenn hosszú távon ez a megyei struktúra. Az
összes baja a magyarországi kórházi ellátási
szerkezetnek itt megtalálható, sõt, még annál
is rosszabb a helyzet. Sokkal több intézmény
lát el aktív betegeket, sokkal több épületet
kell fenntartani, sokkal több az adminisztratív költség, sokkal több a mûszaki költség
és kevesebb jut a felújításra, a fejlesztésre és
közben ugyanannyi beteget kell ellátni, mint
másutt a kapott pénzbõl. Ez azt jelenti, hogy
a közvetlen betegellátás költségeire jóval
kevesebb jut, mint másutt. Mivel a ráfordítás
és az eredmény között valamilyen összefüggésnek kell lennie, ezért is mondhatjuk, hogy
a Veszprém megyei betegellátás rászorul az
átalakításra. Ezt maguk a fenntartók és az
intézmények is belátják. A célnak mindenképpen annak kell lennie, hogy semmiképpen ne járjon rosszabbul a Veszprém
megyei beteg.
- Már többször készítettem Önnel riportot, és
mindegyik esetben azt mondta, hogy az, ami
Tapolcán történik, az példaértékû és bezzeg
Tapolca néven említhetõ.
- Ennek a megállapításnak továbbra is
értelme és létjogosultsága van. Bezzeg
Tapolcát kellett mondanom, amikor a megelõzést szolgáló, preventív beruházások történtek a városban, amikor Tapolca-Diszelben
új orvosi rendelõ épült, amikor kistérségi
összefogással felépült a sürgõsségi háziorvosi ügyelet. És most is példaként kell
említenem Tapolcát. Mert a város olyant
lépett a kórházi mûködtetés, üzemeltetés
vonatkozásában, ami - meggyõzõdésem
szerint - a magyar betegellátásnak és az
egészségügynek a jövõképe lehet. Sikerült a
város vezetésének mûködõ tõkét bevonnia a
kórház mûködtetésébe, és az érdekeltté vált
abban, hogy jól, jó struktúrával, jó körülmények között mûködjön az intézmény.
Abban érdekelt, hogy az a pénz, amit a

kórházba befektet, vissza is térüljön, de ez
csak akkor tud megvalósulni, ha aktív a
kórház, ha aktív betegágyai vannak. Jogos
igény, hogy Tapolca és környéke megkapja a
megfelelõ minõségû, színvonalú betegellátást. Nem sok példa van az országban még
erre, tehát megint csak megállja a helyét a
bezzeg Tapolca.
- Tapolca régi problémája, hogy a környezõ
települések nem úgy járulnak hozzá a
betegellátás finanszírozásához, ahogy az
elvárható lenne, bár példaértékû volt a
sürgõsségi ügyelet felépítése.
- Ez mind igaz. Sajnos, azonban másutt még
ennyi támogatás sincs. Magukra maradnak
az intézményfenntartó vagy tulajdonos
önkormányzatok akkor, amikor az intézményeikrõl van szó. Most majd más lesz a
helyzet, szigorúbbá válik a finanszírozás felhasználása. A közfinanszírozás még jelen
pillanatban lehetõséget biztosít arra, hogy
abból beruházzanak, abból még épületeket
építsenek, újítsanak fel, vagy eszközöket
vásároljanak. Jövõre a finanszírozás csak a
mûködést, az üzemeltetést fogja szolgálni.
Még nagyobb lesz a teher a tulajdonos vállán. Nem hiszem, hogy lesz más választásuk
a környék településeinek, mint az, hogy a
kórház mellé álljanak. Ha abban érdekeltek
és azt szeretnék, hogy helyben maradjon a
magas színvonalú - mert Tapolcán az, akár a
sebészet, akár a szülészet, akár a belgyógyászat - betegellátás, akkor hozzá kell járulni a mûködéséhez, mert más esetben azzal a
veszéllyel találják szemben magukat, hogy
egy sürgõsségi mentõszolgálatba kell a
pénzüket tenni, hogy a betegük eljusson más
település kórházába, mert Tapolcáról bizony
el fog kerülni.
- Említette a szülészetet. Fennállhat az a
helyzet, hogy Tapolcán megszûnik a szülészet.
- Ebben még lehet is valami. Ezt alaposan
meg kell vizsgálni. Ugyanis egy szülészet
léte nem attól függ, hogy szeretnék, vagy
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nem szeretnék. Hideg fejjel kell ezeket a dolgokat végiggondolni. Ahhoz, hogy a folyamatos ellátáshoz szükséges orvost, szülésznõt,
ápolót és egyéb személyzetet, az
eszközrendszert, az üzemeltetést meg lehessen oldani, bevételre van szükség. Bevételt a
kórház a szülések és az egyéb beavatkozások
után kap. Tehát ahhoz, hogy üzemgazdaságosan lehessen mûködtetni - sajnos, a gazdasági élet kifejezéseit itt is alkalmazni kell esetszámra van szükség. Tapolcán is az
tapasztalható, hogy nincs annyi szülés,
amely a folyamatos mûködtetéshez szükséges bevételt biztosítani tudná. Ami pedig a
belgyógyászatot és a sebészetet illeti, mindenképpen létjogosultsága van.
- Fõorvos úr! Néhány napja elkezdõdött az
új év. Mit vár, mit remél a 2007-es esztendõtõl, és mit kíván a tapolcai polgároknak?
- Egyrészt, amit várok az egy óriási harc lesz,
a kórházi struktúra átalakításában egy nagyon jelentõs változás. A fekvõbeteg-ellátásban fejlesztések indítását várom. Ezzel
egyidejûleg elindulhat egy olyan fejlesztés,
amely a sürgõsségi ellátásra, vagy a prehospitális, azaz a kórház elõtti sürgõsségi
ellátásra is kiterjed. Szükséges a központi
ügyelet és mentõszolgálat fejlesztése is. És
azt is kell látnunk, hogy elindult a járóbetegszakellátás újragondolása az egész országban. Ettõl nagyon sokat várok. Megérdemlik
a kollégáink, hogy jobb körülményekhez
jussanak. Tehát viharos elsõ félévet és egy
nagyon munkás második félévet remélek, de
bízom benne, hogy ez az egészségügy
mûködésére semmilyen negatív hatással
nem lesz. Ami a tapolcaiakat illeti, azt
kívánom - természetesen az egészségügybõl
indulok ki -, hogy fejlõdjön az intézményrendszerük, így azok a lépések, amelyeket az
önkormányzat megtett, meghozzák a
gyümölcsüket, és ezek a Tapolcán és Tapolca
környékén élõk egészségét szolgálják.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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A karácsony titka a szeretet
A hagyományos, Mindenki Karácsonya
ünnepséget december 22-én, a Hõsök
terén tartotta a város. A fényárban úszó
épületek, a hatalmas, feldíszített fenyõfa
méltó keretet adott az adventi készülõdés
jegyében összeállított programnak, amelyen Tapolca apraja-nagyja is részt vett.

Fotó: N. Horváth

A karácsony titka - hívõk és nem
hívõk szerint is - a szeretet - mondta
az alpolgármester
Marton József alpolgármester Wass
Albert Karácsonyi mese címû versének egy
részletével köszöntötte az egybegyûlteket,
majd a karácsony örökérvényû üzenetérõl

szólt.
- „A nép, amely sötétségben jár, nagy
fényességet lát, és az embereknek hirdetik
az örömhírt”. Õsi, majd 2500 éves prófécia,
jövendölés ez, amelyet az elsõ karácsonyt
várva vetettek papírra, s amelyet azóta is
minden esztendõben újra és újra felidéznek
a hívõk - mondta. - Így advent vége táján
valóban nagy a sötétség. Elég, ha a rövid
nappalokra, a késõn érkezõ reggelekre és a
korán leszálló estékre gondolunk. Mindennapjainkban is elég nagy a zûrzavar. Év
végi zárás, karácsonyi, nagy bevásárlás,
takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak egymásra. Mégis a hozzánk közelítõ ünnep, a karácsony ünnepe
egyre nagyobb fényességgel világít ebben a
sötétségben. Várjuk megérkeztét, csendességét, még talán akkor is, ha nincs kivel
megosztanunk ezt a napot. Karácsony szent
ünnepe mindenkiben megszólaltatja a
szeretet örök csöngettyûjét. Ez a hang a
családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. Az ünnep hangulatában figyelünk a
másik emberre, és arra gondolunk, hogy mi
mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak,
akik fontosak a számunkra. Ez legyen a mi
legemberibb értékünk, és ne a drága
ajándékok jelentsék szeretetünket, hanem
az, hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az
igazi ember, aki nemcsak saját magáért él,
aki harmóniát tud teremteni belsõ világában, saját lelkében és a maga környezetében, mindenek elõtt a családjában, ami
talán kisugározhat a barátok, a munkatársak
felé is.

Ünnepi beszédének zárásában a magyar
nemzet határain innen és túl élõ magyarjainak, minden tapolcai polgárnak békés,
örömet hozó karácsonyt és az elõttünk álló
2007-es esztendõhöz szellemi és lelki
megújulást kívánt Marton József.
A történelmi egyházak képviseletében
Csere Sándor kanonok közös imára hívta a
jelenlévõket. A Mi Atyánkhoz szóló fohász
ahhoz szól - mondta -, aki feláldozta értünk
önmagát, akinek rövid életében benne van
az emberiség egész történelme. Nagyné

Szeker Éva evangélikus lelkész a kézrõl
mondott példabeszédet. A kéz külön-külön
is képes cselekedni, de ha összetesszük,
akkor imádságra kulcsolódik azért az Istenfiáért, aki értünk élt. Szabó Emõke református lelkész fohászában áldást kért mindannyiunkra és azokra is, akik már nem
lehetnek velünk.
Az ünnepi est résztvevõit forró teával és
kaláccsal kínálták a Szász Márton ÁMK
munkatársai.
N. Horváth Erzsébet

Fotó: N. Horváth

Megszületett a Megváltó - hirdették a Betlehembe sietõk. A Kazinczy Ferenc
Általános Iskola tanulóinak mûsora a betlehemi éjszakát elevenítette meg
felkészítõ tanáruk, Szabó Zsófia segítségével

Az üzemeltetõk szakmai koncepciója összhangban van a város terveivel
- Ahhoz, hogy a kórház az ÁNTSZ minimum feltételeinek meg tudjon felelni, a
megfelelõ mûszerutánpótlást meg tudjuk
valósítani, azonnali, 400-500 millió forint
tõkére lenne szükség. Nos, ez az önkormányzat lehetõségeit messze meghaladja,
ezért is javasoltam a Képviselõ-testületnek, hogy írjon ki pályázatot - a most már
közhasznú társaság üzemeltetésére vonatkozóan - keressen befektetõt, aki fantáziát lát a kórház szakmai fejlesztésében
- nyilatkozta lapunk júliusi számában dr.
Flórián Csaba, a kórház fõigazgatója.
Azóta alig telt el egy fél év, és az intézmény életében jelentõs változások következtek be. Hogy melyek ezek, a fõigazgatót kérdeztük.
- Az események sorrendben úgy zajlottak,
hogy az önkormányzat közbeszerzési eljárás
során meghirdette a tapolcai fekvõ-járóbeteg kórházat üzemeltetésre. A pályázat
nagyon sikeresnek bizonyult, hiszen az a
cégcsoport, amely jelentkezett, igen komoly
gazdasági pozícióban van, és a közeljövõben egy több kórházból álló rendszert
kíván mûködtetni. Az biztos, hogy a mi
esetünkben nagyon sokat jelentett a gyógybarlang, amelyben nagy fantáziát lát a
befektetõ. A mûködtetésre létrehoztak egy
új gazdasági társaságot, amely ugyanazt a
nevet viseli, mint eddig a közhasznú társaságunk: Dr. Deák Jenõ Kórház - Rendelõintézet és Gyógybarlang Kft. Január 1-jétõl
az ÁNTSZ-tõl sikerült megszerezni a mûködési engedélyt, valamint az OEP szerzõdést,
így már az új gazdasági társaság keretein
belül történik az ellátás Tapolcán.
- Mit kínált a cégcsoport a pályázatában?
- Egy öt évre szóló, igen komoly, szakmai
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fejlesztési koncepciót, és ez nagyon is
összhangban van azokkal az elképzelésekkel, amelyeket a város is tervezett. Az
üzemeltetõ az elkövetkezendõ években
közel 900 millió forint beruházást valósít
meg. Ennek elsõ ütemében a rendelõintézetet költözteti a kórház területére,
fejleszti a mûszerparkot, - amely az ÁNTSZ
mûködési engedélyének alapfeltétele - és
nem utolsó sorban a gyógybarlanghoz kapcsolódó fejlesztések is elindulnak. A Hotel
Pelionnal egy új típusú szakmai megállapodás kötését tervezi a kórház mûködtetõje, felhasználva ehhez a két intézmény
adottságai által nyújtott lehetõségeket.
Nagyon jó szakmai kapcsolat van kialakulóban a Korányi Frigyes Országos Tüdõgyógyászati Intézettel. A fõigazgató nemrég
járt itt, és az õ szakmai irányítása, tekintélye
a garancia arra, hogy a barlang gyógyhatásának híre ne csak itthon, de külföldön is elterjedjen. Egy közös szakmai program kidolgozására is készülünk.
- A kórház területén belül történik-e változás, lesznek-e új épületek stb.?
- Bátorság lenne azt mondani, hogy zöldmezõs beruházásra lehet számítani, de érhet
engem is meglepetés. Inkább azt mondanám,
hogy a jelenlegi helyiségeinket fogjuk optimálisabban kihasználni, hiszen sok üres,
szabadon álló területe van a kórháznak.
- Január 8-án hozta nyilvánosságra az
egészségügyi miniszter a kórházi ágylistát.
Látva a tapolcai ágyszámokat - az aktív és a
krónikus ágyakat illetõen - örülni, vagy
bánkódni kell?
- Az eredmény számunkra mindenképpen
örvendetes, mert a kórház azon kevés kórházak közé tartozik, amelyek nyertesként

kerülnek ki a reformból. Tapolca 109 aktív
ágyat és 101 krónikus ágyat kapott. Elemezve a struktúrát, ez úgy néz ki, hogy a
kórház 30 aktív ágyat pályázat útján konvertált ápolási ággyá -ezért 30 millió forintot nyert. A fenti 30 ágyon kívül a miniszter
döntése alapján 71 ágyszám került a tüdõrehabilitációra. A 109 aktív ágy a sebészet, a
belgyógyászat és a szülészet között oszlik
meg. Egy kicsit fájó nekünk, hogy a belgyógyászati ágyunk 45-re csökkent, de ez országos tendencia. Ami miatt az egyik szemem
sír, a másik nevet -, hogy bár gyakorlatilag
jól jöttünk ki a struktúra átalakításából, több
ágyunk van, mint amivel indultunk -, de
nem látjuk még, hogy milyen finanszírozás
elé nézünk április 1-je után. Nem az
ágyszám fogja eldönteni a finanszírozás
alapját. Komoly elvárások lesznek a kórházi
ágyak kihasználtságával kapcsolatban. Ahol
nincs produktum, ahol az országos átlag
alatt marad a teljesítés, ott a biztosító - tárgyalások nélkül - elviheti az ágyat. Az elsõ
negyedévre kiosztott teljesítmény volumen
korlátok pedig egyszerûen ijesztõek. Ez
nehéz feladat elé állítja a menedzsmentet. A
dologi oldalon már nem tudunk csökkenteni, valószínû hozzá kell nyúlni a
szerkezethez, és ennek lesznek személyi
következményei is. Ezek természetesen nem
drasztikus méretûek, de ha csak egy-két
embert kell elküldeni, az is bonyolult és fájdalmas.
- Lassan meg kell szoknunk, hogy a gazdasági élet szakkifejezései bekerültek az
egészségügybe. Így van ez a kereslet-kínálat
összefüggésében is. Ön mondta, ha egy ágy
nem teljesít, a biztosító nem finanszíroz.
Mivel lehet a „forgási sebességet” növelni?
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- Külön választanám a két kérdést. Úgy
érzem, hogy az elmúlt egy-másfél évben a
tapolcai kórház a megye egyik legkeresettebb kórháza lett. Az itt ellátott betegek
lakcímei is bizonyítják, hogy mennyire nagy
az idevándorlás a megye különbözõ településeirõl. Azt gondolom, hogy sikerült egy
olyan komoly szakmai csoportot összehozni, amelynek híre van a megyében. Attól
nem félek, hogy az ágyon nem lesz beteg,
hiszen így is másfélszeres a teljesítményünk. Az, hogy kell újítani az ellátásunk
szakmai tartalmán, az teljesen egyértelmû.
Meg kell felelni az új piaci elvárásoknak.
Tehát lesz egy olyan rész, amely a térítéses
kategóriába fog tartozni, míg a másik biztosítás alapján fog mûködni. Lesznek olyan
új területek, ahol a fizetõképes rétegeket
fogjuk megcélozni, megváltozik a szakmai
ellátás struktúrája is, mert itt az egynapos
sebészet fog elõtérbe kerülni. Komoly
kérdés - és még nem is tudjuk rá a választ -,
hogy milyen feladatokat kapnak a városi,
illetve a kistérségi kórházak. Azt emlegetik,
hogy 24 órás ügyelet kizárólag a megyei
kórházban lesz, ahol majd a sürgõsségi
betegfelvétel is zajlik. Ez teljesen új
helyzetet teremthet, amelyhez nekünk majd
alkalmazkodni kell. De visszatekintve az
elmúlt hónapok történéseire: bátran állíthatom, hogy a város nagyon okosan lépett,
amikor az üzemeltetés gondolatát megvalósította. A kapott kórházi ágyszámok, a
város vezetésének és a befektetõnek az
együttes lobbi-tevékenysége olyan helyzetet
teremtett, amely lehetõvé teszi, hogy a
tapolcai kórháznak ne csak múltja, de jól
körvonalazható jövõképe is legyen.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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A kéz legyetek, mely váltig simogat
„Úristen, add, hogy szakadatlan// ne hánytorgassam amit adtam.// Mint éj a napra
szakadatlan// Arra gondoljak, amit kaptam”
- ezzel a szép idézettel kezdte köszöntõjét
Ács Jánosné kurátor az Életértékek
Alapítvány jótékonysági bálján. - Ezt a bált
már negyedik éve a tapolcai gyerekek
megsegítéséért rendezzük. Köszönjük,
hogy elfogadták a meghívásunkat, és jelenlétükkel ezt a nemes ügyet szolgálják.
Alapítványunk célja: anyagi, szellemi és
természetbeni támogatás nyújtása az elszakított nemzetrészeken, valamint Magyarországon élõ, rászoruló gyermekeknek, családoknak és szervezeteknek.
Lassan negyedik éve mûködünk.
2006-ban meghívott vendégeink voltak:
Sepsiszentgyörgyrõl: Balázs Antal és Szilveszter János; Németh Zsolt, a Parlament

Ökumenikus hét Tapolcán
Évrõl-évre január harmadik hetében
tartjuk az ökumenikus hetet, amely a
keresztények egységét kívánja szolgálni.
A hét eseménye, hogy a protestáns lelkészek a katolikus templomban hirdetnek
Igét, a katolikus papok a protestáns templomokban vezetik az együttimádkozást.
A mozgalom indulásakor igazában a
keresztények egységét akarták munkálni, de
ma már - különösen az elhunyt ll. János Pál
pápa nyomán - minden egy Istenben hívõ
összefogását akarja elérni. Ezért imádkozunk, errõl beszélünk és minden
eszközzel ezen munkálkodunk. Elsõ tekintetre a felületes szemlélõ számára az ökumenikus hét kizárólag vallási célt szolgál.
Ha kicsit mélyebben nézünk az esemény
jelentõségébe, világosan látnunk kell,
amikor az emberiség egységérõl, együtt
gondolkodásáról van szó, akkor az esemény
fontossága minden embert érint. Amikor a
keresztények egységéért imádkozunk, szeretnénk az emberiség nagy családjában a
békés jövõt is szolgálni.
A tapolcai ökumenikus héten kedden volt
a protestáns templomban az együttimádkozás, ahol e sorok írója volt az igehirdetõ.
Pénteken a katolikus templomban hirdettek
Igét a protestáns lelkészek, Szabó Emõke
református, valamint Nagyné Szeker Éva
evangélikus Nagytiszteletû Asszonyok. Az
igehirdetés után szerény szeretetlakomán
örülhettünk egymásnak: katolikusok, protestánsok.
Az évrõl-évre várt ökumenikus hét kimagasló lelki élményt nyújt a résztvevõknek.
Csere Sándor kanonok-plébános

Külügyi Bizottságának elnöke; Duray
Miklós, a Szlovákiai Magyar Koalíció
Pártja elnöke; Bõzsöny Ferenc rádió bemondó; és gyönyörû Ádventi koncertet
adott az erdélyi Szentegyházáról érkezett
150 tagú Gyermek-filharmónia.
Az elõzõ évben 565 ezer forint adomány
gyûlt össze. Karácsonykor 550 ezer forintot
osztottunk szét tapolcai rászoruló családoknak. Reméljük, még szebbé tettük ünnepüket. Az egyik tapolcai megajándékozott
írja: „Voltak, akik azért örültek, mert ajándékot kaptak, és voltak akik azért, mert
ajándékot adhattak.”
Mi Önökkel együtt adtunk és kaptunk.
Adtuk önzetlenül együtt energiánkat,
pénzünket, idõnket, szeretetünket, és viszszakaptunk sok örömet, mosolyt és
szeretetet.

Jó volt együtt, jót tenni! Köszönjük a sok
jókívánságot, a sok jó tettet. II. János Pál
gondolataival valljuk: „Osszuk meg mindenünket, amink van másokkal, minthogy
Isten fia megosztotta szeretetét mindnyájunkkal!”
Új év új kezdet. Ennek az átérzése tölti el
gondolatainkat. Hálaadás és magasztalás
van a szívünkben, hogy Isten megtartott
bennünket, s adott új lehetõségeket, reményt, hogy új tervek megvalósításán fáradozhatunk.
Kedves Barátaink!
Ebben az évben is töretlen hittel és
akarattal újabb rendezvényeket tervezünk.
Kérjük, látogassák programjainkat! Végezetül engedjék meg, hogy Reményik
Sándor soraival kívánjak mindenkinek jó
szórakozást! „Legyetek a kendõ, amely

Szerencsére gyöngült a Kirill ereje
A Kirill nevû orkán január 18-án söpört
végig Nyugat-Európán, megbénítva a
közlekedést, és legalább tíz halálos áldozatot követelve.
A meteorológiai elõrejelzések ismeretében egész Magyarországon, így városunkban is készültségbe helyezték a katasztrófavédelmet. Horváth Andrást, a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Bizottság Tapolcai Polgárvédelmi Irodájának vezetõjét arra kértük, hogy a vihar
elmúltával értékelje a Tapolcán kialakult
helyzetet.
- Szerencsére nem következett be az
elõre jelzett idõjárás. A térségünkben csak
két fa dõlt ki, ezek egyikét a közútkezelõ, a
másikat pedig a tûzoltóság távolította el az
útról. A rendkívüli helyzetre való felkészülés fontos eleme volt a lakossági tájékoztatás a helyi televízión keresztül. Amenynyiben rosszra fordult volna a helyzet, a
városban rekedtek szükséges ellátását, elhelyezését a diákotthon és kollégiumban

oldottuk volna meg. Szerencsére erre sem
volt szükség.
A kutya nem eszi meg a telet - tartja a
mondás. Hogy ez mennyire így van, már
január utolsó hetére igazi téli idõt jósol a
meteorológia.
A téli felkészülésrõl szólva az irodavezetõ elmondta, hogy rendkívüli idõjárás
esetén az elõljáró szervek - az önkormányzati- és területfejlesztési minisztérium
minisztere, a megyei közgyûlés elnöke,
valamint a polgármester-utasítására rendkívüli ügyeletet állítanak fel, és a 87/321128-as telefonszámon tartják a kapcsolatot
mindazokkal, akik majd részt vesznek a
mentésben, az itt rekedõk ellátásában, a
hóeltakarításban. Mivel Tapolcán megszûnt
a honvédség, csak a fent már említett
szervezeteken keresztül lehet a honvédségi
erõt igényelni. - De remélem erre nem fog
sor kerülni, nem lesz rendkívüli idõjárás a
polgárvédelmi térségünkben sem - fejezte
be tájékoztatását Horváth András.
NHE

Támogatás a Rendezvénycsarnok javára
A csarnok üzemeltetése szempontjából
nem is indulhatott volna jobban ez az év mondta Rédli Károly ügyvezetõ - hiszen a
Sportbálon Lasztovicza Jenõ, a Tapolcai
Sportcsarnokért és Fedett Uszodáért
Alapítvány elnökeként hivatalosan is
bejelentette, hogy az eddig összegyûlt

1.000.000 Ft-ból ötszázezer forinttal
támogatja a Városi Rendezvénycsarnokot.
A pénz eszközbeszerzésre és fejlesztésre fordítható, melyet a kuratórium tagjai is
- Frang László és Marton József - megerõsítettek. A pénz felhasználásáról a késõbbiekben beszámolunk.

könnyeket töröl, // Legyetek a csend, amely
mindig enyhet ad, // A kéz legyetek, mely
váltig simogat.”
A jótékonysági bálon a Batsányi János
Általános Iskola tanulói adtak kedves kis
mûsort a jelenlévõknek. A vers és próza, az
ének és a doromb hangjának szép harmóniája Legeza Magdolna tanárnõ munkáját dicséri.
A vacsora ideje alatt Sajcz Gábor
tangóharmonika muzsikával örvendeztette a
vendégeket. Az önfeledt szórakozást, a táncot, a vidám beszélgetést éjfélkor a tombolasorsolás szakította meg. Az értékes
nyeremények hamar megtalálták „boldog
tulajdonosaikat”.
A bál bevételét -, mint eddig mindig segítségnyújtásra fordítja az Alapítvány.
N. Horváth Erzsébet

A nevelés alapkérdéseirõl
Ezúttal is népszerûnek bizonyult dr. Sallai
János klinikai gyermekpszichológus Családiskola címet viselõ elõadássorozatának
soron következõ elõadása. A teltházas
programon a családi konfliktuskezelés
témakörét boncolgatta egyedi stílusával a
népszerû szakember. A rendezvénynek
január 18-án a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Iskola adott otthont.
Sallai doktor titka feltehetõleg laza, érdekfeszítõ elõadásmódjában, valamint a szakmai
tudás humorral való ötvözõdésében rejlik. A
konfliktus - sajnos - napról-napra több kapcsolat és család életét keseríti meg. Az elõadó
részletesen szólt e kényes helyzet fogalmáról,
a döntési elvekrõl, fajtáiról /érték-, szerep-,
érdek-, munkahelyi-, családi-, és érzelmi konfliktusok/.
Hangsúlyozta az alapelvek, az alapvetõ
emberi értékek fontosságát. A megoldást a
higgadtságban, türelemben, józan gondolkodásban kell keresni, nem sürgetve a dolgok
idõ elõtti sikeres befejezését. Ugyanakkor kritikusnak nevezte a szülõk konfliktuskezelõés megoldó képességét. Az egyik fõ hibaforrást a kommunikációs csatorna hiányában
jelölte meg. Az esetek döntõ többségében a
gyermek a szenvedõ fél.
Az okok között említette a pénztelenséget,
a sikertelenséget vagy a féltékenységet is.
Gazdag a konfliktushelyzetbe kerülõ felek
tárháza is: szülõ-gyerek, gyerek- gyerek, férjfeleség, gyerek-pedagógus, fõnök-beosztott,
stb…
Az elõadás befejezõ részében a megjelentek
a Hogy viselkedjem konfliktushelyzetben? címû
tesztet töltötték ki.
Dancs István

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Mi a véleménye az MB Balaton Kft.,
mint a helyijáratok új szolgáltatójának
a közszolgáltatási tevékenységérõl?
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Labovszky Judit

Ifj. Buzási Sándor

Sütõ Kitti

- Lehet, hogy korszerûbb gépparkkal rendelkezik az új szolgáltató, de ez nem minden. Nem
igazán vették figyelembe sem a
munkások, sem pedig a tanulók
idõbeosztását. Véleményem szerint szerkezeti módosításokat kellene végrehajtani a közszolgáltató
cégnek.

- Nem tudtam, hogy másik kézbe
került az üzemeltetés. Lakossági és
idegenforgalmi szempontból is
hasznos a pozitív irányú fejlõdés.
A vasúti szerelvényeink leamortizált állapotban vannak, legalább a
helyijáratok hozzák a kor követelményeinek megfelelõ színvonalat.

- Nagymamámtól értesültem, hogy
az MB Balaton Kft. üzemelteti a helyijáratokat. Ezek a buszok korszerûbbek, kényelmesebbek és fûtöttek, ami nagyon fontos a téli idõszakban. Viszont nem tetszik a járatok idõbeosztása, mert nem alkalmazkodik az iskolai tanítási órák
végéhez, sok a két busz közötti
várakozási idõ.
(DI)
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KRÓNIKA
„Aludjatok csak Donmenti holtak…”
Tapolca Város Önkormányzata és a
helyi Honvéd Kulturális Egyesület
szervezésében, január 14-én a II.
világháborús Katonai Emlékparkban
- a doni áttörés 64. évfordulója alkalmából - tartottak ünnepi megemlékezést.
Horváth Gábor, a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület elnöke emlékezõ
gondolataiban szólt arról, hogy a doni
poklot túlélt katonák 1943. április 24 május 30-ika között tértek haza. - A 2.
magyar hadsereg egy éves tevékenysége alatt a hadmûveleti területen hozzávetõleg 125.000 fõt vesztett hõsi
halottakban, súlyos sebesültekben, eltûntekben és hadifoglyokban. Gondoljunk csak bele: 120.000 katona, több
mint 100.000 család, amely sok esetben
nem csupán egy, hanem több tagját is
elveszítette - ez olyan veszteség, amelyet soha nem lehet elfeledni… és tanítani kell okulásul a felnövekvõ nemzedéknek, hogy soha ne következzen be
még egy Don-kanyar - figyelmeztetett
záró gondolataiban az elnök.
Az emlékezõ beszédet követõen az
önkormányzat, a pártok, valamint a társadalmi szervezetek képviselõi helyezték el a kegyelet virágait.
A megemlékezés folytatásaként a
római katolikus templomban tartottak
szentmisét a 2. magyar hadsereg emlékére, celebrálta Csere Sándor kanonokplébános
Dancs István

Kitörési pontok, amelyek biztosítják a jövõt
A magyar szakképzés jelenlegi helyzetérõl már sokan írtak és nyilatkoztak.
Vannak, akik a minõségi romlás egyik
okaként a gyakorlati oktatást addig felvállaló képzõhelyek, a nagy állami vállalatok megszûnését jelölték meg. Az új
utakról, a hiányszakmákról és a több
mint 120 éves tapolcai szakmunkásképzõ
jövõjérõl is beszélgettünk Kocsis Tamással, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Szakképzési vezetõjével.
- Tapolcán mindenképpen jövõje van a
szakmunkásképzésnek. Az iskola jó úton
halad. Igyekszik megtalálni azokat a
területeket, szakmacsoportokat, amelyek
úgy a gazdaság igényeinek és elvárásainak,
mind a szülõi-tanulói oldalnak a legmegfelelõbbek. Ezek feltérképezése teszi
aztán lehetõvé, hogy a képzéskínálat mellett
ne csak fennmaradni, de fejleszteni is
tudjon. Ha megnézzük Veszprém megye
térképét, és összevetjük a szakmunkásképzéssel, akkor láthatjuk, hogy 3 pólus
van: Pápa-Veszprém-Tapolca. A Tapolca és
környéke kisrégió szakképzéséért tehát ez
az iskola felelhet. Ha megvalósulnak mindazok a fejlesztések, amelyeket a Széchenyi
István Szakképzõ Iskola tervez, és ezt be
tudja illeszteni a közös fejlesztési koncepciókba, - amelyekre a pályázatok most vannak a beadás stádiumában -, akkor megtalálta azokat a kitörési pontokat, amelyek
biztosítják a jövõt. Örömmel tapasztalom,
hogy a Magyar Kereskedelmi- és Iparkama-

ra szakképzési, fejlesztési koncepcióját
nagyon sokan komolyan veszik, és egyre
többen használják fel az anyagiak elkészítéséhez.
- A hiányszakmákról vannak-e felmérések?
Ezekrõl miként szerezhetnek tudomást az
iskolák, hiszen a képzésre való felkészülés
sem megy egyik napról a másikra, és a szakma kifutási- és felfutási ideje is több évig
tart.
- Sajnos, az iskolarendszerû képzés sajátossága, hogy nem rövidtávú igényeket
elégít ki, a stratégia a hosszú távú tervezésnek az alapjait jelenti. A rövidtávú
elképzelések inkább az iskolarendszeren
kívül, a felnõttképzésben jelennek meg. Mi
a Veszprém Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamaránál hiányszakmaként elsõsorban
a fémipari-, a gépipari-, valamint a jármûipar bizonyos területein (autószerelõ,
autóvillamosság szerelõ) folyó képzés
hiányát jelöltük meg. De hiányoznak a
hagyományos vasasképzésbõl a forgácsolók
és a szerszámkészítõk is. Túlképzés mutatkozik viszont a személyi szolgáltatás
terén (fodrászok, kozmetikusok). Óriási létszámot bocsátanak ki az iskolák évrõl-évre.
Ennyit a piac nem képes felvenni.
- Sokan mondják, hogy a hiányszakmák
egyik oka, hogy megszûntek azok a nagyvállalatok, ahol az ipari tanulók a gyakorlatot
megszerezhették. A rendszerváltás utáni
magyar gazdaságra inkább a kis-és
középvállalkozás a jellemzõ, és ez egy-két

tanulónál többet nem bír el.
- A hiányszakmák kérdése nem egyszerû
dolog. Az, hogy az adott szakma hiányszakma lesz-e, vagy nem, nemcsak a gazdaságon múlik. Az oktatás abban a speciális
helyzetben van, hogy két megrendelõnek
dolgozik. Az egyik a piac, a másik a szülõitanulói oldal. Lassú a folyamat, míg a
kereslet-kínálat aránya el tud mozdulni.
Ezért is van nagy szükség az iskolákban a
pályaorientációra, illetve a szakképzõk
részérõl a kínálat felvezetésére, hogy le -,
illetve rá tudják beszélni a szülõket arra,
hogy milyen szakmát érdemes tanulni és
melyek azok, amelyekbõl túlkínálat van.
Kérdésének a másik felére válaszolva,
valóban gondot okozott, hogy a hagyományos gyakorlati képzõhelyek megszûntek, az új vállalkozóknak pedig kisebb
gondja is nagyobb volt annál, hogy tanmûhelyeket tartsanak fenn. Az oktatás volt
az elsõ, amirõl lemondtak. A probléma áthidalására építettek az iskolák tanmûhelyeket.
Örvendetes tendencia napjainkban, hogy
egyre több nagyvállalat képezi ki megyénkben is a munkaerõ-utánpótlását, de a képzésbe a kisebb vállalatok is bekapcsolódnak
már. Elterjedt már a tanulószerzõdéses
forma, amely úgy a tanulók, mind a vállalatok számára elõnyös. Ez a szerzõdési mód is
- a kölcsönös elõnyök alapján - lehetõvé
teszi, hogy a szakképzés reformja elindulhasson.
N. Horváth Erzsébet

Mi vagyunk az utasokért
Január 1-jétõl a helyijárat közszolgáltatási tevékenységével az önkormányzat pályázat eredményeként - az MB Balaton
Kft-t, mint szolgáltatót bízta meg. Kiss
Zsolt, a cég ügyvezetõje a kezdeti nehézségekrõl és az újonnan kialakított körjárat gazdaságosságáról is nyilatkozott
lapunknak.
- Miután értesültünk az önkormányzat által
kiírt pályázatról, úgy gondoltuk, hogy megpályázzuk, mert láttunk benne fantáziát, és
az üzleti terv elkészítése után az is kiderült a
számunkra, hogy lehet gazdaságosan mûködtetni, de csak körjárattal.
- Milyen közlekedési rend van a körjárat
megnevezés mögött?
- A körjáratot nem mi találtuk ki. Közlekedési mérnök szakembert kértünk a megtervezésére. Figyelembe vettük az addig
meglévõ járatok útvonalát és a telpülésszerkezet adottságait. A felmérés eredménye az
lett - mivel az üzemek és az iskolák nem
egy központi helyre épültek annak idején,
hanem a város különbözõ pontjain, szétszórtan helyezkednek el - hogy a körjárati megoldás a legjobb, szemben azzal, hogy a központból valamilyen pontokat kötnénk össze,
ami 3-4 autóbuszt és több gépkocsivezetõ
munkába állítását kívánta volna meg. Ez
pedig már nem lett volna gazdaságos. A

szakember javaslatára elfogadott körjárat ha Diszelt nem érintjük - azt eredményezi,
hogy 48 perc alatt ér körbe a busz. Rá bárki,
bármikor felszállhat, nincs végállomás, így
a felszálláskor megváltott jegy bármely
megállóig érvényes lehet. Csúcsidõben 1520 percenként közlekednek a helyijáratok,
ezzel is növelve az utazóközönség komfortérzetét. A meglévõ megállókat használjuk mi is, de annyiban módosult a dolog,
hogy egyirányba közlekednek az autóbuszok, egymást fáziseltolással követik.
- Megmaradtak-e az eddigi kedvezmények?
- Sem a menetjegyár, sem a bérleti díjak
nem változtak, azokat Tapolca Város
Képviselõ-testülete rendeletben határozta
meg. A helyijáratot az elsõ héten ingyen
vehették igénybe a közlekedõk. Ez nemcsak
arra volt jó, hogy az átállás okozta nehézségeket a BT terhére oldjuk meg - és ne az
utazók pénztárcájára hárítsuk át -, de arra is,
hogy a szerzett tapasztalatokat a késõbbiekben be tudjuk építeni a rendszer mûködtetésébe.
- A kezdeti nehézségekrõl a hírek az újsághoz is eljutottak. Sokan szóltak a kommunikáció, az információ hiányáról.
- Maximálisan egyetértek velük. Sajnos,
nem mértük fel, hogy a két ünnep között
nem dolgoznak a nyomdában, nem tudtunk

szórólapokat, prospektusokat készíttetni és
eljuttatni a lakossághoz. De már lassan beáll
a rendszer, csak finomítani kell rajta. A
lakossági észrevételnek köszönhetõ, hogy a
Május 1. és a Juhász Gyula utcában visszaállítottuk a régi megállót, és a Sümegi úton
és a Május 1. utcában két irányban is
közlekedik a busz. Az elsõ héten Diszelbe
napi 34 járatot indítottunk, bár a diszeliek
örültek neki, de mégis - a többi lakossági
igényt figyelembe véve - ezt 13-ra módosítottuk. Bizonyára a végsõ járatszám a kettõ
között fog megállni. Lakossági kérésre tervezzük, hogy az Ady Endre utcában, a
protestáns templom elõtt is lesz megálló.
- Milyen autóbuszok közlekednek a helyijárat vonalán? Hány férõhelyesek?
- Két, a városi közlekedésre alkalmas
Neoplan buszt állítottunk szolgálatba, plusz
egy tartalék buszunk van. Bennük 40 ülõ- és
64 állóhely van. Az alacsony padlózatú
városi buszra a mozgássérültek felszállása
és a babakocsik feljuttatása is könnyebb.
Már az elsõ hét után kiderült számunkra,
hogy jól mûködtethetõ a rendszer. Cégünknek az az érdeke, hogy a buszainkon
minél többen utazzanak, mert csak így
tudunk gazdaságosak lenni. Mi vagyunk az
utasokért.
N. Horváth Erzsébet

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Végrehajtás alóli elvonással elkövetett
zártörés vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás azon helyi lakos ellen, aki
az adótartozás fejében elfoglalt eszközöket
értékesítette.
- Baleset gondatlan okozása vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
azon helyi lakos ellen, aki Tapolca bel-

területén egy keresztezõdéshez érve, nem
biztosított elhaladási elsõbbséget. Egy motorkerékpáros 8 napon túl gyógyuló, súlyos
sérüléseket szenvedett.
- A Diszeli út melletti bekerítetlen területrõl 6
db fekete színû 160*9,5 KPE nyomóerõ
üvegvezetéket tulajdonítottak el, kb. 210.000
Ft értékben.

Évfordulók
1977. január 05.
30 éve
Húsáruház nyílt Tapolcán a Batsányi
János utcában.
1927. január 15.
80 éve
Az ipartestület székházavató ünnepsége
az Arany János utcában.
1857. január 18.
150 éve
Glázer Károly a Helytartótanácstól
megkapta a mai Fõ tér 15. sz. alatti
gyógyszertár felállítási jogát. Akkori neve
„Oroszlán-gyógyszertár” volt. /A család
vezetése alatt mûködött 1950-ig./
1927. január 23.
80 éve
Iparos Olvasókör alakul Tapolcán.
1867. január 26.
140 éve
Tanácsülésen határozták el a „Járási
Ápolda és Kórház” létesítését. Elõször a
tapolcai magtár átalakításával remélték a
célt elérni.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Házasságot
kötöttek:
Böröcz Péter és Szalai Andrea
Garai Gábor István és Lengyel Erika
Gratulálunk!

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Bárka Roland és Derhán Henrietta
Cserép Gábor és Nagy Enikõ
Feckel Róbert és Kerezsi Andrea
Frantal László és Bognár Bernadett
Janzsó Attila és Kuntics Gabriella
Mjadok Csaba és Horváth Katalin Erika
Tarsoly Péter és Németh Mária

Új Tapolcai Újság

gyermekük: Zsófia
gyermekük: Bence Károly
gyermekük: Lili Boglárka
gyermekük: Georgina
gyermekük: Levente
gyermekük: Gergely
gyermekük: Borbála
Gratulálunk!
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KULTÚRA

Mi vagyunk az örökösök és az örökhagyók is
- Kölcsey Ferenc Himnusz címû költeményének születésnapját legújabb kori
történelmünk avatta a magyar kultúra
napjává.

Fotó: N. Horváth

Mindenkinek tetten érhetõ a személyes felelõssége - hangsúlyozta megemlékezésében Nagy Eörsné

Ekkor értékelhetjük szimbolikus értékeink
világát, lényegi jellemzõnket. Azt a megtartó
erõt, amelynek alapja az egységes nemzeti
gondolat, az együttes alkotni, tenni akarás, a
közös felelõsség, éltetõje pedig egy nemzet
emlékezete - mondta a könyvtár igazgatója.
- Alkalom lehet tehát arra is, hogy a nemzet szellemi erejére gondoljunk, miközben az
ünnep jegyében számvetést készítünk.
Legalábbis kijelöljük önmagunknak - ki-ki
önmagának -, hogy hogyan kell, lehet a ránk
hagyott kulturális örökségünkkel bánni, és
továbbadni az utánunk következõ nemzedéknek. Mert mintát nekünk kell mutatni, nem
feledve, hogy ez a kultúra nemcsak tudást,
mûveltséget, hanem erkölcsiséget is hordoz.
Olyan erényességet, amely elé a magyar
jelzõ bátran és büszkén kitehetõ. Mindenkinek tetten érhetõ a személyes felelõssége.
Reményeim szerint sokan hiszünk a kultúra
emberformáló erejében, és nem adunk igazat
azoknak, akik cirkalmas díszítménynek tekintik, amire nem érdemes pénzt és idõt pocsékolni. Még akkor is, ha a kultúra az a
terület, ahol a minõség, a szaktudás, a teljesítmény sokszor egyenesen hátrány, hisz
általa a produkció biztosan nem lesz gazdaságos, eladható, csupán értéket teremt.

A zeneiskola karácsonyi hangversenye 2006
„És mondá neki. Minden ember a jó bort
adja fel elõször, és amikor megittasodtak,
akkor az alább valót. Te a jó bort ekkorra
tartottad. János 2.-10.” Hát igen, elõször
bemutatkoztak a lurkók. És mert minden
kezdet nehéz, a nyilvános szereplés is
döcögve indult. A szülõk és nagymamák
pedig ugyanúgy végigizgulták a fellépést,
mint a csemeték. Azonban most ne kritizálgassunk! Inkább nézzük a karácsonyi koncert ajándékait. Jutott mindenkinek, aki nyitott füllel érkezett, mert a
mûsor válogatott, szép dallamokból állt.

rét. A tanárnõket és urakat nem dicsérem.
Õk is muzsikálnak ugyan, de az õ érdemük
ezeken az eredményeken mérhetõ. Minden
szépen megszólaló hang türelmükbõl ered.
Azután benépesül a színpad. Az iskola
vonószenekara foglalja el a helyeket. Mûvészeti vezetõjüktõl megszokott, szép zene
a meglepetés. És teljesítenek is, mind az
önálló zenekari darabbal, mind Mozart Áve
verumát elõadó énekesnõ kíséreteként. A
karácsonyi ajándékoknak azonban nincs
még vége. Újabb zenészek érkeznek és
következett a jó bor. Az igazi meglepetés.

A kultúrát személyiségek hordozzák. Ne
feledjük, mi vagyunk az örökösök és az
örökhagyók is. Az, hogy jeles napjaink elején
található a magyar kultúra napja, késztessen
bennünket arra, hogy emelkedjünk felül mindennapjainkon, nyomasztó, embert próbáló
éveinken, és gondolkodjunk el hová tartásunkon úgy, hogy útközben ne feledkezzünk
meg róla: nemzeti himnuszunk elsõ szava
Isten, az utolsó pedig: jövendõt.
A beszédet követõen a Járdányi Pál
Zeneiskola tanárai és növendékei nyújtottak
át egy gyönyörû csokrot a kultúrát ünneplõknek. A zenei betéteket irodalmi összeállítás kötötte össze. Németh István Péter a
verseibõl, illetve a mûfordításaiból olvasott
fel. Bognár Róbert Rónay György Tavasz elé
címû versével köszöntötte a Magyar Kultúra
Napját. „Az ég akár derült, akár vihart ad: //
Jövõd olyan lesz, ahogy kicsikartad;// s el
nem veheti senki életedet,// amíg te magad el
nem engeded.”
Varga Gyöngyi, a Tapolcai Musical
Színpad tagja énekével tette még emlékezetesebbé a magyar kultúrát, a szellemi
értékeinket ünneplõ közel száz résztvevõ
estjét.
N. Horváth Erzsébet

Meghívó
Február 6-én (kedden) 18 órai kezdettel
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban a
Gyõri Filharmonikus Zenekar: Farsangi
vigasságok címû hangversenye lesz.

„Egy szál rózsát
tudjak a síromon…”
olvasható többek közt a fenti idézet is
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
gondozásában megjelent Emlékek a
hadak útja mentén Avagy: hadtörténelem, kegyelet és hagyományõrzés címû
könyv hátsó borítóján, amelynek bemutatójára a Wass Albert Könyvtár és
Múzeumban került sor január 15- én.
A rendezvényt Horváth Gábor, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnökének gondolatai nyitották, majd átadta a szót Óvári Gábor nyugállományú
alezredes-hadtörténésznek, aki egyike
volt a közel negyven társszerzõnek.
A könyv négy nagy fejezetre tagolódik. Az elsõben a hazai hadisírgondozáson át a kegyeleti jelekig és szolgálatokig esik szó. A második a katonai emlékhelyekkel, emlékmûvekkel és temetõkkel foglalkozik, csakúgy, mint a következõ fejezet, amely azonban a határokon kívülre nyújt kitekintést. A befejezõ részben a különbözõ történelmi
korok hagyományõrzésébõl kaphat képes ízelítõt az olvasó.
Külön öröm, hogy a könyvnek van
városunkkal kapcsolatos vonatkozása is.
A 127-132. oldalak között Nagy Háborús katonai emlékhelyek Tapolcán
címmel olvasható Horváth Gábor törzszászlósnak, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnökének áttekintõ írása
e témakörben, és név szerint megemlíti a
hõsi halált halt katonákat is.
Dancs István

Újévi koncert
Csalogató volt a program, sok hallgatót
vonzott. Január 4-én a Tamási Áron Mûvelõdési Központban a Tapolcai Kamarakórus, valamint ismert mûvészek mellett
számunkra új csillag ragyogott fel a színpadon.
Az elsõ mûsorszámot Szennai Kálmán, a
Magyar Állami Operaház karmestere mutatta
be orgonán: J S Bach D-moll Toccata és variációk.
Játéka „a hangkatedrálison” gazdag, hatásos, testes, mint az évtizedekig érlelt nemes
nedû. Luzzi Ave Mariaját Felber Gabriella, a
Magyar Állami Operaház magánénekese
egész lényével, hangjának áhítatával mutatta
be Szennai Kálmán zongorakísérete mellett.
A „nagyok” produkciója után következett a
„meglepetés”: Gyöngyösi Ivett, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem kivételes tehetségek
tagozatának hallgatója, 13 éves. Mûsorán
Mozart: A-dúr szonáta, Liszt Ferenc:
Consolation és Schumann: C-dúr Arabesk
hangzott el. Ivett mögött már jeles sikerek állnak. Játékában öntudat, könnyedség, finomság

a meghatározó, de nincs erõnek híjával sem.
Felolvad a játékban, gyermekként játszik, de
micsoda színvonalon! Johann Strauss Denevér
címû operettbõl a Csárdást énekelte Felber
Gabriella. Elõadásában a dinamikus, mozgással kísért elemek voltak jellemzõk.
Majd Gyöngyösi Ivett elõadásában Schopin:
Cisz-moll keringõ és Chopin Perckeringõ
szépségében gyönyörködhettünk - már tudva,
mit várhatunk tõle.
A befejezõ szám ifj. Johann Strauss
Casanova címû operettbõl az Apácák kórusa.
Ezt a Tapolcai Kamarakórustól hallottuk. A
szólót, Laura dalát Felber Gabriella énekelte.
Orgonán kísért Szennai Kálmán.
Az összbenyomás fergeteges; bár a túl hangos orgonakíséretet a szólista éneke még elbírta, de a kórus finom fegyelmezett produkciója
nem érvényesült kellõen.
A tapasztalt, kitûnõ karvezetõ: Török
Attiláné nem kis feladatot teljesített, amikor
kórusán kívül a szóló énekét és az orgonakíséretet is egységes gyönyörûséggé ötvözve dirigálta.
G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: Dancs

A növendékek játéka nagy örömet szerzett a hallgatóságnak
A zenét tanuló apróságok igyekezete
megható. Bevonulnak akkora gyerkõcök,
mint maga a hangszere. Némelyiket majdnem úgy kell felültetni a székre, így is
kapaszkodnia kell, hogy elérje csellója
fogólapját. A másik kicsi zenész nálánál
nagyobb rézfúvót cipel, alig bírja. És meg is
tudja szólaltatni. Egy család összes
leánykájából összeáll egy vonóstrió, csak
kár, hogy quartett nem jön ki. Egy aranyos
tinilány kezében énekelni kezd, selyemfinomságú hangon a hegedûje. Három fiúcska egész rezesbandát helyettesít. Ritka
hangszerpárost szólaltat meg szépen két fiú.
Három fuvolás lányka, mint a kisangyalok
az Angyalkoncerten, énekelteti a hangsze-

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

A zeneiskola többéves álmodozást valósított meg. Péni Béla igazgató úr egy valódi, ugyan a nagyoknál kisebb, de mégis
igazi szimfonikus zenekart állított össze a
növendékekbõl. Vonóskar, rézfúvók, fafúvók és ütõs hangszerek. Õk Charpentier Te
Deumának a nemzetközi televíziós adások
szignáljából ismert tételével debütáltak.
Alkalomhoz illõ volt ez az ujjongó zene,
így a darab kiválasztása is. Hát, aki ennél
szebb ajándékot vár egy kisváros már sokszor bizonyító iskolájától, az túloz.
Ezeknek a lehetõségeknek birtokában
most már következhet a roham, a zenei
szépség kimeríthetetlen kincsesbányáinak
meghódítására. Várjuk!
Dr. Sáry Gyula

Bertha Bulcsu író
(Nagykanizsa, 1935. május 9.-Budapest, 1997. január 19.)
Bár nem itt született, második szülõvárosának Tapolcát tartotta.
1950-ig Tapolcán lakott, itt járt elemi iskolába. 1950-1954 között
Balatongyörökön élt. A gimnáziumot bejáró tanulóként Keszthelyen
végezte. 1967 után Budapesten élt. Egy ideig az Új Írás felelõs
szerkesztõje, majd az Élet és Irodalom fõmunkatársa. Néhány regénye
mellett fõleg novelláival és a kortársait bemutató, egyéni hangú interjúival, íróportréival,
valamint társadalmi jelenségeket elemzõ, sokszor vitákat kiváltó publicisztikájával szerzett
hírnevet és tekintélyes olvasótábort. A Balatoni évtizedek c. szociográfiája pontos látleletet
ad e táj életének alakulásáról. Azok közé tartozott, akik jól össze tudták egyeztetni az írói
pályát az újságírói mesterséggel. Gyakran járt Tapolcán, és rendszerint a könyvtárban
találkozott olvasóival. Három József Attila-díja mellett egyebek között SZOT-díjat, Gábor
Andor-díjat, Füst Milán-díjat, Táncsics Mihály-díjat és Illés Endre-díjat kapott. 1992-ben a
Magyar Mûvészeti Akadémia tagja lett. Posztumusz kapta meg a Pro Literatura-díjat és az
alternatív Kossuth-díjat.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok./
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Életfilozófia a sakktábla mellõl
A Városi Rendezvénycsarnok adott
otthont annak az 5 perces villámpartinak,
amelyet Mádl Ildikó olimpiai bajnok játszott Szeremley Hubával, a Badacsonyban élõ földbirtokos-borosgazdával. A
vele készítetett riportban mi másról is
eshetett volna szó, mint a sakkról.

Szeremley Huba életében nagyon
fontos szerepet töltenek be a játékok
- Mikor sakkozott elõször?
- Pontosan nem tudom megmondani, de még
nem voltam elsõ elemista, amikor a sakktábla közelébe kerültem.
- Ki tanította sakkozni?
- Volt a családunknak egy matematika-fizika
szakos tanár barátja. Tõle tanultam az elsõ
lépéseket, tõle hallottam, hogy van stratégia,
hogy vannak megnyitási elméletek.
- Emlékszik még az elsõ gyõzelmére?
- Arra nagyon is jól emlékszem. Az a tanár,
aki megtanított sakkozni, a fejébe vette,

hogy elõbb-utóbb meg kell vernem. Hát, ez
sikerült is.
- Önnek mit jelent a sakk?
- Nemcsak a sakk, de minden játék hozzátartozik az életemhez. Ennek szerves része a
sakk. Tulajdonképpen, addig, míg játszunk,
még nem adtuk fel gyermekségünket.
- A latinok szerint az embervoltunkat is
meghatározza a játék, ha szerencsénk van,
homo ludensek lehetünk egész életünkben.
- Ebben a latinokkal nem értek egyet. Itt
inkább arról van szó, hogy tudjunk gyerekek
maradni, tudjunk játszani. Tanuljuk meg,
hogy nemcsak nyerni, de emberhez méltóan
veszíteni is lehet. Ez mind benne van a
sakkban. Nagyon sok önfegyelemre, nagyon
sok dologra nevel, amely fontos. Akár
kötelezõ tantárgyként is taníthatnák az
iskolában. Megérné.
- Mádl Ildikóval az elõbb játszott egy
sakkpartit. Kérem, értékelje az eredményt!
- Ez egy olyan játszma volt, ahol elõre
tudtam a végeredményt, de már az megtiszteltetés volt, hogy egy olimpiai és világbajnokkal játszhattam. Valójában csak azt
tudtam lemérni, hogy meddig tudok vele
lépést tartani.
- És meddig tudott?
- Addig, míg a szabvány, a megnyitás
elméletek hatottak úgy a részérõl, mind
részemrõl. És ezután jött az egyediség. Az
alaplépéseket, az elsõ tíz-tizenkét lépést meg
lehet tanulni, el lehet sajátítani, de utána jön
a spiritusz. Nos, ez van meg Mádl Ildikóban.
- Így, az év vége elõtti utolsó napon, szinte
újságírói kötelesség, hogy megkérdezzem
Öntõl, miként várja a 2007-es esztendõt?
- Gyermekmódon várom. Az álmaimban
maximalista vagyok, ugyanakkor beérem a
minimummal. Ezt az életfelfogást azonban
tanulni kell. Ez lehet a boldog, hosszú élet
titka. Erre a tanulási folyamatra pedig az
egyik legjobb útitárs a sakk.
N. Horváth Erzsébet

Szólj, síp, szólj ! . . .
Kezdd újra! Ezt a mozdulatot ismételd! Ezt a taktust játszd újra! Sportolók és
mûvészek életének alapozó szavai ezek; az izmok és idegek rugalmassá, engedelmessé
tétele. Rendszerint a tehetség adta érdeklõdés indít, és a cél ösztökél, vonz.
Kezdjük újra! Mi is, „civilek”. Kezdjük a napot - minden napot. Áldozat? - de hisz ez
az érték benne. Fárasztó? - Idõ és erõbeosztással ez természetes életritmus lesz s nem
kénytelen áldozat. A munka sem csak robot és kenyérkereset eszköze, hanem erõnk,
tehetségünk kibontakoztatója s így örömünk forrása, egészségünk szabályozója, az élõk
nagy összmunkájának parányi részecskéje. Ez indítson, a siker lendítsen, a kudarc tanítson, a CÉL ösztökéljen.
Kezdjük az évet céltudatosan, türelmesen önmagunk és egymás iránt. Dr. G. T. G.

Utazás Melbourne-be /II. rész/
A Prágából Melbourne-be utazáshoz a
francia repülõtársaság által kért 150.000
dollárt sürgõsen elõ kellett teremtenie a
csapatvezetésnek.
Két sportolóval felkerestük a nyugati
diplomáciai képviseletek egy részét, a
tehetõs európaiakat, akiktõl némi szolidaritást is reméltünk. Hiába. November 3-án,
szombaton délután utolsó lehetõségként
ismerõsömet, Emanuel Bosak sportvezetõt
kerestem meg a csehszlovák sporthivatalban. A hivatal elnökének közremûködésével megkaptuk a garancialevelet a 150 ezer
dollárról. November 7-én az egyik és
november 8-án a másik gép is felszállhatott az olimpiai csapattal a fedélzetükön.
Miután a gépek még a II. világháborút is
kiszolgálták, gyakran kellett üzemanyagot
felvenniük: Isztambul, Abadan, Karacsi,
Calcutta érintésével jutottunk el kétnapos
pihenést adó Singapore-ig. (ma ugyanezt a
távot leszállás nélkül teszik meg a repülõjáratok.)
A szálloda konferenciatermét zsúfolásig
megtöltötték az érdeklõdõ újságírók, sajtó
ügynökségek, TV társaságok képviselõi.
A csapatvezetõ rosszullétre hivatkozva
nem vállalta a sajtótájékoztatót. Felhatal-

mazott, hogy válaszoljak a feltett kérdésekre. A kérdések többsége arról szólt, hogy
miként vágtuk át magunkat a Budapestet
körülvevõ szovjet hadsereg gyûrûjén.
„Nem kellett ütköznünk. Simán, baj nélkül,
autóbuszon hagytuk el fõvárosunkat” - volt
erre a kérdésre a válaszom. Ennek ellenére
a lapok jelentõs része harcról, kitörésrõl,
sérülésekrõl, veszteségekrõl írt. Feltehetõen azért, mert ezt akarták hallani, errõl
akarták olvasóikat tájékoztatni. Utunk
következõ állomása a szubtrópusi Port
Darwin volt egy éjszaka erejéig. Ágyainkat háló vette körül a kígyó, illetve skorpióveszély miatt. Ausztrália átrepülésével
értük el úti célunkat, Melbourne-t.
A magyarok nemzeti zászlókkal, gyöngyös bokrétás lányok énekkel vártak bennünket a repülõtéren. Egy tízéves kislány
piros-fehér-zöld színû szalaggal átkötött
kenyeret adott át a csapatvezetõnek. Õ
köszöntötte az 50. évfordulóra kiutazott
csapatot is a tiszteletünkre megrendezett
fogadáson. 2006. november 19-én, fiatalos
nagymamaként mesélte el nekünk, hogy
milyen örömet szereztünk 1956-ban a kint
élõ magyaroknak jó szereplésünkkel.
Dr. Nádori László

Az aláaknázott jövõ
Az Emberiség Csoport Tapolcai Szervezete január 29-én 18 órakor a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban nyilvános összejövetelt tart.
A szervezõk azokat várják a programra,

akiket érdekelnek az emberiség globális
problémái, akik tenni is akarnak azért,
hogy az „emberiség felébredjen a manipuláció álmából”, és tudatosodjon benne,
hogy aláaknázták a jövõjét.

Tapolca szellemi értékei 2006-ban
Az ajándékozás ideje karácsony, az elhagyott év számvetésének ideje pedig Szilveszter. E kettõs ünnepi megemlékezéssel
azonban nem tehettük le vállainkról azt a
feladatot, hogy kötelességünk egész évben
tehetségünkbõl városunknak is juttatni, és
a számvetésben felmerülõ hibáinkra az
újévben, kijavítólag vissza kell térnünk.
Különösen aktuális feladat ez, mert januárban, Himnuszunk születésnapján, a
kultúra ünnepén errõl szólni kell. Meg
kell õriznünk városunk javuló arculatát,
hozzájárulásainkkal szellemi téren, a
jövõre is.
Tapolca - hasonlóan a többi magyar
településhez - az önkormányzati választásokon megõrizte polgári vezetését. Ez a
hûségünket jelzi azokhoz a humánus
értékekhez, melyek országos szinten, de
tágabban szemlélve globális szinten is
veszélybe kerültek. Elsõ oka: a legfõbb
emberi értékek elleni legszélesebb fronton
való támadása az igénytelenség libertínus
eszméinek. Második: kisebb mértékben
ezen értékek tartalmának lassú kiürülése a
civilizációs robbanás következtében.
Magyarán, a türelmetlen liberális pártpolitika siettetné a legszélesebb tömegek kulturális igényének elsekélyesítését, hogy
helyette értéktelen szellemi bóvlival felcicomázva beterelje a népet az értékekre
igénytelen, hazudozó népvezérek utcájába.
Lecsupaszítva, a politikai hatalom megtartása, az arra méltatlanok által.
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Vegyük számba, mivel lehet a lelki
elsivárosodásnak ellenállni? A felelet látszólag egyszerû: értékek teremtésével. A
görög gondolkodók már meghatározták a
három legfõbb értékorientáló kategóriát,
ezek az igazság, a szépség és a jóság.
Megjelenési formái, a szavahihetõség, az
esztétikai minõség és az erkölcsi szilárdság.
A kívánatos az lenne, ha azok a személyek,
vagy mûhelyek, amelyek írásmûveket adnak
közre, akik képzõmûvészeti alkotásokkal
kívánják kielégíteni a közélet szép iránti
igényét, illetve a morálhoz kritikai
véleményükkel kívánnak hozzájárulni,
mielõtt kezükbõl kiadnák alkotásaikat,
ellenõriznék azok tartalmát. Ha õk ezt nem
teszik, kettõ lehetséges. Vagy más a
véleményük, vagy nincs véleményük. A
véleménytelenség utat nyit a behódolásnak.
A vélemény viszont megbecsülendõ erény,
mert vitát indít az igazság tisztázására. Vitát,
melytõl a hazug mindig ódzkodik.
Vannak írással foglalkozóink. Van újságunk, és jelennek meg könyvek pátriánkról.
És újra feltûnt színjátszásunk, már tehetségeket is adott. A szövegeikkel felbukkanó
fiatal zsurnalisztáink zsengéire azonban
ráférne alaposabb megfésülés, fõleg szebb
stílus. A könyvek színvonala nagyon változó,
sajnos, hiányzik a megjelenés elõtti
szerkesztõi kritika. Éretlen szövegek jutnak a
közönség elé, mert stílusuk gyenge, magyar
nyelvismeretük romlott. /Sajnos, ez országos!/ A mindenre rábólintás kritikus írás-

tudók részérõl merénylet a köz szellemi színvonala ellen. Ha az író helytelenül fejezi ki
magát, szövege magyartalan, kicsorbul az
igazság, romlik a morál. A kijavítást csak
ostobák veszik zokon. Ezért lenne fontos a
mûhelymunka. Az írás felfutása magában
örvendetes.
Talán a mûvészeti folyamatokban egy jól
tapintható értékállandóságot képvisel a
zeneiskolánk. A mûsoraikban felbukkanó
modernség mértéktartó megjelenése legalább riasztóan illusztrálja az internacionális
zenei életben hallható igénytelenséget. A
fület nehezebb becsapni, mert kapcsolata a
lélekkel közvetlen.
A képzõmûvészeti élet a nagy, Kossuth-díj
birtokló alkotóink árnyékában nehéz és
felelõsséggel terhes. Nem minden, a közönség elé kerülõ alkotás, akár kép, akár plasztika bírja ki a szakkritikát. Lehet róluk leltárt
készíteni, annyi van. A Pelion Hotelben most
éppen két tapolcai festõ képei láthatók. Õk a
jobbak. Aztán van, akit hiányolni lehet.
Mûkedvelõi szinten többen is próbálkoznak,
úgy szoborral, mind festménnyel. Náluk az
iskolázottság hiánya feltûnõ, teljesítményük
egyéni értékét a szépre törekvõ mûkedvelés
adja meg. Pedig a Látványtár alkalmas
összehasonlítási alapot kínál, amin lehetne
iskoláztatni alkotóinkat, mitõl õrizkedjenek.
Nehéz kérdés a morál megragadása akkor,
amikor éppen az erkölcsi válság uralja az
ország politikai és szellemi életét. Megint
csak vissza kell térni a köz állapotához.
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Amíg az iskolák, a rendfenntartás, az igazságügy, a civil szervezõdések, a baráti tömörülések nem képesek az egész társadalmat
átfogó etikai normákat és azok betartatását
szavatolni, addig nem várható, hogy a mocskos beszéd, deviáns közéleti magatartás,
hibák nemtörõdöm elnézése megszûnjön.
Ami kezdete lehetne egy alulról induló tisztulási folyamatnak.
Az egész katasztrofális lelki lepusztulásnak a hátterében egy pénzközpontú, e gondolkodást állandóan újra indukáló merkantil
értékrend húzódik meg. A karácsonyi
ajándékozási láz fogyasztói ébrentartása
szintén ide tartozik.
Az új évben azonban igyekeznünk kellene
az igényeinket minden téren a minõségek
támogatása irányába elmozdítani. És többet
törõdnünk a közélettel. Ha kicsit is sikerülne,
legalább zöld sziget lehetnénk a nem éppen
tiszta, aktuális közéleti áramlatokban. Már
eddig is ismételten bizonyítottunk, legalábbis politikai érettségünkbõl. A politikai nézet
azonban nem minden, a szilárd morális
értékrend hiányában könnyen meginog.
Nem szabad kézlegyintéssel elintézni azokat
a jelenségeket, melyek a mindennapi életben
kikezdik az igazságot, szépséget és erkölcsi
értékítéleteinket. A Pató Pálság öngyilkosság.
A karácsonyi és újévi szeretetünkbõl,
kultúrát teremtõ tevékenységeinkbõl minél
többet mentsünk át a köznek a 2007. évre.
Dr. Sáry Gyula

SPORT

Boldog vagyok - nagyon!
A sakkozók évzáró ünnepélyének a - szakosztály büszkesége -, a kétszeres olimpiai
bajnok Mádl Ildikó volt a vendége, akivel
számomra is nagy élményt jelentett az
újbóli találkozás és a beszélgetés lehetõsége.
- Milyen gyakran jársz haza?
- Már két éve a Zalaegerszeg melletti Bakra
költöztünk, így évente csak egy-két alkalommal. Édesanyám halála után már csak a
temetõbe és a még Tapolcán élõ rokonaimhoz járok. Apukám ugyanis hozzánk
költözött. De ha Paréj Józsi bácsi hív,
mindig nagy örömmel jövök.
- A 2006-os év utolsó napján a sakkszakosztály évzáró ünnepségére voltál hivatalos,
és két partit is játszottál. Milyenek voltak?
- Az alpolgármester úrral izgalmas, ezért is
fogadtam el a döntetlen ajánlatát. Szeremley
Huba ellen sem volt könnyû dolgom, látszott, hogy képzett játékos, de ellene
nyertem.
- Mesélj kicsit magadról, régen találkoztunk.
- Mint már említettem, elköltöztünk Pestrõl.
Most csodás környezetben élünk. Férjem
nagyon szereti a természetet, és a lányokkal
mi is szívesen kirándulunk. Franciska 14,
Alexandra 4,5 éves. Jót tett nekik is a
környezetváltozás.
- Sakkoznak?
- Franciskának mindene a tánc, a mozgás, õ
most ebbe vetette bele magát. A kicsit már
érdekli a sakk, de nem erõltetjük. Majd
ahogy a sors hozza. Az a lényeg, hogy mozogjanak, játszanak és szeressék azt, amit

Hírek, eredmények
Ezüstérem Szombathelyrõl
A tapolcai „Sasok” 98-as születésû csapata ismét remekül játszott, és második lett
a tornán, melyen 10:2-re megverték a
helyiek legjobbjait. A torna legjobb
játékosának Szabó Leventét választották. A
csapat: Szõts Gergõ, Szabó Áron, Szabó
Levente, Meidl Zalán, Bruckner Máté,
Nagy Milán, Vers Máté, Kálóczi Dániel,
Péber Kornél, Kocsor Dénes, Farkas Martin
összeállításban játszott. Hajrá Sasok!
SAKK
Szünidei Kupa - Ifjúsági és Gyermekverseny - 38 résztvevõ. Gyõztesek:
Hoffmann Roland, Tóth Tímea, Bodó
Bence, Horváth Márk.
Évzárás a sakkozóknál
Mint minden évben, 2006-ban is versenynyel és hangulatos évzáróval búcsúztak
az évtõl a sakkozók.
A délelõtti „Flúgos Futamra” 24 felnõtt
és 8 fiatal nevezett. A gyõztesek:
Heiligermann Gábor és Sági Máté lettek.
Este az ünnepélyes évzárón a meghívott
kétszeres olimpiai bajnok Mádl Ildikó
nagymester két partit is játszott. Az elsõt
Sólyom Károly alpolgármesterrel. Szekundánsaik Bruckner Máté és Szabó Dorina
voltak. A játszma döntetlenül végzõdött,
miután az alpolgármester remi ajánlatát a 9.
lépés után Ildikó elfogadta. Ezután villámparti következett Szeremley Huba ellen,
melyet - ellenfele idõzavarba kerülése miatt
is - az olimpiai bajnok nyert meg. Az est
hangulatos beszélgetéssel zárult, melyen
Ildikónak mindenkihez volt egy-egy kedves
szava. Az érdeklõdök kedvéért közöljük az
alpolgármester elleni játszma alakulását: 1.
e4-e5, 2. Hf3-Hc6, 3. Fb5-a6, 4. Fa4-b5, 5.
Fb3-Hf6, 6. 0-0-Fe7, 7. d4-exd, 8. e5-Hg4,
9. Ff4-d6, 10. Fd5-Fd7, 11. exd-cxd.
K. Lelkes Katalin

csinálnak.
- Mostanában ritkábban olvasok rólad. Hol
áll most a sakk az életedben? Mennyi idõt
szánsz rá?

Mádl Ildikó szekundása Bruckner
Máté volt
- Játszom még. Az OB/I-es Zalaegerszeg
csapatában. Idõnként Németországban is.
Itthon évente egy-két férfiversenyen ülök
asztalhoz, és a nõi magyar bajnokságon. Idén
második-harmadik lettem holtversenyben. El
kell ismernem, Gara Tícia most jobban játszott nálam. De nekem ez már nem

II. Bajnokok Tornája

létkérdés! A családom sokkal fontosabb számomra! Tagja vagyok a magyar nõi válogatottnak. Amíg beférek a csapatba, játszom a
kétévente megrendezésre kerülõ olimpiákon.
(Eddig 11-szer, csak egyen nem játszottam
szülés miatt).
- Mosolygós, derûs az arcod. Árad belõled a
béke, a harmónia, a szeretet, a nyugalom. Jó
a közeledben lennem. Nem látszik rajtad a
korod, olyan vagy, mint amilyennek gimnazistaként megismertelek.
- Tényleg boldog vagyok - nagyon! A
lányaim, a férjem, a házunk, a sakk mindmind erõt adnak nekem. Van két kis
tanítványom, a férjem is foglalkozik
gyerekekkel (Dobos József OB/I-es játékos).
Lehet, hogy egyszer majd közösen
sakkiskolát nyitunk. Mostanra a sakk is
egyre inkább elismertebb sportággá vált. Én
is megkapom - mint kétszeres olimpiai
bajnok, és kétszeres ezüstérmes -, a 35 év
feletti olimpiai érmeseknek járó állami
járadékot. A mai világban a sakkozók
helyzete sem könnyû. Sok nehézséggel kell
megbirkózni a szövetségnek, mégis jó látni,
hogy egyre népszerûbb a sportág, egyre
többen ülnek asztalhoz, és ami a legfontosabb, sok gyereket is vonz a játék. És
ez jó érzéssel tölt el engem is.
- Légy mindig ilyen mosolygós és boldog,
Ildikó - mondom önkéntelenül, mikor búcsúzunk. Magamban pedig ugyanilyen õszintén kívánom, hogy közvetítse még sokáig számunkra azt az örömöt, derût, harmóniát, ami
belõle árad.
K. Lelkes Katalin

I. Kistérségi Sportnap
Január 7-én délután a Rendezvénycsarnokban Kistérségi Sportnapot rendeztek a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása településein élõknek.

22 p; 12. Kisapáti 10 p.
A holtversenyt a csapatok között kötélhúzással döntötték el.
A csapatmérközések után egyénileg he-

Fotó: Spilák

Tapolca csapata a Balaton Isover vívóklub tagjaiból és hozzátartozóiból állt
össze
A versenyre 15 település nevezett 12
csapattal, négy korosztályban 16 fõvel, ahol
játékos sorversenyek, erõ és ügyességi
feladatok megoldása után a kiélezett
küzdelemben a következõ eredmény
született:
1. Szigliget 52 p; 2. Tapolca 49 p; 3.
Uzsa-Lesenceistvánd 46 p; 4. Zalahaláp 46
p; 5. Monostorapáti 44 p; 6. Ábrahámhegy B.rendes-Salföld 39 p; 7. Hegymagas 36 p;
8. Badacsonytördemic 34 p; 8. Badacsonytomaj 34 p; 10. Kapolcs 32 p; 11. Raposka

tesdobó és hetesrúgó versenyben mérették
meg magukat a szurkolók is.
Az egyenpólóban versenyzõk és a
településekért szurkolók is jó kezdeményezésnek találták a versenyt, hogy játékos
feladatokban több korosztályt összehozva
alkalmuk volt találkozni és együtt sportolni.
Szencz Lajosné elnökasszony elmondta,
hogy a vándordíj elindításával a rendezvény
folytatását szeretnék megalapozni, melynek
következõ programjaként szabadtéri sportnap szervezését tervezik a nyár elejére. GB
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Hagyományteremtõ szándékkal 2006ban Celldömölk rendezte meg elsõként a
labdarúgó tornát, amelyen Tapolca csapata harmadik helyen végzett.
Ebben az évben a II. Bajnokok Tornája
Kupa megrendezését Tapolca Város vállalta fel. A tornára január elején került sor a
rendezvénycsarnokban.
A Bajnokok Tornája Kupát rendezõ
település két csapatot indíthat, így volt ez
idén is. A helyiek közül a Tapolcai Tiac
csapata bizonyult jobbnak, és így õk állhattak fel a dobogó harmadik fokára.
Az eredményhirdetéskor a díjakat Tapolca alpolgármestere, Marton József és Vasvár alpolgármestere, Kovács Tilda adta át.
Végeredmény: 1. Vasvár /egy évig a vándordíj birtokosa is/; 2. Celldömölk Inter FC;
3. Tapolca Tiac; 4. Ajka; 5. Pápa; 6. Tapolca Stari. Különdíjban részesültek: Legjobb kapus: Gyöngyösi Gergõ (Vasvár);
legjobb mezõnyjátékos: Frank Attila (Celldömölk), gólkirály: Takács Zoltán (Vasvár).
2008-ban is folytatódik a torna, amelynek rendezését Vasvár vállalja fel.

A Szkendó-Snapi csapata nyert
Az újév egyik legrangosabb eseménye
volt a Városi Rendezvénycsarnokban a
Top - Car Kupa elnevezésû 2 napos
teremlabdarúgó torna.
A húsz csapatot a szervezõk négy, ötös
csoportba sorolták, ahol körmérkõzéssel
döntötték el a helyezések és a továbbjutás
sorsát. Az esemény rangját jelzi, hogy a
környéki csapatok mellett szombathelyi és
budapesti együttesek is képviselték magukat. A Top-Car Teremlabdarúgó Torna
végeredménye: 1. Szkendó-Snapi (Szombathely); 2. Casino Admiral (Szombathely);
3. 1. FC Corrado (Budapest); 4. Jung Boys
(Keszthely).

Mechatronikai mérnökképzés Zalaegerszegen
Kedves Továbbtanuló Fiatalok!
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki
Kara nappali tagozatú MECHATRONIKAI MÉRNÖKI BSc szintû képzést
folytat Zalaegerszegen. A zalaegerszegi
képzés nappali tagozatú, kreditrendszerben
mûködõ, 3,5 év (7 félév) idõtartamú.
Szakirányok:
Gyártástechnológia; Mechatronikai eszközök (létszámtól függõen).
A cél olyan mérnökök képzése, akik
képesek a mechatronika nemzetközileg
elfogadott definíciója szerint a gépészet, az
elektronika/elektrotechnika és az informatika tudományterületeinek egymást
segítõ integrációja révén komplex termékeket és gyártórendszereket tervezni és
üzemeltetni. Tipikus mechatronikai termék
például a videokamera, vagy egy integrált
gyártócella.
Információk: 2007-es felvételi tájékoztató (BME GÉK, 213. oldal). Hallgatói
ügyintézés: E-mail: zalagepesz@mail.bme.hu. Tel.: 92/596-490, fax: 92/596489. Kustánné Fitos Amália oktatásszervezõ (kustan.fitos@pszfz.bgf.hu, tel.:
92/509-900); Honlap: www.felvi.hu,
www.gepesz.bme.hu; Dr. Németh Árpád
igazgató (arpinem@eik.bme.hu, tel.:
1/463-1386, 92/596-490); Balaicz Zoltán
felsõoktatási igazgató (zfok@zalaegerszeg.hu, www.zfok.zalaegerszeg.hu, tel.:
92/502-194, 30/939-8478).
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A mesterségbeli tudás elsõ állomásai

A Bárdos-iskola karácsonyi hangversenye
A római katolikus templomban tartotta meg - december 20-án - hagyomá-

prózai mûvek is /Dsida Jenõ: Karácsonyi
utazás, Fejszés András: Szeretni, stb…/.

Fotó: N. Horváth

A szintvizsga eredménye az év végi
17 szakácstanuló és 16 pincértanuló
mérte össze tudását január 23-án a
Széchenyi István Szakképzõ Iskolában
megtartott szintfelmérõ versenyen.
Az iskola tankonyhájában és tanéttermében a végzõs szakácsoknak éppúgy,
mint a pincéreknek 4-4 óra állt rendelkezésre az ételsor elkészítéséhez, vala-

jegybe is beszámít
mint a terítéshez és kínáláshoz.
A zsûri neves gasztronómiai szakemberekbõl állt. Tagja volt Domonkos Miklós, a Megyei Gasztronómiai Szövetség
elnöke, Halász János szakíró, Huszár
Zoltánné, Takács Géza, a Hotel Pelion
teremfõnöke és Remete Imre, a hévízi
Rogner szálló séfje.
NHE

Már õk is készülnek a farsangra
Megtartotta idei elsõ foglalkozását a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege keretében mûködõ
Baba-mama Klub.

A Varga Károlyné által vezetett foglalkozáson a kicsik a festés, a gyurmázás
rejtelmeivel ismerkedtek, de a mondókákat
is szívesen hallgatták.
NHE

Fotó: Dancs

Az iskola karácsonyi hangversenyét a Szent Karácsony éjjel és a Mennybõl az
angyal kezdetû dal közös éneklése zárta
nyos karácsonyi hangversenyét a Bárdos Lajos Általános Iskola.
Az elõzõ évek tradícióját folytatva,
ezúttal is tartalmas és ünnepi áhítattal átitatott mûsorral kedveskedtek a zsúfolásig megtelt katolikus templom hallgatóságának a tanulók.
A sokszínû, zenés-irodalmi mûsorban
karácsonyi énekek csendültek föl /Pásztorok, pásztorok, Karácsonyi pásztortánc, Mennybõl az angyal, stb…/, és
felhangoztak a szeretet ünnepét hirdetõ

Banánszüret a csarnokban

Fotó: N. Horváth

A foglalkozás fõ attrakciója a farsangi szemüveg festése volt

Az esten közremûködött Takácsné
Németh Magdolna és Zavaczkyné Fehér
Éva.
Dancs István

Rekord 2007
Teremlabdarúgó Torna
A Rendezvénycsarnokban idén is megrendezésre kerül a hagyományos,
pénzdíjas Rekord Teremlabdarúgótorna.
A REKORD Sportboltnak köszönhetõen a felnõtt férfi torna gyõztes csapata 50.000 Ft-ban részesül.
A torna ideje: február 03-04. a férfi felnõtt csapatoknak; február 11. a nõi és az
öregfiú csapatoknak. Nevezési határ-idõ:
a felnõtt férfi tornára január 29. 12 óra; a
nõi, öregfiúk tornára február 05. 12 óra.
A csoportbeosztás január 30-tól, illetve
február 06-tól megtalálható a Városi
Rendezvénycsarnokban és az interneten:
www.tapolcacsarnok.hu.
Az I-III. helyezett csapatok a pénzdíj
mellett serlegben és oklevélben részesülnek, míg a IV. helyezett csapatok
oklevélben és 1 db labdával gazdagodnak.
A következõ lapzárta idõpontja: 2007. február 20.

Új Tapolcai Újság
Tapolca város lapja

Fotó: Gelencsér

Az új helyén, a rendezvénycsarnokban is termõre fordult a Kolontári Gyulától kapott banánfa
A TVSE Természetjáró Szakosztály
február havi túrája
03-án Bakonykúti-Fehérvárcsurgó-Bodajk
10-én Becehegy-Márványkõfejtõ-Balatonederics
17-én Balatonalmádi-Alsóörs-Balatonfüred
24-én Balatonakali-Dörgicse-MencshelyNagyvázsony
Hartmann Aladárné
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