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Hála és köszönet a gyógyításért,
a köz szolgálatáért
Már több éves hagyomány, hogy a
Semmelweis-napon Tapolca és a kistérség települései együtt ünneplik az
egészségügyben dolgozókat és a köztisztviselõket.
A Tamási Áron Mûvelõdési Központban június 28-án megtartott ünnepségen
Lévai József önkormányzati képviselõ
mondott köszöntõt. - Semmelweis Ignác
születésnapján - megemlékezve a kiváló

2007. július

Az élhetõbb, szebb életért

orvosról és tisztelettel fejet hajtva emléke
elõtt - az Õ szellemi, erkölcsi hagyatékának folytatásaként ismerjük el és köszönjük meg mindazok áldozatos munkáját,
akik városunkban és térségében a legtöbbet
tettek a betegekért, a beteg ember gyógyításáért, az elesett, rászoruló embertársaink megsegítéséért.
/Tudósításunk a 3. oldalon Semmelweisnapi elismerések, kitüntetések címmel./

Fotó: Somogyi

A fiatalokat Orgona László pápai pedagógus készítette fel a megmérettetésre

Fotó: Horváth

Horváthné Somogyi Ildikó „Tapolca szociális ellátásáért” kitüntetésben
részesült. Az elismerést Ács János polgármester adta át

Egynapos
sebészeti
ellátás
A tapolcai kórház egyike annak a 46
kórháznak, amelyben az elkövetkezendõ években egynapos sebészeti
beavatkozást végezhetnek.
- Az egynapos sebészet nemcsak
Európában, de már az egész világon
bevált terápiás lehetõség. Statisztikai
adatok is bizonyítják, hogy a mûtétek
60%-át másutt már ilyen típusú beavatkozás keretén belül végzik mondta a vele készített riportban dr.
Flórián Csaba fõigazgató.
- A technikai feltételek és az
orvosszakma fejlettsége ma már
lehetõvé teszi, hogy a hosszú ápolási
idõvel járó mûtétek helyett a beavatkozást követõen, 24 órán belül
hazatérhessen a beteg az otthonába.
Ez mindenkinek jó. Jó a betegnek,
mert a saját környezetében gyógyulhat. Jó a kórháznak, mert költséghatékony a beavatkozás és az
intézmény kihasználtsága is sokkal
kedvezõbb.
/Írásunk a 5. oldalon Új mûszerek a
tüdõgyógyászat szolgálatában címmel./

A közelmúltban nyílt meg Tapolcán az
az intézmény, amely a városban és a
kistérségben fogyatékkal élõ embereknek arra ad lehetõséget, hogy a napjaikat ott eltölthessék.
A fejlesztést, a speciális foglalkozásokat
vezetõ pedagógusok áldozatos munkájának és a hozzátartozók, a támogatók
önzetlen segítségének is köszönhetõ, hogy
az intézménybõl zene-kategóriában tizen-

Megalakult a polgárõrség
Július 2-án tartotta alakuló ülését a
Tapolcai Városõrség Polgárõr Egyesület.
A városvezetés, a rendõrkapitányság és
a lakosság maximális támogatásával létrejött civilszervezet - a rendõrséggel együttmûködve - Tapolca közbiztonságának és

közrendjének erõsítését, a vandalizmus, a
garázdaság visszaszorítását, a bûncselekmények megelõzését tûzte ki céljául.
/A Polgárõr Egyesület elnökével, Vörös
Bélával készített riportunk a 3. oldalon
Céljainkat a közös szándék... címmel./

hárman eljuthattak Gyõrbe, a Kalandra
fel! XX. Országos és VII. Nemzetközi
Kulturális Fesztiválra, amelyet a Magyar
Speciális Mûvészeti Mûhely Egyesület
szervezett. Az Életlehetõség Szociális
Nappali Intézmény KHT fiataljai bejutottak a legjobbak közé, és a városközpontban rendezett gálán is felléphettek.
/Írásunk a 4. oldalon Köszönet mindenért címmel./

Filmünnep
Tapolcán

Fotó: Magos

Benkõ László, az Omega billentyûse
méltatta Bacsó Péter munkásságát

Fotó: N. Horváth

Tapolca kedvelt kirándulóhelye a turistáknak

Jók a magyar filmek, kivételes tehetségûek a filmrendezõk és az operatõrök.
Ez derült ki abból a filmösszeállításból
is, amellyel a IV. Balaton Filmfesztivál
mutatkozott be a Városi Moziban.
Tapolca nevében Marton József alpolgármester köszöntötte a résztvevõket.
A háromnapos filmünnep díszvendége
ebben az évben Bacsó Péter volt.
/Tudósításunk a 7. oldalon IV. Balaton
Filmfesztivál címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Azt szeretnénk elérni, hogy ne
szereljék le a kenyérgyárat

Ács János polgármesterrel a várost
érintõ, a lakosságot érdeklõ legfontosabb kérdésekrõl: munkahelyek
megszûnésérõl, a régi postaudvar helyzetérõl, a Rendelõintézet épületének
hasznosításáról készítettünk riportot.
- Polgármester Úr! Riasztó híreket hallani a városban: bezár a kenyérgyár,
munkahelyek szûnnek meg. Mit tud tenni,
mit tehet ez ellen az önkormányzat?
- Sajnos, úgy tûnik, hogy ebben az esetben a hírek igaznak bizonyulnak, és nem
álhírek. A város természetesen nem marad
ellátatlanul. A tulajdonosok azzal, hogy a
tapolcait zárják be, valójában a veszprémi
után a legnagyobb megszüntetésérõl döntöttek, azzal az indokkal, hogy a 3 kisebb
kenyérgyár, valamint a veszprémi még
rentábilisan tud mûködni, a tapolcai forgalma esett vissza legjobban. A
piacvesztés nagyságát én nem tudom
eldönteni, de az tény, hogy a honvédség
megszûnésével az egyik legnagyobb
fogyasztójuk esett ki. Ugyanakkor azt is el
kell mondanom, hogy - szerintem - a
Pannon Sütõ nem jó üzletpolitikát folytatott akkor, amikor a saját boltjait bezárta
és értékesítette. Tette ezt akkor, amikor
Tapolcán más cégek 3 mintaboltot is létrehoztak, és mûködtetnek ma is. A gyártónak kell eldöntenie, hogy milyen termékekkel tud a piacon újdonságot
teremteni. Az tény, hogy az üzletláncok, a
boltok polcain számtalan olyan pékáru
„kínálja magát”, amelynek nagy vásárlóközönsége van. A kereslet-kínálat ezen a
területen is a piac életbentartója. Erre a
gazdaság minden területén figyelni kell.
Nem tudom elfogadni a Pannon Sütõ vállalatvezetésének azt az érvelését, hogy a
tapolcai üzem volt a legnagyobb ráfizetéssel dolgozó üzem. A két nagyüzem - a
veszprémi és a tapolcai - véleményem
szerint tudott volna olyan jól teljesíteni,
mint az egy nagy és a három kis kenyérgyár. A bezárásnak, ha nem is politikai, de
gazdasági háttere biztosan van. Nem
tudom, hogy a tulajdonosoknak mi a
szándékuk az üzemmel. Mi a helyi igazgató asszonnyal már tárgyaltunk, azt
szeretnénk elérni, hogy ne szereljék le a
kenyérgyárat, mert nagyon remélem, hogy
ha a kormányváltás bekövetkezik, akkor
az üzemnek Tapolcán újra létjogosultsága
lesz, és egy felfrissült választékkal, egy
megújult állománnyal újra mûködni fog.
- Már többször hírt adtunk arról, hogy a
piac utcájában üzlet, áruház épül. A lakók
egy része tiltakozott ez ellen.
- A lakossági fórumon elhangzott
észrevételek beépíthetõk a megoldásba.
Nem hiszem, hogy bölcs és józan emberek
közül bárki is meg akarná akadályozni -

nem is tudná -, hogy a nyugati városrészben is egy árban és minõségben elfogadhatót produkáló valamelyik üzletlánc
egy kb. 1000 m2-es üzletet kiépíthessen.
Folynak a tárgyalások tovább, és ahogy a
lakossági fórumon is megígértük, a
fejleményekrõl a tapolcaiakat tájékoztatni
fogjuk. Nagyon szeretném, ha jövõ nyárra
megvalósulhatna a terv. Még egyszer
hangsúlyozom: a piaci tevékenység és az
ott lévõ árudák nem szûnnek meg.
Egyébként mindenkinek ajánlom a szíves
figyelmébe, hogy menjen ki a piacra, és
nézze meg, hogy mennyire átalakult. A
riport készítése elõtti órában én is ott jártam, és tapasztaltam, hogy a tényleges
piaci tevékenység csak 20%, a többi vásár.
Továbbra is biztosítani fogjuk a piachoz a
helyet Tapolcának és környékének, de
szeretném hangsúlyozni, hogy nekünk
elsõsorban a város lakosságát kell ezzel a
szolgáltatással ellátni, és az új üzlettel
együtt ezt meg is tudjuk majd oldani.
- A régi postaudvar - mondhatnám azt is
- neuralgikus pontja a központnak.
- Régi terve a városnak, hogy a volt
postaudvarban rendet teremtsen. Erre
azonban ebben az évben nem kerülhet sor:
nincs rá anyagi forrás, pályázatot sem
írtak ki ilyen típusú felújítás támogatására.
Reméljük, hogy az átalakítások egy részét
jövõre meg tudjuk oldani. De az ott lévõ
üzletek tulajdonosaitól és a lakóktól is
jobb együttmûködést, nagyobb korrektséget várnánk el. Egy kicsit nagyobb
közösségi szellemnek kellene ott kialakulnia, hogy a város értelmét lássa annak,
hogy oda miért fordítson közel 20 millió
forintot a átalakításra. Az ott lévõ problémák nem új keletûek. Azok a házak kb.
30 évvel ezelõtt épültek. Akkor is befolyt
a víz a garázsokba, akkor miért nem
mondták, hogy ez így nem jó, miért nem
oldották meg a vízelvezetést. Nem akarunk elmenekülni a problémák elõl, de
mint mondtam, ebben az évben nem
tudjuk megoldani azokat.
- Az elõzõ lapszámunkban készült
riportban is szó esett az Alsó-malom
áldatlan állapotáról. Azóta úgy tûnik,
valaki lekaszálta az embermagasságú
gazt. Megmozdult valami?
- Örülök neki, hogy idézõjelben „a
százezredik” felszólításunkra valami
történt ott. Mert ha ez nem történt volna
meg, ha a további felszólításainknak nem
tesznek eleget, ha õszig nem lesz ott rend,
akkor - mûemlék ide vagy oda - tavasszal
le fogjuk bontani az épületet. Ezért személy szerint én vállalom a felelõsséget. Vagy,
ha nem tudnak az ingatlannal mit kezdeni
a tulajdonosok, adják át a városnak, és
akkor majd a város tesz arról, hogy ott rendezett terület legyen, mert ami most ott
van, az elviselhetetlen.
- Megalakult a Tapolcai Városõrség
Polgárõr Egyesület. Miként tudja az önkormányzat támogatni ezt a civilszervezetet?

- Nagyon örülök, hogy a rendõrség és a
civil szféra összefogott, és létrejött ez a
régen várt Egyesület. Nagyon nagy szükség van rá, mert mint az elõzõ lapszámukban is szóltam róla, növekedett a vandalizmus a városban. A cégbírósági bejegyzés
után, augusztusban fogja megkezdeni a
polgárõrség a mûködését. Azt gondolom,
hogy az Egyesület megfogalmazza majd,
hogy milyen segítséget, támogatást vár a
várostól, és mi kiemelten fogjuk támogatni a tevékenységüket.
- Dr. Flórián Csaba, a kórház fõigazgatója nyilatkozta, hogy ha a tervek úgy
alakulnak, akkor év végére a Rendelõintézet kiköltözik a mostani helyérõl a
kórház területére. Mi lesz a megüresedett
épület sorsa?
- A szerzõdés is úgy szól, hogy év végéig megtörténik az átköltöztetés. Az önkormányzat kidolgozza azokat az elveket,
amelyek alapján az ingatlant vagy
értékesíteni fogja, vagy konzorciumba
adja, esetleg közösen használjuk, vagy
bérbe adjuk. Egyelõre nagy reményeket
nem táplálok ezzel kapcsolatban, mert
nagy az épület, de a város fejlõdését
figyelembe véve, ez az ingatlan is meg
fogja találni azt a funkcióját, ami ehhez az
épülethez illik, és - méltón felújítva - a köz
javát szolgáló épületté válik.
- Az intézmények nyári karbantartása,
felújítása elkezdõdött már?
- Most történik róla az egyeztetés.
Majd a költségvetésben tervezettek
szerint, sûrgõsségi sorrendben, intézményenként kerül sor a karbantartásra,
felújításra.
- Lesz nyári szünet a Képviselõ-testület
munkájában?
- Valójában terveztünk nyári szünetet,
de egy már biztos, hogy a pályázatok miatt
augusztusban kell egy rendkívüli ülést tartanunk, szeptemberben pedig már
kezdõdik a rendes ülésszak. Ha szabad így
mondanom, akkor az Önkormányzat 0-24
óráig tart nyitva.
- Milyen pályázatokon nyert az önkormányzat az elmúlt idõszakban?
- Az utak felújításához nyertünk
pályázati támogatást. A Táncsics utca, a
Véndek utca és a Liszt Ferenc utca
felújítása fog megtörténni hamarosan. A
Táncsics utcában - mint már az Alsómalom rendbetétele kapcsán szóltam - új
parkolóhelyeket alakítunk ki. A Liszt
Ferenc utcával kapcsolatban, ahol a fõnyomóvezeték megy, már megegyeztünk
a DRV-vel. A Véndek utca egy nagyon
fontos átkötõ út a Vajda és a Fenyves utca
között, a forgalom egy részét a Halápi útra
segíti. Megérett a felújításra ez az utca is.
Ha a fentiek elkészülnek, akkor egy-két
kisebb utcát kivéve Tapolca minden utcája, útja felújított útburkolattal fog rendelkezni. Nem hiszem, hogy a megyében,
de még az országban is van rajtunk kívül
olyan település, amely ilyen eredményt
tud felmutatni.
N. Horváth Erzsébet

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, 510-444,
511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal „A”
épület I. emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József
510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Városüzemeltetési csoport 511-156
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport
511-159
Dénes Emil 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
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
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

Céljainkat a közös szándék és akarat
szellemében fogalmaztuk meg
Míg az elõzõ lapszámunkban - a Regdon
László alezredessel készült riportban - még
csak arról írtunk, hogy polgárõrség alakul
Tapolcán, most viszont már a július 2-án
megalakult Tapolcai Városõrség Polgárõr
Egyesület elnökével, Vörös Bélával beszélgetünk a célokról és a feladatokról.
- A városi közhangulat, a rendõrség hozzáállása, a polgármester úr, a Képviselõtestület akarata és nem utolsó sorban a polgárok civil szervezetei, a fegyveres alakulatok nyugdíjasai is egyöntetûen álltak ki amellett, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül
alakuljon meg a polgárõrség. Mondhatnám
azt is, hogy a szükségszerûség és a feltételek
most találkoztak egymással. Céljainkat a
közös szándék és akarat szellemében fogalmaztuk meg. Közöttük található a közrend és
közbiztonság erõsítését célzó figyelõ-jelzõ
szolgálat ellátása, a bûncselekmények
megelõzése, a bûnelkövetési alkalmak
csökkentése, a rendõri szervek biztosítási
tevékenységének segítése.
- Milyen az Egyesület felépítése? Kik a
tisztségviselõk?
- A vezetõség 5 fõbõl áll. Elnök: Vörös
Béla, elnökhelyettes: Horváth Zsolt, titkár:
Domán Gábor, gazdasági vezetõ: Németh
József, alelnök: Bakos György. A Felügyelõ
Bizottság elnöke Parapatics Tamás. Tagok:
Csizmadia József, Tóth Tibor. A Fegyelmi és
Etikai Bizottság elnöke Kövessi Sándor, tagjai Palugyai Gábor, Cseh Péter. A pénztáros
Nacsa Ferenc.
- Hogyan lehet valaki polgárõr? Milyen
feltételeknek kell megfelelnie? Hol kell jelentkeznie?
- Örömmel várunk mindenkit tagjaink
sorába. A tagság önkéntes. Az Egyesületnek
rendes és pártoló tagjai lehetnek. Rendes tag
lehet minden büntetlen elõéletû személy, aki
elfogadja az Egyesület alapszabályát, támogatja tevékenységét, rendelkezik két tag ajánlásával és polgárõr alapképzésben részesült.

Ha már megvan az alapismereti vizsga, akkor
az illetõ megkezdheti a járõrszolgálatot, illetve részt vehet egyéb polgárõr tevékenységben, mint például az oktatás, bûnmegelõzés,
vagy propaganda-tevékenység.
- A polgárõr-felszerelésnek különbözõ tartozékai, elemei vannak: sapka, mellény,
megkülönböztetõ jelzés stb. Ilyenekkel már
rendelkezik az Egyesület?
- Még nem, de nincs helyiségünk, telefonunk és autónk sem. Most rakjuk le a
gazdálkodásunk alapjait. Ezúton is kérek
mindenkit, aki bármilyen módon segíteni
tudja és akarja a munkánkat, jelezze nekünk,
örömmel vesszük. A vállalkozók és a
lakosság segítségét is várjuk, hiszen a szolgáltatói területünk Tapolca teljes egészére,
így a közterületeire is szól.
- Mikor találkozhatunk elõször szolgálatot
teljesítõ polgárõrrel?
- Mûködésünket csak a cégbírósági bejegyzés után kezdhetjük meg, de reményeink
szerint augusztusban, a Tapolcai Ünnepi
Napok idejére már polgárõrök is vigyázzák a rendõrséggel karöltve - a város közbiztonságát, rendjét. Bízunk benne, hogy sikerül
visszaszorítani azokat a negatív és közfelháborodást keltõ jelenségeket, amelyeket
valóban nem tûrhetett már tovább egyetlen itt
élõ polgár sem.
- Óhatatlanul is felmerül a kérdés: a sok
közéleti és vállalkozói elfoglaltsága mellett
miért döntött úgy, hogy elnökként is részt
vállal a Polgárõr Egyesület tevékenységében?
- Közéleti emberként és magánemberként
is vallom, hogy csak összefogással,
együttmûködve tudjuk megfékezni a garázdaságot, a vandalizmust. Ezért is álltam teljes
szívvel és lélekkel a közös ügy mellé.
Remélem, hogy még nagyon sokan csatlakoznak hozzánk. (A jelentkezés feltételeirõl
a 6. oldalon Tájékoztatás címmel olvasható a szerk.)
NHE

Semmelweis-napi
elismerések, kitüntetések
- Tudható, hogy egy egészséges, boldog,
munkaképes társadalom sokkal többre
hivatott, mint egy beteg, depressziós,
csökkent munkaképességû, jövõkép
nélküli társadalom - hangsúlyozta Lévai
József a Semmelweis-napi ünnepségen.
Majd így folytatta a képviselõ:
- Remélhetõleg mindezt politikai vezetõink is felismerik, valóban tesznek is az
ügy érdekében annyi be nem váltott
ígéret, mondhatni hazugság után. Bízzunk
eme kedvezõ változásokban, és tekintsünk
optimistán a jövõbe!
Szencz Lajosné, a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulás elnöke
ünnepi beszédében a köztisztviselõk
szerepérõl és felelõsségteljes szólt.
A köszöntõ szavak után kitüntetések
átadására került sor.
Tapolca Város Képviselõ-testülete
„Tapolca egészségügyéért és szociális
ellátásáért” kitüntetést adományozott dr.
Németh Erzsébet, dr. Csonkáné dr. Buti
Zsuzsanna, valamint Kismárton József
részére. „Tapolca szociális ellátásáért”
kitüntetésben Horváthné Somogyi Ildikó
részesült. A kitüntetéseket Ács János polgármester adta át, majd a nyugdíjba
vonulóknak - Újvári Vilmosné, Szollár
Gáspárné, Dubrovecz Antalné - kívánt
boldog nyugdíjas éveket.
A Dr. Deák Jenõ Emlékérmet dr.
Marosy Jenõnek ítélték oda. Életpályáját,
munkásságát dr. Szlávi József orvos-igazgató méltatta. A kórházból és rendelõintézetbõl nyugdíjba vonulóktól dr. Flórián

Csaba fõigazgató köszönt el. Búcsúzik a
pályától: Ádám Csabáné, dr. Angyaláti
Enikõ, Egri Árpádné, Mészáros Károlyné,
Mondok Lajosné, Szücs Lajosné. A fõigazgató tisztelettel, és szeretettel köszönte
meg Ludovicsné Pallanki Rózsa és dr.
Dócziné Székely Margit áldozatos
munkáját.
A „Tapolca és Környéke Kistérség
Egészségügyéért” kitüntetést dr. Sasvári
Ferencnek, valamint dr. Stenszky
Gyulának ítélték oda. A kistérségi kitüntetéseket Szencz Lajosné elnöktõl vehették át a kitüntetettek. A „Tapolca és
Környéke Kistérség Szociális Ügyéért”
elismerésben Horváthné Somogyi Ildikó
és Marx Imréné részesült. „Tapolca és
Környéke Kistérség közszolgálatáért”
kitüntetést adományoztak Horváth Jenõnek, valamint Szurgyiné dr. Szabó Ilonának. „Tapolca és Környéke Kistérség
közmûvelõdéséért” kitüntetést kapott
Maróti Imréné.
A Semmelweis-napi
ünnepségen
„Tapolca és Környéke Kistérségéért”
kitüntetésben részesült Ács János, Gáspár
István, Gáspár József és Szencz Lajosné.
A munkájuk eredményességéért járó
díjakat Krisztin N. László kistérségi
elnökhelyettes adta át. Németh Tibornét és
dr. Benedek Ádámot nyugdíjba vonulásuk
alkalmából köszöntötték és ismerték el
tevékenységüket.
Az ünnepség a Tapolcai Musical
Színpad tagjainak mûsorával zárult.
Major Tünde

A Dobó-lakótelep katonai lakótelep volt, meg kell õrizni a jellegét
Szatmári Jánosné már a harmadik önkormányzati ciklusban képviseli a
lakótelepen élõk érdekeit. Mivel pedagógus, mindenki ismeri Õt, és Õ is ismer
mindenkit.
- Valóban igaz, hogy ismerjük egymást.
Ezért is nagy öröm számomra, hogy
képviselõként is tehetek az itt élõkért.
- Az elmúlt 12 év alatt nagyon sok változást megélt a Dobó-lakótelep.
- Igen, nagyon sokat változott a városnak
ez a része az elmúlt években. Sajnos, a
hátrányára. Amikor 20 évvel ezelõtt
megépült az iskola, akkor 4-500 gyermek
járt ide, de a létszám 540-re is duzzadt,
amikor testnevelés tagozatos lett. Két laktanya volt itt, de mondhatnám azt is, hogy
három, hiszen a dörögdi is idetartozott.
Akkor mindennel el volt látva a lakótelep.
Az iskolán és az óvodán kívül voltak boltjaink, orvosi rendelõink - gyermek- és felnõtt fogászat - egyenruha-szabóság, méretvételes nõi szabóság. Volt újságunk, kultúrotthonunk, ahol rendszeresen tartottak színházi elõadásokat. Lehetne még tovább
sorolni. Mára már sok minden a múlté.
Elõször összevonták az alakulatokat, majd
megszûnt a honvédség Tapolcán. Ma már
csak iskolánk és óvodánk, illetve kisboltunk van. Bezárt a kultúrház is.
- Hányan élnek ma a lakótelepen?
- A választópolgárok száma 1115. De
valójában nem sokkal kevesebben élnek itt,
mint ezelõtt. A fiatalabbaknak a szolgálati
helyük lett más, azok helyére pedig, akik

eladták a lakásukat, újak, civilek költöztek
a városból. Sok a nyugdíjas. Sokat változott
ily módon a lakótelep összetétele. Régen
mindenki katona volt, vagy katona hozzátartozója, így egy nagyon összetartó
közösség alakulhatott ki. Az újonnan
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A laktanyából a lakótelepre került
Dobó István mellszobra
beköltözõk is aranyosak, de mégis más lett
a helyzet.
- Milyen speciális gondok, problémák
vannak a lakótelepen?
- Sokirányú a problémánk. Az az

igazság, hogy egy kicsit a város szélén
vagyunk, és ezért a fejlesztés nem olyan
feltûnõ, mint a városközpontban. Nagyon
fontos lenne az utak, járdák javítása. A
munkálatok már elkezdõdtek, de abbamaradtak. Nem régen interpelláltam ebben az
ügyben a Testület ülésén. Kár, hogy
megszûnt a képviselõi keret. Az egy biztonságot adott a helyi célok megvalósításához. Én ezt a keretet mindig a
lakótelepen használtam fel fejlesztésre,
javításra. Kellett is nagyon. Az én
indítványomra állított a város és az iskola
emlékoszlopot azoknak a katonáknak,
akik részt vettek az iskola építésében. Ezt
a 40. évfordulón avattuk fel. A Dobómellszobor mellett még két szobrot
szeretnék „átmenteni” a laktanyából. A
polgármester úrral már beszélgettük errõl,
õ is támogatja a tervet.
- Mondtad, hogy nagyon összetartó, jó
közösség alakult ki a lakótelepen. Ebbõl mit
sikerült megõrizni a mának?
- Sajnos, most a közösségi megmozdulások, események nagyon ritkák. Nincs a
nyugdíjasoknak olyan helyiségük, ahol
összejöhetnének, akár csak egy beszélgetésre is. Igaz, hogy a Helyõrségi Klub
bezárása után a honvédség ígért egy lakást
erre a célra, de ez csak ígéret maradt. Ezt a
kérdést is az önkormányzatnak kell majd
megoldania. Úgy néz ki, hogy sikerül az
óvoda felett kialakítani egy helyiséget. A
fiataloknak viszont semmi lehetõségük
nincs a lakótelepi kikapcsolódásra. Az igaz,

Új Tapolcai Újság

hogy õk könnyebben be tudnak menni a
városba, ha szórakozni akarnak.
- Mint önkormányzati képviselõ milyen
bizottságok munkájában tevékenykedsz?
- Az oktatással, a kultúrával, a sporttal és
az egészségüggyel foglalkozó bizottságok
tagja voltam, de egy idõben az Ügyrendi
Bizottságban is dolgoztam. Jelenleg a
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottságban látok el feladatot. Gyakran veszek részt a többi bizottság
ülésén is, különösen akkor, amikor a
lakótelepet érintõ kérdéseket tárgyalják.
- Választópolgáraid milyen kérdésekkel
keresnek meg?
- Minden rendû és rangú kérdéssel, azaz
olyanokkal is, amelyek a mindennapi
életvitelhez kötõdnek. Így sokszor kérnek
arra, hogy a polgármesteri hivatalból hozzak a kommunális adó befizetéséhez szükséges csekkeket, de gyakran segítek a
különbözõ kérelmek megírásában is.
Örülök annak, hogy mivel köztük élek,
bátran megkeresnek, vagy megállítanak az
utcán, én pedig segítek, eljárok az ügyükben. Sok az egyedülálló nyugdíjas, akinek
hozzátartozója másutt él. Nekik a tényleges
segítség mellé egy-egy beszélgetés is sokat
jelenthet. A Dobó-lakótelep katonai
lakótelep volt. Nem kell ezt szégyellni. Úgy
kell megõrizni a jellegét, hogy közben szebbé és jobbá tegyük az itt maradottak
számára. Képviselõként is és lakótelepi polgárként is teljes szívvel és lélekkel azon
vagyok, hogy ez így legyen.
NHE
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A félév mérlege:
megszorítások
ellenére felújítások
- Az idei esztendõben 1 milliárd forinttal kevesebb pénzzel gazdálkodhat a
megyei önkormányzat, mint tavaly hangsúlyozta az elmúlt fél évet értékelõ
sajtótájékoztatóján Lasztovicza Jenõ. - A
hiány csökkentése érdekében létszámleépítésre volt szükség, amit a megyei
vezetés igyekezett lehetõleg betöltetlen
álláshelyek megszüntetésével megoldani, de sajnos, szükség volt elbocsátásokra is - tette hozzá a közgyûlés
elnöke.
Az egészségügyet érintõ, országos átalakításokról szólva Lasztovicza Jenõ
elmondta, a július elsejével bevezetett új
ügyeleti rend súlyos gondokat okozhat,
hiszen számos kórházban orvos-, illetve
forráshiány miatt nem tudják majd biztonsággal ellátni a betegeket. A legutóbbi
közgyûlés döntése nyomán a sümegi
kórház mûködtetése Sümeg városától
szintén a megyei önkormányzathoz kerül,
amely erejéhez mérten igyekszik stabilizálni az egészségügyi ellátást megyeszerte. A tervekrõl szólva a megyei vezetõ
kiemelte: a cél az, hogy a meglévõ vagyon gyarapodjon, ezért önkormányzati
cég mûködtetését kezdik meg.
A helyzetet azonban tovább nehezíti,
hogy ebben az évben újabb húsz
intézmény kerül az önkormányzathoz,
ami további hetven millió forintos kiadást
fog jelenteni. Bár az Európai Unió
pályázatainak határideje egyre tolódik,
ennek ellenére bízik abban a megye
vezetése, hogy létrejöhet Veszprémben az
onkológiai központ. Az anyagi nehézségek, a központi megszorítások ellenére
felújítások, fejlesztések is várhatók. A
színház külsõ-belsõ rekonstrukcióját, a
szociális intézmények, a Kozmutza
Általános Iskola és a farkasgyepüi
Megyei Tüdõgyógyintézet felújítását is
tervezi a Megyei Önkormányzat vezetése.
www.veszpremmegye.hu

Csodálatos érzés a kicsiket gyógyítani
Biztos vagyok benne, hogy Tapolca és
környéke lakosságának jelentõs része
megfordult már dr. Stenszky Gyula
gyermekorvos rendelõjében. Akár mint
szülõ, akár mint volt gyerek a saját
csemetéjével, de tudok olyan esetrõl is,
hogy már a nagymamává lett volt beteg
hozta el hozzá az unokáját. Így van vele
a cikket író is…
- Honnan és mikor került a mi vidékünkre?
- 1948-ban végeztem a szegedi orvosi
egyetemen. Elõtte Makón voltam gimnazista.
Az édesapám a haláláig Püspöklellén, a mai
Maroslellén volt gyógyszerész. Sajnos, nagyon korán elveszítettem mindkét szülõmet,
már hetedikes gimnazista koromra árva lettem. Így egyedül dolgoztam végig az
egyetemet, de a befejezése után nem kaptam
állást a környéken. A szerencse azonban mellém szegõdött. A mi falunk volt körzeti orvosa
Veszprémbe került. Neki írtam egy levelet,
hogy itt vagyok a friss diplomával, de nincs
állásom. Két-három nap után megérkezett a
távirat, hogy azonnal jelentkezzem szolgálatra
a veszprémi kórházba. Így kerültem a
megyeszékhelyre 1948. július 8-án.
- Miért nem lett gyógyszerész, mint az édesapja?
- Õ szerette volna, hogy én, azaz az
elsõszülött fia folytassa az õ hivatását, de
nekem nem „fûllött hozzá a fogam”. Még
gimnazistaként olvastam Cronin Réztábla a
kapu alatt címû idealizmussal teli regényét.
Ez a könyv segített hozzá a döntésemhez.
- De nem felnõtt, hanem gyermekorvos lett.
- Valójában lett volna választási lehetõségem, hiszen a sebészeten kezdtem, majd
a belgyógyászatra kerültem, és végül a gyermekgyógyászaton kötöttem ki.
- Miként került Tapolcára?
- Dr. Kazal József, a rendelõintézet akkori
igazgatója szólt, hogy jöjjek ide gyermekorvosnak. 1953. október 1-jétõl, azaz 54 éve
vagyok itt.
- Tudom, hogy kiszámolhatatlan, hogy
ezek alatt az évtizedek alatt hány beteg kisgyermeket gyógyított meg, de vannak olyan
számok a pályafutása alatt, amelyek
kiemelkedõek?
- Kettõt mindenképpen megjegyeztem. Az
egyik, hogy volt nap, mikor 83 gyermeket
láttam el egy délelõtt, a másik pedig az 1 éves
körzeti orvosi helyettesítésem alatt történt.

Kulka tiszti fõorvos arra kért, hogy helyettesítsem a beteg Lódner doktor urat. Egy
napon 270 embert láttam el akkor. De megmondom õszintén, nem éreztem fáradtnak
magam akkor sem. Szerettem, amit csináltam, szeretem ma is a hivatásom, valójában
még most sem fáradok el. Sokáig, 15 évig
egyedül voltam gyermekorvos Tapolcán és
környékén, majd ide került Gauland Mária.
Õ a tapolcai gyermekeket látta el, én a

otthoni körülményei nem alkalmasak a gyógyulásra. Szerencsére egyre kevesebbet kell
kórházba küldeni. A mai gyermekek
egészségesebbek, jobban fejlettek, mint
ötven évvel ezelõtt. Köszönhetõ ez annak is,
hogy az elmúlt évtizedek alatt nagyon sok
energiát fektettünk a megelõzésre, a tanácsadásra. A TIT keretében is jártuk a falvakat,
a felvilágosító munka nagyon szép eredményeket hozott.
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A képen látható kislány sem fél a doktor bácsitól
vidékieket, de valójában, aki bejött a rendelõbe, azt elláttuk, nem néztük, hogy vidéki
vagy tapolcai.
- Még most is praktizál?
- Még sok évvel ezelõtt a szakrendelésbõl
nyugdíjba mentem, de ma is dolgozom.
Területi kötelezettség nélküli gyermekorvos
vagyok, 450-460 kisgyermeket látok el a
régi szakrendelés helyén. A helyzet ma sem
változott: ha bárki bekopog hozzám a gyermekével, nem küldöm el, teszem a dolgom.
Már kezdõorvos koromban megfogalmaztam
magamnak a gyógyítás hármas elvét, és
ehhez tartom magam ma is. Ha megnézem a
gyermeket, és ha meg tudom állapítani, hogy
mi a baja, akkor meg is tudom gyógyítani.
Vagy nem vagyok biztos a betegségében,
akkor kórházba küldöm, de van olyan is, akit
azért küldök kórházba, mert tudom, hogy az

- A gyermekei követték Önt az orvosi
pályán?
- Nem. A legidõsebb operatõr lett, a középsõ számítástechnikával foglalkozik, a
legkisebb - bár pszichiáter a végzettsége Budapesten, az Orvosi Kamaránál dolgozik.
Az unokáim sem ezt a hivatást választották.
- Lehet, hogy azért nem, mert látták, hogy
az orvosi táska „soha nem pihen”, mindig
úton van… Ha újra kezdené, akkor is gyermekorvos lenne? Ha újra dönthetne, a
veszprémi kórház melyik osztályára nyitna be
kezdõként?
- A gyermekosztályra mindenképpen.
Csodálatos dolog a kicsiket gyógyítani.
Nincs annál jobb érzés, mint, amikor egy 3
éves kisgyermeknek az ember oltást ad, õ
utána átöleli a nyakamat, megpuszil, és azt
mondja, köszönöm doktor bácsi.
NHE

Köszönet mindenért
A törékeny alkat és a mindig mosolygós
arc egy hihetetlenül elszánt és vasakarattal
bíró személyiséget takar.
Horváthné Somogyi Ildikó már a
középiskolában elhatározta, hogy a sérült, a
fogyatékkal élõ embereknek szenteli az
életét. Édesapja, dr. Somogyi József féltette õt
a szép, de nehéz hivatástól, de látva
elszántságát, teljes szívvel és lélekkel támogatta, hogy a tanítói oklevele mellé a gyógypedagógusi végzettséget is megszerezze.
Ildikó ma már az Értelmi Fogyatékosok
Érdekvédelmi Szövetségének országos
alelnöke, megyei és tapolcai elnök. Áldozatos tevékenységének köszönhetõen a
térség fogyatékkal élõi elõtt új utak nyíltak meg.
- Hiszem és vallom - mondja riportalanyom
-, hogy ha megteremtjük a sérült embereknek
az életvitelükhöz szükséges feltételeket, akkor
õk is teljes értékû emberként élhetik az
életüket. Mivel a tapolcai ÉFOÉSZ a
közelmúltban megkapta a megyei jogkört is,
most alakítjuk ki a csoportokat Pápán, Ajkán
és Sümegen. A célunk az, hogy a megye egész
területén biztosított legyen az értelmileg fogyatékos, illetve a látás-, hallás- és
mozgássérült emberek érdekvédelme.
- Néhány évvel ezelõtt, a volt középiskolai
kollégium egyik épületében - az országban is
példaértékû megoldásként - rehabilitációs
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munkahely jött létre, most viszont már egy
olyan épületben beszélgetünk, ahol a mindennapjaikat tölthetik el a fogyatékkal élõk.
- Egy dédelgetett álmom valósult meg
ezzel. Már régen szerettem volna, ha azok a
súlyosabb fogyatékkal élõk is, - akiknek a
rehabilitációs munkahelyen nincs lehetõségük dolgozni, hiszen ott gépek vannak, ott
nagyobb odafigyelésre van szükség - hasznosan tölthessék el a mindennapjaikat. Ehhez
azonban épületre, helyiségekre volt szükség.
Ács János polgármester úr, a város vezetése
most is a segítségünkre sietett, és a Kossuth
Lajos u. 12. sz. épületében biztosított helyet a
nappali intézmény létrehozására. Az intézmény pontos neve: Életlehetõség Szociális
Nappali Intézmény KHT.
- Hány fõ veszi igénybe ezt a lehetõséget?
- Jelenleg 16 fõ - 20 és 40 év közötti - látás, hallás-, mozgás- és értelmileg sérült ember
tölti itt a mindennapjait. Tapolcáról és a
kistérség különbözõ településeirõl ér-keznek
hozzánk. A szállításukat a Támogatói
Szolgálat segítségével oldjuk meg. A
fejlesztést 2 pedagógus és egy vezetõ látja el.
- Tízórait, ebédet is kapnak az itttartózkodók?
- Igen. Igény szerint biztosítunk tízórait,
ebédet és uzsonnát is.
- Ebben a nappali intézményben van lehetõség arra, hogy munkát is végezhessenek?

- Ha az Isten is úgy akarja, és tudom, hogy
úgy akarja, akkor hamarosan erre is lesz
lehetõség. Borítékot fognak készíteni a fiatalok.
- Alig, hogy megkezdte a tevékenységét a
nappali intézmény, máris országos, sõt
nemzetközi sikert is elkönyvelhet magának.
- Valóban nagy az örömünk. Tizenhárom fõt
vittünk a fesztiválra, de ahhoz, hogy õk
maradéktalanul teljesíteni tudjanak, legalább
ennyi segítõre volt szükség. Köszönet a segítségért mindenkinek. A nagyszerû bemutatkozás is jelezte, hogy ha sérült embereknek
megteremtjük a lehetõséget, a feltételeket,
akkor éppúgy tudnak teljesíteni, mint az ép társaik. Csak a tolószéket oda kell segíteni a színpadra, csak jobban oda kell rájuk figyelni, csak
a látássérülteknek meg kell mutatni az utat…
- Mi a helyzet a rehabilitációs munkahellyel? A városban elterjedt az a hír, hogy
megszûnik.
- Nem szûnik meg, de átszervezés alatt
van. Sajnos, az a célszervezet, amely eddig
foglalkoztatta az ott dolgozókat, július elején
felmondott nekik. A kistérség, illetve a
városvezetés azonban itt is a segítségünkre
sietett. Remélem, hogy õsztõl mindenkinek
újra munkaszerzõdés lesz a kezében.
- Ahogy hallgatlak és nézlek, egyre inkább
az fogalmazódik meg bennem, hogy az álmok
sora még nem zárult le.
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- Valóban vannak még terveim, álmaim, de
ahhoz, hogy ezek meg tudjanak valósulni,
éppúgy mint eddig, összefogásra, segítségre
van szükség. Sokat járok az országban, és
bátran állíthatom, kevés olyan város és
kistérség van nálunk, talán nincs is, ahol
ennyire a szívükön viselnék a sérült emberek
sorsát, mint itt. Itt olyan szociális háló épült,
amely Nevelési Tanácsadóban a korai
fejlesztést, a Szász Márton ÁMK keretein
belül az iskolai oktatást oldja meg, a rehabilitációs munkahellyel munkalehetõséget
teremt, a nappali intézményben pedig a
hétköznapjaikat tölthetik a súlyosabb sérültek, akik - mint már mondtam, - hamarosan
munkalehetõséghez is hozzájutnak. A mindennapi problémák megoldásaiban a négy
Támogató Szolgálat segíti õket. Csak a
köszönet és a hála hangjaival szólhatok a
sérült emberek, a hozzátartozóik, valamint a
magam nevében mindazoknak, akik
megteremtették ezeket a jó körülményeket.
Még egyszer köszönöm Ács János polgármester úrnak, Szencz Lajosné elnökaszszonynak, Parapatics Tamás önkormányzati
fõtanácsadónak minden támogatónak, minden munkatársnak, mert csak együtt
valósíthatjuk meg a célunkat, amely nem
kevés: a fogyatékkal élõk mindennapjainak
szebbé, hasznosabbá tételét.
N. Horváth Erzsébet

KRÓNIKA

Svédországi tapasztalatok
Horváthné Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ
helyi szervezetének elnöke és Bognár
Ferenc, a Szász Márton ÁMK igazgatója, valamint két sajátos nevelési igényû
tanuló június 14-ével kezdõdõen egyhetes tapasztalatcserén vett részt
Svédországban.
- A tábor, ahol elhelyeztek bennünket - és
ahol a konferencia zajlott - Malmötõl 130
km-re van. Most, a nyári szünidõben 350
svéd fiatal tölti ott a vakációt. Az ép és a
sérült, fogyatékos gyerekek együtt
edzenek, együtt sportolnak ebben a táborban - tájékoztatta lapunkat Bognár Ferenc.
- A mi két tanulónk is hamar feltalálta
magát. A nemzetközi konferencia
résztvevõi között ott voltak a program svéd
és magyar partnerein kívül a litvánok, a
németek és az olaszok is. A fõ téma az integráció volt. Partnereink arra voltak kíváncsiak, hogy ez miként valósul meg a mi
oktatási rendszerünkben. Svédországban az

integráció teljesen másképp mûködik, mint
nálunk. Ott az integrációs folyamat a szabadidõ közös eltöltésében, a sporttevékenységben, a kultúra területén valósul meg.
Ezeken a területeken találkoznak egymással a svéd ép és a fogyatékkal élõ fiatalok.
Az egyhetes tapasztalat is azt mutatja, hogy
a helyes úton járnak. A türelmet, az odafigyelést, a törõdést, a másikra való vigyázás
szükségességét elsõsorban ilyen élethelyzetekben gyakorolhatják az épek, és nem
- a versenyszellemtõl sem mentes - iskolák
padjai között, ahol a fogyatékkal élõnek a
kudarcélmény - sajnos - egy életre is szólhat.
- Szeptemberben a svéd partnerek jönnek
Tapolcára - tette hozzá az igazgató októberben pedig mi utazunk Vilniusba. A
mostani kinttartózkodásunk olyan sikeres
volt, hogy a svéd vendéglátónk 2008.
június 14-25-ig 20 diákot és öt felnõttet
meghívott egy nyári sporttáborba.
NHE

A felnõttképzés új útjai
Tanulva haladni címmel tartott zárókonferenciát július 4-én a Grundtrig-2
Projekt a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.
Az Együtt a Jövõnkért Alapítvány
szervezésében megtartott eszmecsere
résztvevõit Marton József alpolgármester
köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a város
nagy súlyt fektet az oktatás kérdéseinek a
megoldásaira.
A konferencia célja - a projekt célkitûzéseinek megfelelõen - az összegyûjtött
legjobb oktatási módszerek bemutatása, a
tapasztalatok megosztása, hogy azok minél
elõbb hasznosuljanak a felnõttképzésben.
- A felnõttképzés célcsoportjait nemcsak
a munkanélküliek alkotják, de a foglalkoz-

tatottak is, hiszen nemcsak annak a veszélye állhat fenn, hogy elveszítik az állásukat,
de a pozíciójuk megerõsítését is remélhetik
a képzésben való sikeres részvételtõl derült ki az elhangzott elõadásokból.
Molnár György, a Pannon-forrás hálózat
vezetõje a Kárpát-medence felnõttképzését
- benne a gazdaság, a turizmus, vidékfejlesztés, valamint a társadalmi esélyegyenlõség területét - vázolta fel diagramokkal,
grafikonokkal is szemléltetve.
A Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete örömmel vett részt a projektben
- válaszolja kérdésünkre Vörös Béla elnök.
- Az így szerzett tudást a vállalkozóink jól
tudják majd hasznosítani az EU-s
munkavállalásuk során is.
NHE

RENDÕRSÉGI HÍREK

Évfordulók
1987. július 01.
20 éve
A Mûvelõdésügyi Minisztérium Mk(d)32. sz.
mûködési engedélyével területi (táj-) jogkörû
múzeum létesült Tapolcán a volt „Kántorház”-ban,
Városi Múzeum néven.
1817. július 02.
190 éve
Megérkezik Linzbe Batsányi János, életének utolsó
állomására.
1872. július 16.
135 éve
Szépészeti Bizottság választása. Feladata a városi
építkezések rend- és szépészeti szempontból történõ
elbírálása.
1357. július 29.
650 éve
„Konth Miklós nádor Mánhidán ítélkezik a zalai
gonosztevõk felett és Tapolcán, Rezin még a királyi
birtoknak jobbágyai is bûnben találtatnak.” A királyi
birtokok tehát még a XIV. század második felében is
léteznek Tapolcán.
1887. július 29.
120 éve
„Hivatalos vizsgálat alkalmával Foki Gábor tapolcai
lakos mogyorósi szõlõjében 250-300 négyszögöl
terület phyloxérával fertõzve találtatott.”
1927. július 29.
80 éve
E napon adja hírül a Tapolczai Újság: „Kõmûves
sztrájk Tapolcán. - Három napig szünetelt a munka.”
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

- Ismeretlen személy ellen indult eljárás, aki
a Templomdombon lezárt állapotban parkoló
személygépkocsi ablaküvegét betörte, és
abból a beépített rádiósmagnó elõlapját
eltulajdonította. Az okozott kár: 10.000 Ft.
- Súlyos testi sértés bûntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen
tettesek ellen, akik a Bauxit Étterem
parkolójában tettleg bántalmazták, többször
megütötték és megrúgták azt a tapolcai
személyt, aki 8 napon túli sérüléseket
szenvedett.

Házasságot
kötöttek:
Csányi Tibor és Varga Ramona Mária
Fazekas Róbert és
Kaszás Henrietta Krisztina
Körmendi András és Farkas Dóra
Mórocz József Ferenc és
Mészáros Katalin Csilla
Németh Gábor Ferenc és Horváth Alexandra
Szabó Zsolt és Szakács Erika
Gratulálunk!

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Dani Zoltán és Frigyik Andrea
Farkas Imre és Csizmadia Ilona
Jurschik Ferenc és Kozma Bernadett
Lázár György és Tóth Valéria
Minda Csaba és Orbán Gabriella
Nádasdi Tamás és Végh Adrienn
Opavszky Ferenc és Orbán Melinda
Simon Csaba és Mohos Éva
Szilasi László és Rigó Katalin

gyermekük: Ákos Zoltán
gyermekük: Flóra
gyermekük: Gergõ
gyermekük: Kristóf György
gyermekük: Csaba Zalán
gyermekük: Tamás
gyermekük: Olivér
gyermekük: Júlia
gyermekük: Izabella
Gratulálunk!

Új mûszerek
a tüdõgyógyászat szolgálatában
Az elmúlt hónapokban már többször is
hírt adtunk arról, hogy a Batsányi
utcában lévõ szakrendelést a kórház
épületébe költöztetik. Errõl, majd egy
csúcstechnológiát jelentõ mûszer beszerzésérõl és az egynapos sebészeti
ellátásról is kértünk tájékoztatást a tapolcai kórház fõigazgatójától, dr. Flórián
Csabától.
- Már folyamatban van a Rendelõintézet
beköltöztetése a kórház területére. Elkészültek a tervrajzok, már csak a különbözõ
hatósági engedélyekre várunk. Reméljük, tartani tudjuk a vállalt határidõt, és év végéig
megtörténik az átköltöztetés.
- A kórház mely épületébe költözik a szakrendelés?
- Részben a Radiológia feletti emeletre, de
mivel ott nem fér el mindegyik, ezért felhasználjuk erre a célra a szabad ingatlanjainkat is. Átalakítjuk a jelenlegi tüdõgondozó, valamint a vérellátó épületét. Bízunk
benne, hogy a porta épületén belül mûködõ
nõgyógyászati rendelés is megfelelõ helyre
kerülhet, és a most ott lévõ, tarthatatlan
állapotok megszûnnek.
- A kórház a közelmúltban mintegy 40 millió forintot nyert pályázatokon. Ezt az
összeget mire kell fordítaniuk?
- A struktúra-átalakításra kiírt miniszteri
pályázaton nyert 16 millió forintból az új
krónikus feladatok ellátásának az alapfeltételeit kell megteremtenünk, azaz tárgyi és
az építészeti feltételeket kell teljesítenünk. 23
millió forintot a létszám-racionalizációra
nyertünk. Ez a támogatás a távozó dolgozók
végkielégítésének az anyagi költségeit fedezi.
- Még csak néhány hónap telt el azóta,
hogy az elõzõ egészségügyi miniszter bejelentette, milyen ágyszámokkal és osztályokkal
mûködhetnek a kórházak. Ez a néhány hónap
elég arra, hogy már a tapasztalatokról is
beszéljünk?
- Azt kell mondanom - pár hónap
távlatából -, hogy ez az átalakítás drasztikus,
de mondhatnám azt is, hogy brutális beavatkozás volt. Ezzel az ágystruktúrával a
bevételünk 44 %-át vesztettük el. Ez pedig
azt igényli, hogy a mûködési oldalon igazodni kell a bevételekhez. Ezért vált szükségessé
a létszámleépítés. De ezzel elérkezett a
kórház egy olyan minimum létszámhoz,
amelynek a további csökkentése már a
betegellátást veszélyeztetné. Ideje lenne,
hogy kormányzati szinten felismerjék: így
nem tartható tovább ez a finanszírozás.
Nemcsak mi, de a többi kórház is nehéz
helyzetbe került. Azoknál a kórházaknál is
elindult egy eladósodási folyamat, amelyeknél ez eddig nem volt jellemzõ.
Köztudott a médiumokból, hogy a „kasszának” 3-3 és fél milliárd forint tartaléka van.
Csak remélni tudjuk, hogy az elkövetkezendõ
hónapokban ez a pénz a támogatásokhoz
kerül, hiszen a mi mûködésünkbõl, a
megszorításokból spórolták meg.
- Miként tudják pótolni, ellensúlyozni a
44%-os bevételi kiesést?
- A struktúra-átalakításunk is ezt célozta
meg. Nõtt a rehabilitációs részlegünk. A
krónikus, az ápolási osztály teljes kihasználtsággal mûködik, bekerülni oda jelenleg csak
várólistáról lehet. Ez is mutatja, hogy a
térségben milyen nagy igény van erre az
ellátási módra. A tüdõgyógyászati rehabilitációnk 51 ágya pillanatnyilag soknak tûnik.
Szûkült az ellátási területünk, illetve az
országban több helyen is indítottak hasonlót.
Meg kell tehát találnunk annak a módját,
hogy a betegek továbbra is bennünket
válasszanak. Érdekes jelenség az is, hogy
míg az ország különbözõ pontjáról érkeznek
hozzánk, addig a tapolcai és a Tapolca
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környéki betegek nem élnek a csodálatos barlangklíma adta terápiás lehetõséggel. Ezen az
állapoton is változtatni szeretnénk. Elõrelépést jelenthet ezen a területen, hogy - szintén a fent már említett pályázat részeként egy több mint 12 millió forintos mûszer beszerzése van folyamatban. Ez a testpletizmográf tulajdonképpen egy kamra, amelyben
légzésfunkciós vizsgálatokat lehet végezni. A
különbözõ tüdõbetegségek differenciált diagnosztikája ennek a készüléknek a segítségével sokkal kifinomultabb, pontosabb lesz. Ez
a mûszer mindenképpen emelheti a szakmai
rangunkat, segíti majd az allergológusok
munkáját éppúgy, mint a különbözõ tüdõbetegségek diagnosztikáját, de még a gyermekgyógyászok is élhetnek a készülék adta
lehetõségekkel. Dunántúlon jelenleg csak a
deszki tüdõkórházban van ilyen, a második
Tapolcán lesz.
- A legutóbbi képviselõ-testületi ülésen a
polgármester úr örömmel jelentette be, hogy
a tapolcai kórház egynapos sebészeti ellátásra jogosult. Milyen mûtéteket végeznek majd
ily módon?
- Éves szinten 1400 beavatkozásra
nyertünk lehetõséget. Ez forintosítva közel 7
millió forint éves plusz bevételt jelent. Nem
nagy az összeg, de minden kicsi számít ebben
a nehéz helyzetben. A pályázatunk több szakmára szólt. Figyelembe véve az orvosi és a
mûszeradottságainkat, szemészeti, sebészeti
(laparoszkópos sérvmûtét stb.), traumatológiai, ortopédiai és természetesen nõgyógyászati mûtéteket fogunk majd végezni az
ellátás keretében. Ez utóbbi lenne a legfontosabb, hogy a kiesett szülészeti-nõgyógyászati osztály tevékenységét pótolni
tudjuk, és azokat a beavatkozásokat, amelyek
ily módon megoldhatók, mi végezzük el.
Tehát az egynapos sebészeti eljárás túlsúlyát
a nõgyógyászati mûtétek fogják jelenteni.
- Milyen feltételeknek kell megfelelnie
annak, aki egynapos ellátást kíván igénybe
venni?
- Szabálykönyv határozza meg az igénybevétel feltételeit. Beutaló szükséges hozzá,
de a kórházon belül is van egy felelõse az
egynapos sebészeti ellátásnak. Dr. Farnady
László az esetmenedzser, Õ koordinálja
ezeket a beavatkozásokat. A szakma szabályai szerint elõzetesen értesíteni kell a
kezelõorvost és a beteget arról, hogy milyen
beavatkozás fog történni és mikor. Az
elvégzett mûtétrõl mind a beteg, mind a
törvényes hozzátartozó, valamint a háziorvos
is kap egy elõzetes zárójelentést, és amikor
lezárult a kezelés- és a szövõdménymentes
periódus is lezártnak tekinthetõ - akkor egy
összesített zárójelentés is készül. Az egynapos sebészeti ellátás külön mûtõben történik,
és külön kórteremben helyezzük el az így
mûtött betegeket. A beavatkozás elvégzése
elõtt, a betegek kiválasztásánál fontos
tényezõ az is, hogy az illetõ a kórház
közelében lakjon, ha esetleg komplikáció lép
fel, 30 percen belül vissza tudjon kerülni az
intézménybe, legyen telefonja és az otthoni
ápolás megoldott, biztosított legyen. Ezek a
feltételek napjainkban nem teljesíthetetlenek.
- Mikortól lesznek a kórházban egynapos
mûtétek?
- A szokásos bürokrácia béklyójában
vagyunk, mert a pályázat úgy szólt, hogy a
kihirdetést követõ hónap elsõ napjától. A
pályázatot júliusban hirdették ki, de úgy néz
ki, hogy július 1-jétõl befogadásra kerültek a
nyertes pályázatok. Tehát pillanatnyilag a
mûködési engedélyünk beszerzése, az OEPszerzõdés megkötése van folyamatban. De
valójában mi már most is végzünk egynapos
mûtéteket, és reméljük, ki is fogják fizetni viszszamenõleg azokat. N. Horváth Erzsébet
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A vasútállomás a település kapuja

Kikényszerített pihenõ
Felbõgnek a motorok. Ámulatbaejtõen szép a nyár. A napsütés perzseli a
bukósisakokat, égeti a bõrruhákat. A
fiúk és lányok a szélbe tartják arcukat, és a következõ útra gondolnak. A
sebesség mámora fûti õket, az aszfaltcsík végtelensége ópiumként vonz.
Együtt a csapat, vár a Balaton, vár az
ország, csalogatnak messzi tájak. Az
erõs vasparipákon a szabadság a társuk,
nem parancsol senki, uralkodnak a
gépen, miközben sietve rohannak el a
fák, tájak, autók mellett. Lemarad
mögöttük a hétköznapok egyhangúsága,
távolba tûnik a szülõk aggódó tekintete.
A száguldás a magányos erõt, a testet
szétfeszítõ adrenalint, az Istent is
legyõzni vélõ akaratot jelenti. És persze
ilyenkor kinyílik a végtelen.
Felbõgnek a motorok. A tanúhegyek
lábánál áll a csapat. Most nem sietnek
sehová. Megálltak egy percre. A gépnek
dõlve csendben és zavartan nézik a tájat
maguk körül. A nap sugarai körülfolyják
õket, és ráömlenek a motorokra. Aztán
megszólal a temetõ lélekharangja.
És felbõgnek a motorok. Szürke ruhás
temetõszolgák eresztik le a fiatal testet
rejtõ koporsót a sírba. Neki már kinyílt a
végtelen.
Kovács Melinda

Levelesládánkból
Tisztelt szerkesztõség!
Az MN 1480 rakétadandár májusi
találkozójáról írott cikkemet, az önök újságja a júliusi számban leközölte.
Szeretném megköszönni a lehetõséget,
hogy ebben a formában is megemlékezhettünk az alakulatunkról, külön köszönöm,
hogy a mellékelt linket a cikkben megjelentették. Sok embernek szereztek örömet, akik
végre büszkén kimondhatják, katonák,
rakétások voltak.
Munkájukhoz a jövõben is sok sikert
kivánok.
Tisztelettel: Kása Árpád nyugállományú
százados, rakétás!

A turisták közel 30 százaléka veszi
igénybe a vasutat utazásai, kirándulásai
alkalmával, nyilvánvaló tehát az idegenforgalomra épülõ települések és a
környezetbarát vasút egymásra utaltsága. Kocsor Ferenccel, a MÁV tapolcai
állomásfõnökével errõl is beszélgettem.
- A vasút és a turizmus kapcsolatában
elsõsorban a felkészülésre helyezném a
hangsúlyt. A nyári szezon idejére a Balatonparton elsõdleges feladat az állomások
közterületeinek rendbetétele. Ez a kezdõ
lépés ahhoz, hogy az utazóközönség megszeresse a Balaton-parti állomásokat, és a
vasúti szolgáltatásokat igénybe vegye.
- A Desiro motorvonat pályára állítása is
egyfajta minõségjavulásnak tekinthetõ?
- Igen, mindenképpen. Jelenleg négy
Desiro mûködik Tapolca-Balatonfüred,
valamint Tapolca-Székesfehérvár állomások között. Nagy elõnyük, hogy léghûtéses
berendezésûek, kényelmesek, modernek.
Turisztikai szempontból is szép látványt
nyújtanak. Sokan csak azért utaznak, hogy
igénybe vehessék a szolgáltatásait.
- Gondolkoznak-e éves üzemeltetésben?
- Igen, szeretnénk a nyári ittlétet éves

Kirándulás a Szádelõ völgybe.
Dús a program, szoros az idõ. Korai
reggeli után a kényelmes busz elhagyván
Kassát, szántók, települések, a KeletSzlovákiai Vasmû mellett robog. A GömörSzepesi Érchegység nyúlványai ízelítõt
adnak a késõbbi csodából. Torna várának
romjai emlékeztetnek a magyar nép zivataros
századaira. Majd szétnyílik a sziklavonulat, s
már látható a Szádelõ völgy bejárata.
Lenyûgöz, csodálatba ejt, elnémít, imára
késztet, gyönyörködtet. A hegymozgató
erõket, a szeszélyesen kanyargó-csobogó
patakot, a sziklákon megkapaszkodott
növényt, a furcsa alakzatokat, a
„Cukorsüveget” bámulja az ember? Vagy a
tiszta levegõt élvezze? Kóstoljon a csermely
tiszta vízébõl? Ugorjon át a köveken?
Kapaszkodjék fel 1-1 fia-sziklára? A szó

fölösleges, nézni, nézni kell… hallgatni…
érezni… imádkozni… A gyalogtúrától csak a
„zergék” nem fáradtak el. De azért jólesett
egy kis pihenõ a buszban. Irány: Jászó, a
Bódva völgyében elterülõ, évezredek óta
lakott hely. Hírét-nevét a 12. században
telepített premontrei rend és monostora adta
meg. Legértékesebb látnivalója a barokk
templom. Az egykori francia kert/park helyén
elvadult kert látható. Kis pihenõ, fogyasztás
közben új szállóige születik: „Hosszú, mint a
jászói kávé”. Erdei kanyarodók után a 750
éves Debrõd fogad. Temetõjében Görcsös
Mihály sírkeresztjén hûséges dísz a Tapolcai
Batsányi János Általános Iskola babérkoszorúja. S míg a felnõttek virágot tesznek a
sírra, gyertyát gyújtanak, imádkoznak, a
gyerekek pitypangból koszorút kötnek, és
elhelyezik a kereszten. /folyt. köv./ Dr. G.T.G.

Nagy siker volt!

kikapcsolódást és feltöltõdést a táborozóknak. A rendkívül meleg idõben némi balatoni és marcali élményfürdõzéssel hûsítették magukat.
A táborzárónak Németh Gyula lovardája
adott otthont, ahol a meseország lakói - a
szülõk bevonásával - játékos vetélkedõn
vettek részt. Ezt a tündérek - „varázslatos
erejük segítségével” - nyerték meg. A zárón
minden kis csoport bemutatta az általa
készített rövid mûsort.
VVO

ezeket szükség esetén Székesfehérvár, vagy
Celldömölk biztosítja számunkra. A vihar is
sok esetben okoz kárt és fennakadást, mert
a fákat a pályára dönti. A késések egyik
sajnálatos oka vasúti baleset is lehet. Ekkor
60-80 percet is késhet egy-egy vonat, ez
pedig megakadályozza más járatok
közlekedését is. A balesetek megelõzése
érdekében hangsúlyt fektetünk a sorompók
korszerûsítésére. Ma már a Balaton északi
partján a fénysorompót sok esetben félsorompó egészíti ki.
Major Tünde

Fotó: Major

Jubileumi „nyomkeresõk” (3. rész)

Tábor a könyvtárban
A nyári szabadidõs táborban a gyermekkönyvtár kis olvasói meseország
birodalmát építették fel.
A királyok, manók, boszorkányok és
tündérek csapatai a meséken keresztül
kirándultak és játszottak. Ennek keretében
voltak Székesfehérváron, a királyok városában, ahol a mûvészeti látnivalók megtekintésén kívül egy lovagkori ebéden is részt
vettek.
Patcán a kalandpark adott tartalmas

üzemeltetésre váltani. A nemrég megalakult MÁV Start Zrt. feladata a jövõben,
hogy minõségi szolgáltatás biztosítása lesz.
- Az elmúlt napokban megdõlt Magyarország eddigi hõségrekordja. A szinte trópusi meleg miként hat a vasúti
közlekedésre?
- A nagy nyári meleg miatt - sajnos - elõfordulhat, hogy szolgálatképtelenné válnak,
késnek a vonatok. A mozdonyaink 25-30
évesek, a hûtõvizük felforrhat. Tapolcán
nem állnak rendelkezésre vontatójármûvek,

I. kcs-os Labdarúgó Diákolimpia Országos Döntõjét Fonyódligeten rendezték.
Ezen a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
csapata remekül helyt állt, és a nagyon jónak
mondható 6. helyen végzett. Vers Máté 10
góllal gólkirály lett. Felkészítõ tanáruknak,
Kalmár Lajosnénak és a csapatnak - Szõts
Gergõ, Vers Máté, Meidl Zalán, Kocsor
Dénes, Péber Kornél, Nagy Milán, Kálóczi
Dániel, Farkas Martin és Bán Gergõ - ezúton is gratulálunk.
KLK

Tájékoztatás
A Tapolcai Városõrség Polgárõr
Egyesület alapítótagjai: Ács János, Bakos
György, Cseh Péter, Csizmadia József,
Hegyi Károly, Horváth József, Horváth
Zsolt, Kiss János, Kölcsey Norbert, Kövessi
Sándor, Nacsa Ferenc, Németh József,
Palugyai Gábor, Parapatics Tamás, Petõ
Ferenc, Regdon László, Szöllõsi Pál, Tóth
Tibor, Tölgyes Zsolt, Vasáros Nikoletta,
Vörös Béla.
Tájékozatató: Tájékoztatom a Tapolcai
Városõrség Polgárõr Egyesület tagjai sorába jelentkezõket, hogy a belépési nyilatkozat és adatlapok az alábbi helyeken
érhetõk el és adhatók le: Tapolca
Polgármesteri Hivatal (8300 Tapolca,
Hõsök tere 15.) portáján; Tamási Áron
Mûvelõdési Központ (8300 Tapolca,
Kisfaludy S. u. 2-6.) portáján; Tapolcai
Rendõrkapitányság (8300 Tapolca, Ady E.
u. 2.) ügyeletén; Bakos György (8247
Tapolca-Diszel, Miklós u. 24. Tel: 30/9695498; Palugyai Gábor (8300 Tapolca,
Lesence u. 6. ) Tel: 70/6322-750; Vörös
Béla (8300 Tapolca, Batsányi u. 1.) Tel:
30/9462-690; Kölcsey Nyomda (8300
Tapolca, Batsányi u. 1. ) Tel: 87/414-644.
A nyomtatvány és az Alapszabály letölthetõ és megtekinthetõ Tapolca Város honlapján (www.tapolca.hu), valamint a
Tapolcai Városi Televízió képújságában.
Vörös Béla sk. elnök

KÉRDÉSEK TERE

Fotó: N. Horváth

A hónap kérdése:
Mi a véleménye arról. hogy Polgárõr
Egyesület alakult Tapolcán?
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Szalai Tímea

Tóth László

Keszler Andrea

- Természetesen hasznosnak tartom ezt a kezdeményezést.
Szükség van a munkájukra. Az
utóbbi idõben megszaporodott a
rongálások száma. Egy alkalommal a közvetlen közelünkben
gyújtottak fel egy kukát. Súlyos
következményekkel járhat, ha
nem fékezzük meg a csoportos
garázdaságokat.

- Véleményem szerint nagyon
szükségszerû a munkájuk. Elharapózott a vandálság a fiatalság
körében. Már jóval korábban létre
kellett volna jönnie, s talán elkerülhetõ lett volna sok probléma.
A környezõ falvakban régóta
mûködik, nagyon jó eredménnyel.
Azt gondolom, ez egy rendkívül
hasznos kezdeményezés.

- Indokoltnak és idõszerûnek találom a megalakulását. Az elmúlt
idõszakban nagy mértékben nõtt a
bûncselekmények száma. Különösen a belvárost és a Tópart környékét érinti. Úgy hiszem, lényegesen javítani fog a közbiztonságon, ha a jövõben a rendõrség munkája mellett a Polgárõr Egyesület
segítségére is számíthatunk.
MT

Új Tapolcai Újság
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IV. Balaton Filmfesztivál

18. mesterkurzus a zeneiskolában

Fotó: Magos

A filmfesztivál megnyitóján résztvevõk a mozi elõcsarnokában a Bacsó Péter
rendezés közben címû fotókiállítást tekinthették meg
Idén negyedik alkalommal rendezték meg
a Balaton Filmfesztivált, melynek helyszínéül évrõl évre a tapolcai Art-Mozi szolgál.
A magyar alkotásokat népszerûsítõ rendezvénysorozat mottója: minden évben egyegy neves filmes szakember (rendezõ)
bemutatása a magyar filmek szerelmeseinek.
Elsõ alkalommal Jancsó Miklós, majd
Illés György, tavaly a 80 esztendõs Makk
Károly, idén pedig Bacsó Péter munkásságát
ismerhette meg a közönség.
Az idei Balaton Filmfesztivál ünnepélyes
megnyitójára július 19-én 20 órakor került
sor. A mozi elõterében Benkõ László - az
Omega-együttes népszerû billentyûse -, mint
a rendezvénysorozat állandó házigazdája

köszöntötte a vendégeket. Bacsó Péter filmrendezõ bemutatkozása mellett ifj. Nádasy
László rendezõ-operatõr elismerõ szavait is
hallhattuk.
A megnyitót követõen a Te rongyos élet
címû filmet mutatták be, 20-án pedig a
Banánhéj Keringõ címû filmet tekinthette
meg a nagyérdemû, természetesen mindkettõt Bacsó Péter rendezésében.
A zárónapon a „Részletek a magyar
kaszkadõrök munkáiból” címû filmösszeállítás várta a közönséget.
A filmet követõen Piroch Gábor, az
Oscar-díjra jelölt magyar kaszkadõr beszélt
az élményeirõl.
Oltványi Zita

A kultúra örömei - Látványtári programok
Július 29. (vasárnap) 15 óra
A Csobánc Népdalkör fellépése Diszel
Anna-napi „Kisbúcsúja” alkalmából
Augusztus 11. (szombat) 11 óra
A nagy szenvedély II. címû kiállítás megnyitása. A kamarakiállítás, amelyet
Vörösváry Ákos mutat be, „csupán” ízelítõ a
leendõ Nagy Pipamúzeum anyagából.
Augusztus 11. (szombat) 19 óra
Kubai zene- és táncbemutató

Augusztus 17-18. (péntek-szombat) 20 óra
Leoncavallo: Bajazzók. Opera két felvonásban. Helyszín: a Látványtár udvara.
Augusztus 19. (vasárnap) 10-15 óra között
A környék biogazdáinak termékbemutatója,
valamint kenyérsütés a falukemencében, játszóház, gyermeklovagoltatás. Közben koncert (Ágoston Béla - duda/szaxofon, Hock
Ernõ - bõgõ). Elõadás: Korbély Barnabás:
„Születõben a Bakony-Balaton Geopark”.

Modern szemlélet, klasszikus rend
Sok jó és kevésbé jó kiállítás megnyitása
után felüdülés volt a Batsányi János Mûvelõdési Központban egy olyan tárlat, ahol
szembesülni kellett egy mai alkotó izgalmasan újszerû törekvéseivel. Portik Péter,
a Gyergyószentmiklóson 1964-ben született festõ ilyen feladatot adott fel nekem.
Röviden élete: autodidaktaként kezdett,
baleset következtében nagy lelki erõvel
kialakította mai stílusát, áttelepült
Magyarországba. Mostantól kiállításait itt
nézhetjük. Képeit a magas technikai tudás
fémjelzi. Az olajfestményeinek kompozíciós építkezését a szigorú logikai rend igen
szilárd egységben tartja. Pedig elemezve
kiderül, ellentétekbõl áll össze ez a rendezett szellemiségû képfelület. Ilyen párok
a szerves és szervetlen, kemény és lágy,
sarkos és lekerekített, élõ és elképzelt.
Érdemes elmerülni a látványban, hogyan
köti össze ezeket a képi elemeket.
Képei nagyon befejezettek, elvenni, vagy
hozzátenni a kompozícióhoz nem lehet. A
felhasznált erõs színek hozzásegítenek az
egységes világ felfedezéséhez, melybõl
érzelmi mondanivalója ered. Meggyõzõdésem, csak belsõ rend képes e látványban

megjelenni. Csendéleteiben az élõ és a tellurikus szilárdan összeforr, hiszen onnan
jövünk és oda tartunk. Az élõ motívumok
legtöbbször fantáziájából erednek, míg a
szervetlen motívumok architektonikus részletek, vagy kristályképzõdmények, azaz a
tellurikus világ. Az emberi arc számára
szabadon felhasznált kompozíciós elem,
mint az Ikrek, Lebegés, Kagyló, zene,
Kalapos hölgyek sora. Meglepõ a Keletsorozat gaugini reminiszcenciáival. És
fõleg nagyon szép.
Naturálisan megfestett tájképei - bár hagyományosak, - lelkisége azokon is átsüt.
És ezzel a kemény lélekkel kapcsolatban
állást kell foglalnia a kritikusnak. Kemény a
stílusa, hiszen kemény volt a sorsa.
Mûvészete gondolati mûvészet. A mai
értelmiségi látásmódja tartalmazza a
klasszikus szépség utáni nosztalgiát.
Elvetendõ szerinte a posztmodern mûvészeti halandzsa. Megérdemli a további figyelmet pályafutása.
Összefoglalva:
modern
látásmód,
klasszikus rend, szakmai biztonság, hibátlan ízlés és szépségeszmény. Ezek a fõ rendezõelvei.
Dr. Sáry Gyula

Szép hagyomány folytatása lett e nyáron is
a Járdányi Pál Zeneiskolában a Baranyai
László Liszt-díjas zongoramûvésztõl
vezetett mesterkurzus július 6-16-ig.
A nyitó hangversenyen maga a mester
mutatkozott be játékával. Már a megjelenése
is ígéret, imponáló. Hatalmas mûveltsége,
kiérlelt technikája megragad. Beethoven:
Eroica-variációk op. 35. mûvét higgadt áhítattal indítja, majd a kirobbanó zseni stílusa is
életre kél a billentyûkön. Kodály: Marosszéki
táncok fanyar-erõs akkordjaiban rejtve a népdal, balról-jobbról kísérve bravúr. A
Dohnányi-csokor változatos témájú darabjai
emberükre találnak. Liszt: XII. rapszódia
zenéje sajátos, minden eddigitõl elütõ, új, élõ
dal bujkál benne. Elkápráztat az aprólékos
ujjvibráció.
Az aktív növendékek játéka-meghallgatása már 7-én megkezdõdött az órarendi
beosztás szerint. Kérdésemre, hogy mi vonzza Tapolcára a professzor urat évrõl-évre, ezt
felelte: Minden! - A gyerekek!
Idejön tanulni a világ. A hazai városok,
Pécs, Budapest, Szentes, Kecskemét küldöttein kívül Japánból, Kassáról, Szlovéniából is
érkeztek hallgatók. Július 11-én Keszthelyen

a Festetics-kastély tükörtermében nyilvános
hangversenyen mutatkozott be 5 növendék és
a tanár úr. Bach, Liszt, Schumann mûvei
hangzottak el a kisszámú, de igényes közönség elõtt. A tanár úr jó pedagógiai érzékkel
osztotta be a fellépés sorrendjét. Mind színvonalasabb mûvek és elõadások következtek.
A mûvész-tanár pedig sallang és pátosz
nélkül, erõ és finomság biztonságával
kápráztatott el.
Július 13-án a tapolcai közönség elõtt
mutatkozott be 6 növendék - Bach Beethoven - Chopin - Rahmanyinov Dohnányi - Liszt mûveibõl. Az elhivatottság
többletét vitték elõadásaikba az ifjú zenészek.
Különleges élmény volt a japán AJAKI-tól
hallani Dohnányi Pastorale visszatérõ
melódiáját, „Mennybõl az angyal” dallamsorát és a 2 zongorán játszott Beethoven Cdúr zongoraversenyt a tanár úrtól és legérettebb tanítványától.
A professzor úr reményét fejezte ki, hogy
15-én a záró hangversenyen minden
növendéke tudása legjavát nyújtja, miután 10
napon keresztül zongorajátéktól visszhangzottak a tapolcai zeneiskola falai.
G. Dr. Takáts Gizella

Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
Az augusztus 15-tõl 20-áig tartó ünnepi
rendezvénysorozat elõkészítõ munkái
befejezõdtek - válaszolja kérdésünkre
Bognár Ferenc, a szervezõ-rendezõ
Tamási Áron Mûvelõdési Központ igazgatója.
- A nyitó rendezvényre augusztus 15-én 19
órakor kerül sor a római katolikus templomban, ahol Ruppert István orgonamûvész és
Simai László trombitamûvész ad koncertet.
Augusztus 16-án a Tapolcai Ifjúsági Zenekar
vezeti azt a felvonulást, amelyen a borlovagok, lovasok és táncosok is részt vesznek. Az ünnepi napokat Lasztovicza Jenõ, a
Megyei Közgyûlés elnöke nyitja meg.
Augusztus 18-ától Kollátor János festõmûvész kiállítását tekinthetik meg az érdeklõdõk a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
A rendezvénysorozat egyik színhelye a
Kisfaludy utca lesz. A hatalmas sátorban
egymást váltják majd a programok, köztük a
jelentõs számú élõkoncert. Fellép majd
Szikora Róbert, a Back II Black, de a helyi és
a Sümeg testvérvárosi tánccsoportok is kapnak bemutatkozási lehetõséget. A német és a

cigány nemzetiségi mûsor is ezen a napon
zajlik. A IX. Tapolcai Pörköltfõzõverseny
színhelye augusztus 19-én a Köztársaság tér
lesz, itt adják át a Virágos Tapolcáért mozgalom díjait is. A napot utcabál zárja. A sztárvendég a Fiesta. Augusztus 20-án zenés
ébresztõ, 11:30-kor a Szent István-szobornál
kenyérszentelés. Este a Víziszínpadon Ács
János polgármester köszönti az ünneplõket.
A programsorozatot a Tóparton tûzijáték
zárja (jó idõ esetén), illetve ezt követõen a
Teguila együttes ad koncertet a Kisfaludy
utcai fesztiválsátorban. A Tapolcai Ünnepi
Napok és Borhét részletes programja a plakátokon már olvasható. Második alkalommal
egészül ki a program borhéttel, amelynek
keretében helyi bortermelõk kínálják termékeiket. De a terveink között szerepel, hogy
a szõlõtermelõ vidéken lévõ testvérvárosaink
(az olasz Este, a német Stadthagen) borászait
is meghívjuk majd erre a borünnepre.
Mindenkinek jó szórakozást és tartalmas
kikapcsolódást kívánok a Tapolcai Ünnepi
Napokra és Borhétre - fejezte be a tájékoztatást az igazgató.
NHE

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Sárdy János színész, énekmûvész
(Nagykónyi, 1907. július 27. - Budapest, 1969. március 9.)
Szülei nehéz sorsú vándorkereskedõk voltak. Tíz éves
korában Karmacsra költöztek. 1918-ban Tapolcára került a
polgári fiúiskolába. Itt járta ki annak négy osztályát. Az
iskola értesítõje szerint itt 1922-ben végzett jó eredménnyel.
Osztályfõnöke az Erdélybõl menekült kiváló tanár, Deési
Daday Dezsõ volt. Nyilván itt kapott indíttatást arra, hogy
tanulmányait a pápai tanítóképzõben folytassa. Ötévi tanulás után, 1927-ben Dunaföldvárra került kezdõ tanítónak,
és 1936-ig osztálytanítóként mindvégig itt dolgozott.
Hivatásának tekintette a pedagógusságot, de a fiatal, jó kiállású legényt hamar befogták a helyi mûkedvelõ társulatba. Sikere volt. Fõleg az énekhangjával tûnt ki, és egyre többen további tanulásra biztatták. Rövidesen Palotay Árpádtól, az
Operaház karmesterétõl vett magánórákat. 1938 júliusában ösztöndíjasként a Magyar Állami
Operaházhoz szerzõdtették.
Sikerrel énekelte el az operairodalom nagy tenorszerepeit (a János vitéz Kukorica
Jancsiját, A nürnbergi mesterdanokok c. opera Dávidját, a Denevér Alfréd,ját, Almaviva gróf
és Papageno szerepét, stb.), de mind többször ruccant át más színpadra és mûfajokba, elsõsorban az operettbe. 1958-ban szerzõdött a Fõvárosi Operettszínházhoz. Itt dolgozott
haláláig. Filmezni a negyvenes évek elején kezdett. A Mágnás Miska és a Déryné c. filmjében
aratta legnagyobb sikerét. A prózai szerepekben is maradéktalanul érvényesült kivételes férfibája, játékintelligenciája. A zenés színpad szakértõi és közönsége egyaránt az operettmûfaj
legnagyobb magyar bonvivánjaként tartja számon. A tapolcaiak is mindig büszkén emlegették, életútja és példája ösztönözte a helyi öntevékeny csoportok tagjait. A halála elõtt készült
interjúban mondta gyermekkora Tapolcájáról, hogy „Már akkor is hangulatos, meleg község
volt. Nemrégiben átutaztam most már - a városon. Megálltam az iskola elõtt. Hányszor tódultunk ki e kapun, a TIAC, a helyi futballcsapat nevét kiáltva! Hányszor rohantam önfeledten
tanáromnak, a legkedvesebbnek Deési Daday Dezsõnek, akinek köszönhettem, hogy a Pápai
Tanítóképzõbe kerülhettem.”
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok./
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A természetes csodaszer
Június 28-án a Tamási Áron Mûvelõdési
Központ adott otthont a „Természetesen… Anyatejjel!” címû rendezvénynek. Az Anyatejes Világnapot közösen
ünnepelték meg a kisbabák, az édesanyák és a szakemberek. Az elõadásra a
tapolcai Védõnõi Szolgálat szervezésében
került sor. A programról Lenner Lászlóné
védõnõt kérdeztük.
- Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy az
anya-gyermek kapcsolat fontosságára helyezzük a fõ hangsúlyt. Dr. Kovácsné Mozsolics
Melinda - meghívásunknak eleget téve - a
„Szoptatás jelentõsége, az anya-gyermek
kapcsolat alakulásban” címmel tartott
elõadást. Második lépésként egy babaúszásról szóló filmet tekinthettek meg a vendégek.
A program zárásaként a szoptató édesanyák
köszöntése következett. „Természetesen
anyatejjel!” jelszóval emlékplaketteket
adtunk át egy szál virág kíséretében. Az
egészséges táplálkozás jegyében salátatálakkal vártuk a kismamákat. Szeretném az
újság hasábjain keresztül is megköszönni a
Rompos Bt., valamint a Kékkúti Ásványvíz
Zrt. segítségét.
- Milyen fontos élettani hatásait emelné

ki az anyatejes táplálásnak?
- „A szoptatás nem csupán egy táplálási
mód a sok közül, hanem kapcsolat, vigasz,
személyre szabott immunológiai védelem is
egyszerre.” - mondja a szakember. Valóban,
a legideálisabb a gyermekek számára, az
anya-gyermek kapcsolat fontos meghatározója. Nagy szerepet játszik bizonyos
betegségek megelõzésében, mint például
asztma, cukorbetegség. Az anyatejes
táplálásra nemcsak a baba megszületését
követõen készülünk, már a terhesség ideje
alatt felkészítjük az anyukákat ennek
fontosságára.
- Ön hogyan értékeli a rendezvényt?
- Megítélésem szerint a célunkat elértük.
Úgy gondolom, hogy akik elfogadták a
meghívásunkat és ellátogattak hozzánk,
kellemes élményekkel és útravalóul hasznos tanácsokkal térhettek haza. Csodálatos
érzést kölcsönöz az édesanya számára az a
pillanat, amikor a szoptatáson keresztül
még közelebb kerülhet gyermekéhez.
Mindhárom gyermekemet másfél éves
koráig szoptattam, és el nem cseréltem
volna ezeket az intim, meghitt pillanatokat
semmiért sem.
Major Tünde

Szólj, síp, szólj ! . . .
Dolgos hétköznapok jutalma az ünnep: a pihenés, öröm, meghitt együttlét ideje. Jó
együtt örülni szeretteinkkel. Boldog az a nép, társaság, egyén, akinek van oka örülni,
ünnepelni.
Nem ünneprontás-e, ha hiányzik valaki az ünneplõk közül, akinek ott lenne a helye, de
távol, egyedül, rájuk gondolva emlékezik, kiközösítetten kesereg.
Lehet tiszta szívvel ünnepelni, ha pl. elsõáldozó gyermek, ballagó, esküvõjét ünneplõ
rokon kérdezi: Miért nincs itt X?
A makacsságot, félreértést, haragtartást tessék jóelõre feloldani, hogy a hófehérben,
aranyban, virágban tobzódó társaság tiszta lelkiismerettel, együtt örvendezhessen, ünnepelhessen.
Dr. G. T. G.

Szakmai siker Bécsben

Felettünk a csillagok

2. rész
Rezervátum a csillagoknak

Civilszervezetek összefogásának köszönhetõen Magyarországon jöhet létre
Európa elsõ Csillagos Égbolt Rezervátuma.
A Zselica Szövetség, a MEE
Világítástechnikai Társaság, a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar
Csillagászati Egyesület együttmûködési
megállapodást kötött június 20-án, abból a
célból, hogy a Zselici Tájvédelmi
Körzetben létrejöhessen egy nálunk eddig
teljesen ismeretlen rezervátumfajta.
Mai modern világunkban - a fényszenynyezésnek „köszönhetõen” - egyre kevesebb
helyen, és egyre kevesebb csillagot lehet a

maga természetes pompájában megfigyelni.
Ezt a tendenciát próbálja lassítani, vagy
megállítani ez a kezdeményezés. A Zselica
Szövetség segíti a kistérség tagönkormányzatait, hogy a településfejlesztési terveikbe a fényszennyezés elleni védelemre
vonatkozó részeket iktathassanak be.
Ha minden a tervek szerint alakul, még
ez év õszéig sikerül az összes feltételnek
megfelelni, és akkor szabaddá válhat az út.
Európában elsõként mi mondhatjuk majd
el, hogy igen, nálunk már van Csillagos
Égbolt Rezervátum.
És erre joggal lehetünk majd büszkék.
Huszák László

Június 25-én került sor az elsõ Nemzetközi EBC*L versenyre, melynek helyszínéül Bécs szolgált. A döntõn Ausztria
és Magyarország 20-20 legkiválóbb diákja mérte össze tudását. A gyõzelmet Ács
Veronika, a Széchenyi István Szakképzõ
Iskola tanulója tudhatja magáénak.
Kiemelkedõ eredménye alkalmából
beszélgettem Veronikával:
- Szép élményekkel gazdagodtam, de természetesen a legmaradandóbb és legmeghatározóbb emlékem mégis a díjátadás.
Villámcsapásként ért a hír, alig akartam
hinni a fülemnek. Egy héttel a versenyt

követõen kezdtem csak elhinni, hogy
valóban sikerült. Hatalmas meglepetés és
csodálatos érzés volt a legjobb tíz közé bekerülni. Arra már nem is mertem gondolni,
hogy elsõ helyezett lehetek. Nagyon jó
érzés töltött el, amikor az EBC*L vezetõivel kezet foghattam, gratuláltak, és velem
együtt örültek. Különösen jó érzés volt
örömet szerezni a családomnak, az igazgatónõnek, a felkészítõ tanáraimnak, barátoknak és mindazoknak, akik bíztak bennem.
- Kérlek, mesélj a jövõbeni terveidrõl!
Elsõsorban hol szeretnéd kamatoztatni a
megszerzett tudásodat?
- Jelentkeztem a veszprémi Pannon
Egyetem gazdasági szakára, pénzügy és
számvitel, valamint közgazdaságtan szakra.
Szeretnék bekerülni és késõbb mérlegképes
könyvelõként elhelyezkedni. Ha ez
mégsem sikerülne, közgazdász lennék.
Megfordult a fejemben, hogy talán
külföldön próbálom ki magam. Úgy gondolom, hogy a megszerzett tudásomat az élet
bármely területén fel tudom majd használni. A terveim között szerepel még a „B”- és
a „C”-modul megszerzése is.
- Útravalóul mit tanácsolnál diáktársaidnak?
- Tanuljanak és versenyezzenek! A tudást
senki nem veszi el az embertõl, és elõbbutóbb beérik a gyümölcse. A siker az egyik
legjobb érzés a világon.
Major Tünde

Korszerû technikával a biztonságos közlekedésért
- Több mint harminc éve vagyok gyakorlati oktató - mondja a vele készített riport
elején Pálosi János, a Pálosi Autósiskola
tulajdonosa a tapolcai Glázer Sándor u. 5.
szám alatti családi háza udvarában kialakított oktatóteremben.
- Az MHSZ-nél kezdtem, de tizenöt év
kitartó munkája után rákényszerültem arra,
hogy váltsak. Ugyanis az akkori vezetés Kft-t
alakított, és az oktatók „nem fértek” ebbe
bele. Így, aki életképes volt, az továbbállt.
- Milyen autótípussal tanított eddig
vezetni?
- Az MHSZ-nél „elszaggattam” öt Skodát,
utána Ladával is oktattam, de rájöttem, hogy
nemcsak én, de a tanuló is szenved vele.
Szerencsére ezután megtaláltam azt az
autómárkát, amellyel azóta is oktatok. Ez
pedig a benzines autónál költségesebb, de
megbízhatóbb diesel MAZDA.
- Össze tudja számolni, hogy hányan tanultak meg vezetni az Ön segítségével? Hány
éves volt a legidõsebb?
- Csak körülbelül. Évente 60 tanuló, azaz a
30 év alatt 1800 ember. Nemrég vizsgázott
sikeresen a legidõsebb tanítványom, egy 65
éves hölgy.
- Milyen feltételeket kell teljesítenie annak,
aki jogosítványt kíván szerezni?
- A vizsgának két része van: elmélet és
gyakorlat. Az elméleti oktatás 16 óra
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KRESZ-bõl, 8 óra vezetéselméletbõl, 4 óra
mûszakiból és egészségügyi oktatásból áll.

9 óra rutinpályán történõ vezetést kell
megtenni. De ez az idõmennyiség csak azok-

Fotó: Gerencsér

A szimulátor nemcsak az autósoknak ad majd lehetõséget arra, hogy különbözõ helyzetekben gyakorlatot szerezzenek, de a motorosoknak is
Míg az elõzõeket a fiam és egy Szolnokról
általam idehívott szakember tanítja, addig az
eü. vizsgára való felkészítést a helyi
Vöröskereszt végzi. A gyakorlati vizsgára
való felkészülés során - 2 óra éjszakai - 14
óra kötelezõ városvezetést, 4 óra országúti és

nak elegendõ, akik már valamilyen módon
kapcsolatba kerültek az autóvezetéssel.
- Hol van a rutinpálya, hol gyakorolhatnak?
- A városi sporttelep mellett van a pálya,
önkormányzati tulajdon, a Tapolca Városi

Új Tapolcai Újság

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-tõl béreljük.
Már nagyon ráférne a felújítás, mert félõ,
hogy a rossz feltételek miatt Veszprémbe kell
mennünk majd a rutinpályára gyakorolni.
- Kevés az olyan vállalkozó, aki elmondhatja, hogy a stafétabotot átadhatja a fiának.
Ön ezek közül a kevesek közül való.
- Örülök is annak, hogy a fiam is ezt a
hivatást választotta. Nemcsak elméletet, de
gyakorlatot is oktat.
- A gépkocsivezetés oktatása mellett nemrég óta motoros oktatásra is van lehetõség
Önöknél.
- Igen. Kismotorból itt helyben lehet vizsgázni, rutin, illetve forgalomból. Nagymotorból és személygépkocsiból rutinvizsga
helyben, a forgalmi vizsga pedig Keszthelyen
van. Az elméleti oktatás korszerû számítógépes programmal, kivetítõn - korlátlan
tesztgyakorlási lehetõséggel - történik.
Hamarosan egy, a képzést segítõ szimulátorral fog gazdagodni a gépparkunk.
- Ha valaki érdeklõdik a gépkocsivezetõi,
illetve a motorvezetõi tanfolyam felõl, miként
és hol teheti meg?
- Itt, a Glázer Sándor utca 5. szám alatt
lévõ oktatótermünkben személyesen, de
szívesen adunk felvilágosítást telefonon (tel.:
06-87/322-436, 06-30/275-4631) és interneten (e-mail: palosijanos@freemail.hu)
keresztül is.
(X)

SPORT

Elsõ kézbõl

55 éve történt

1952. július 24-én Csermák József
60,34 m-es dobással bajnok lett
Helsinkiben
A gyõzelem pillanatait N. Horváth Erzsébet
Csermák József, a kalapácsvetõ címû könyvébõl vett részlet segítségével idézzük fel.
Csermák hetediknek dob. És ahogy a mozzanatokat a dokival együtt kidolgozták, azok
úgy követik egymást. A lassú, nyugodt
indulásból szélsebes gyorsulás lesz, s mint a
rugó pattan ki a szinte guggoló helyzetbõl,
hogy a kalapácsát elrepítse. 58,45 az eredmény. Újabb olimpiai csúcs. Mindenki õt
figyeli. A stadion szinte egy emberként érzi,
hogy az emberi akarat és teljesítõképesség
valami hihetetlen csodájának lehet tanúja
hamarosan. Storch kilépése és Strandli 56,36
méteres dobása sem hozza már lázba a
közönséget.
Míg a többiek - Storch, Strandli, Wolf - a
londoni olimpia bajnokát, Németh Imrét

figyelik, addig Csermák József erõteljesen
menetel a végsõ diadal felé, s ha õ lép a
dobókörbe, a nézõk tízezrei figyelnek rá.
A kalapácsvetés bûvös határa a 60 méter,
gondolták a finn rendezõk, amikor a Helsinki
Olimpiai Stadionban csak ennyit mértek ki.
De akkor még nem tudták, hogy Magyarországról, egy dunántúli faluból, Tapolcáról
jönni fog egy húszéves fiatalember, aki minden számítást, ami addig ésszerûnek tûnt,
meg fog dönteni, és a kalapácsvetés
könyvébe új történelmet kezd írni.
De most még csak a harmadik és egyben
utolsó sorozat következik. Csermák beáll a
körbe. Nyugodt. Befelé figyel. Minden mozdulata kiszámított mûremek. Lassan indít. A
rá tapadó tekintetek szinte megállnak. Aztán
elkezd pörögni. Az emberek félelemmel vegyes csodálattal figyelik, hogy a két erõ - a
centripetális és a centrifugális - hogyan küzd
vele és a kalapáccsal. De õ birtokolja mindazt a tudást, amellyel szinte a kezéhez
idomíthatja a fékezhetetlennek hitt, egymás
ellen ható erõket. Most azok is együtt harcolnak vele és érte.
Az íjként repülõ kalapács útját a fiú a
kalapácsvetõk jellegzetes mozdulatával,
magasra tartott fejjel, féllábon szökellve
kíséri. A zsigereiben is érzi, hogy ekkorát
még életében nem dobott.
Szinte azonnal felvillan a dobókör melletti
fehér zászló is, amely jelzi, hogy nem lépett
ki, érvényes a dobás. Valósággal felhördül a
stadion. A közönség látja azt, amit õ a rossz
látószögbõl nem, hogy a kalapács túljutott a
bûvös határon. A jelzõtáblán elõször megjelenik egy hatos.
- 60 méter! - kiáltja az izgatott közönség.
De nem. Leveszik, majd újra visszateszik.
Rohannak a fehérnadrágos térmérõk, hogy
acélszalagjukkal lemérjék a pontos távolságot. A 6-os mellé odakerül egy 0, majd a 3-as
és végül a 4-es szám. 60 méter 34 centiméter!
Új világ-, olimpiai csúcs, Európa- és magyar
csúcs! Zúg a stadion.

MKB VESZPRÉM KC - DEBRECEN KSE
Városi Rendezvénycsarnok (Alkotmány u. 7.) 2007. július 31. 18 óra
Belépés 12 év alatt ingyenes! Jegyár: 500 Ft/fõ.
Jegyelõvétel: július 23-tól a helyszínen és a Moziban.

Tehetségeink
Igazi sportos család az övék. A Hársfalvigyerekek kiváló géneket örököltek szüleiktõl, hiszen édesapjuk jónevû kapus volt,
édesanyjuk pedig az atlétikapályán ért el
sikereket.
A tizenhárom éves, remek felépítésû
nagylány, Zsófi három évig kézilabdázott.
Mostanra inkább a tanulás tölti ki ideje
jórészét. Kedveli a nyelveket, és magyarból
ér el a megyei versenyeken jó helyezéseket. A
11 éves ikrek: Julcsi és András is egyre többször szereznek örömöt sporteredményeikkel
szüleiknek. András édesapja nyomdokaiban
jár. Öt éves volt, amikor az elsõ fociedzésen
könnyekre fakadt, mert nem rúgott gólt.
Azóta már a kapuban áll, és ha fejlõdése
töretlen marad, a szakemberek is szép jövõt
jósolnak neki. Az elmúlt napokban Agárdon
volt próbajátékon, melyen megfelelt, de
szüleivel közösen úgy döntöttek, hogy
egyelõre még Tapolcán marad.

Julcsi már az óvodában is sportolt. Elõször
úszott, késõbb kipróbálta a teniszt, majd
amikor a Kazinczy-iskola tanulója lett,
atlétikus képességeit Kalmár Erzsi néni
fedezte fel. Nála ismerkedett meg a szivacskézilabda rejtelmeivel is. Az elmúlt lapszámunkban már beszámoltunk az országos
bajnokságon elért atlétikai eredményeirõl, de
tudni kell róla, hogy imádja a focit is. Szeret
internetezni, tévét nézni, zenét hallgatni.
Kedvenc sportolói: Görbicz Anita, Carlos
Perez, Luca Tony és F. Cannavaro.
Eredményeiért 2006-ban megkapta az Iskolai
és Diáksport kategóriában a Tapolca Város
„Legjobb sportolója” címet. Még nem döntött a kézilabda és az atlétika között. Jövõre
mindkét sportágban nagy tervei vannak. Az
ikrek elszántságát és akaraterejét látva, biztosak lehetünk abban, hogy - testvérükkel,
Andrással együtt - még sok szép eredménynyel örvendeztetik meg szeretteiket. KLK

Hurrá, nyaralunk!
A Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft idén is megrendezte a
gyermek sport- és szabadidõs tábort
július 2-a és 13-a között.
A tábori foglalkozásokon 7-12 éves
gyerekek vettek részt. A 25 fõbõl 16 volt a
fiú és 9 a leány. Az állandó foglalkozások
mellett rendeztünk karaoket, activityt,
játékos versenyeket, könyvtári látogatást,
versíró versenyt, tartottunk kézmûves-

foglalkozást, arcfestést. Szerveztünk balatoni kirándulást, strandolást, pápai élményfürdõzést. A gyerekek rendõrségi elõadás
keretében beszélgettek a közlekedés szabályairól, a veszélyekrõl, megtekintették a
tûzoltóságot, a Pelion Hotelt, és önvédelmi
órán is résztvehettek. Örömmel mondhatom, hogy augusztus hónapban is indítunk turnusokat, sok szeretettel várjuk a
gyerekeket.
Cseh Diána

Arra kértük Kordik Csabát, a bajnokságot nyert nõi kézilabdacsapat edzõjét,
hogy értékelje csapatának elmúlt évi teljesítményét, és beszéljen az elõttük álló
célokról, feladatokról.
- A bajnokság nehezen indult számunkra,
de a végén nagyon örültünk. Jól sikerültek
az évközi igazolásaink, és az utolsó fordulókban szerencsénk is volt. Nagy dolog az
NBII bajnokának lenni, és megtisztelõ
bajnokcsapat edzõjének lenni. Azóta
komoly és eredményes tárgyalásokon
vagyunk túl. A Kinizsi Takarékszövetkezettel és az Önkormányzattal sikerült
olyan megállapodást kötnünk, ami biztosítja
azt az összeget, amely a magasabb osztályban való szereplésünkhöz szükséges.
Személyi változások is lesznek a csapatban.
Aláírt szerzõdése van már Gyõrbõl
Kecskésné Horváth Henriettának és
Imrefalvi Lillának. Szeretnénk, ha nálunk
játszana a volt NBI-es játékos, Helena
Golovko, de ahhoz, hogy a magasabb
osztályban is eredményesek legyünk, még
további erõsítésre van szükség. Mert
egyértelmû célunk, bennmaradni az NBI/B-

ben. Szeretnénk egy olyan bázist felépíteni,
mely a város nõi kézilabda vonalát hosszú
távon meghatározza. Ehhez szisztematikus
munkára, heti több edzésre, az alapokra
építkezve és a fiatalok folyamatos versenyeztetésére lesz szükség, azért, hogy a
késõbbiekben õk alkothassák a csapat gerincét. Évközben én már jeleztem, hogy
egyéb elfoglaltságaim miatt szeretném befejezni az edzõsködést, de a játékosok, a
szurkolók és a város vezetése felõl
egyértelmû bíztatást kaptam munkám további folytatásához. Ez számomra nagy
megtiszteltetést jelent. Annak bizonyítéka,
hogy elismerik eddigi munkámat. Végül is
úgy határoztunk, hogy félévkor, de a bajnokság végén mindenképpen átadom a csapatot.
Addig mindent elkövetek azért, hogy együtt
és külön is eredményesen szerepeljünk és az
új, nagy kihívásoknak közösen megfeleljünk.
(A csapattal kapcsolatos további hírek: A
felkészülést július 23-án kezdték. Elsõ
mérkõzésüket szeptember 9-én játsszák idegenben, és aki kíváncsi rájuk, élõben elõször
16-án a Városi Rendezvénycsarnokban
szurkolhat nekik.)
K. Lelkes Katalin

Fejlesztések a sporttelepen

Közlekedj okosan!

Több pályázat is érkezett az elmúlt
hónapokban Tapolcáról a Veszprém
Megyei Önkormányzat Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottságához.
A verseny és tömegsport beruházások
támogatásáért Tapolca Város Önkormányzata, a Tapolca Városi Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft és a Városi Sportegyesület nyújtottak be pályázatokat,
valamennyit a Sümegi úti sportpályára
vonatkozóan. Már elkészült a távolugró
nekifutó sportburkolata, valamint az
extrém sportpálya eszközparkjának bõvítése. Elõkészület alatt van strandröplabda
pálya és a mobil válaszfal kialakítása a
sakkteremben.
Az elnyert támogatások összértéke 840
000 Ft, melyhez hasonló nagyságú önrészt
kell biztosítaniuk a pályázóknak.
GB

Kispályások
A Városi Sporttelep adott otthont a VII.
Legea-Tim Sport nõi-férfi kispályás labdarúgótornának.
A bajnokságra 56 férfi és 10 nõi csapat köztük szlovák, francia és marokkói - adta le
a nevezését. Nõi végeredmény: 1. Universum
Budapest; 2. Miskolci Vénusz; 3. Universum
junior Budapest. Férfi végeredmény: 1. Sasok
Peremarton; 2. Tekker Kft. Tura; 3. III. Félidõ
Sopron.

Riasztó adat, hogy sok gyermekkorú esik
áldozatul valamilyen közlekedési balesetnek.
Ezért is dicséretes és örvendetes, hogy a
tapolcai Rendõrkapitányság kiemelt szerepet szán a baleset-megelõzésnek, a
közlekedésbiztonsági
ismeretek
terjesztésének a tanu-lók körében.
A közelmúltban meghirdetett, a témával
kapcsolatos rajzpályázatok tapolcai sikerei,
valamint a közlekedésbiztonsági gyermekvetélkedõ országos döntõjében való
részvétel is igazolja, hogy eredményes az
oktató-nevelõ munka.
Kovács Gábor, a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskola tanulója
a pályamunkájáért az országos döntõben
különdíjat kapott.
NHE

Sportünnep
Tapolcán
Augusztus 4-én a Városi Sporttelep ad
otthont a Dr. Papp Pál és Csermák
József Nemzetközi Atlétikai Emlékversenynek.
Információnk szerint Csermák József
helsinki olimpiai sikerének 55. évében
tapolcai kalapácsvetõk is indulnak a
versenyen. Hajrá, Tapolca!

Hírek, eredmények
TENISZ
A megyei csapatbajnokságban szereplõ
férfi versenyzõknek egyéni versenyt rendezett a megyei szövetség. A tavalyi dobogósok közül egyedül a tapolcai Kassai Balázs
lépett ismét pályára, és remekül szerepelt,
mert mindkét döntõbeli riválisát legyõzve a
dobogó tetejére állhatott. A végeredmény: 1.
Kassai Balázs, 2. Doma, 3. Gyõri és Göncöl
(mindhárom Veszprémi Egyetem).
Rhodius Kupa, Tapolca
Férfi egyéni verseny. Tíz résztvevõvel. A
döntõben Kassai Balázs 7:6; 3:6; 3:5-ös
állásnál sérülés miatt kénytelen volt feladni
a mérkõzést. Így a gyõzelmet Nyírõ Balázs
szerezte meg. 2. lett Kassai Balázs, a két
harmadik helyezett Marton József és
Németh Tibor.

Új Tapolcai Újság

KÉZILABDA
XI. Unió nemzetközi utánpótlás kézilabdatorna, Várpalota
Az 1992-93-ban született lányoknál a
Tapolca VSE csapata a húsz induló közül,
a selejtezõ mérkõzésein sikeresen túljutva
bekerült a döntõbe, ahol végül a hetedik
helyen végzett.
ATLÉTIKA
A tehetséges futó, Mészáros Adrienn a
Diákolimpia negyedik korcsoportos 300
m-es síkfutás döntõjében a második
helyen futott, amikor térdsérülést
szenvedett. Ennek ellenére - megjavítva
eddigi legjobb idejét - végül bravúros teljesítménnyel az ötödik helyet szerezte
meg.
Összeállította:
K. Lelkes Katalin
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Sikeres párbajtõrözõk

Vigyázzunk együtt az értékeinkre!
- Tapolca nemcsak a barlangok, a
vizek városa, de a virágoké is mondták már többször elismerõen az
idelátogatók és hirdetik a lokálpatrióta tapolcai polgárok.

- Nagyon szépen kérek mindenkit,
fogjunk össze a rongálók ellen! A kár és
a helyreállítás minden egyes forintja az
önök, a mi, a tapolcai adófizetõ polgárok zsebébõl kerül ki. Az öntözõfejek

Fotó: N. Horváth

A szépen gondozott környezet értünk, emberekért van
- Örömmel vesszük az elismerõ és pótlása egyenként 20-30 ezer forintba
dicsérõ szavakat. Sokat áldoz a város kerül. A kihúzott palánták csonkítják,
azért, hogy szép és kellemes környezet tönkreteszik a szép virágágyásokat. Ha
fogadja a turistákat és a mindennap- nincs valakinek pénze arra, hogy virágot
jaikat itt élõ embereket - mondja Ács ültessen a kertjébe, amikor itt van az
János polgármester. - Sajnos, azonban a ideje, jöjjön el a polgármesteri hivatalvandalizmus újabb és újabb „arcát” ba, ígérem, ingyen fog virágpalántát
mutatja. Ott, ahol automata öntözõ- kapni. Legutóbb négy szemetest gyújcsövek vannak, valakik „szórakozásból” tottak fel a vandálok. Ezek értéke bruttó
lerúgják, széttördelik azokat. 80 éves 700.000 Ft. Vigyázzunk együtt az
nénik - fotó is van róla! - például a értékeinkre! Jelentsék fel a rongálókat,
Kisfaludy utcában felszedik az ágyások- ha tehetik, fényképezzék le õket! Az
ból a virágokat. Míg mások szemét- ilyen emberekre nincs szüksége a városnak - tette hozzá a polgármester.
gyûjtõket, kukákat gyújtanak fel.

Nagyon jól teljesítettek a Balaton
Isover Vívóklub párbajtõrözõi a júniusban megrendezett korosztályos versenyeken.
A szombathelyi versenyen olasz,
szlovák és német csapatokkal is
összemérhették tudásukat. A legidõsebb
kadett korosztályban az 1990. január 1-je
után születettek léphettek pástra, és a
lányoknál magabiztos vívással szerezte
meg a gyõzelmet Sáfár Cintia, Parrag
Klaudia pedig a 7. helyen végzett. A
fiúknál az ezüstérmes Hammer Péter, a 4.
helyezett Hartmann András lett.
A 1992. január 1-je után született
serdülõ korosztályban, lányoknál 3.
helyezést ért el a tapolcai Horváth
Viktória, fiúknál pontazonossággal 5.
helyen végzett Csák Dániel és Gál Soma.
Budapesten - szintén nemzetközi
mezõnyben - a Budapest Open kupáért
álltak pástra a versenyzõk. A gyermek
mezõnyben (1994) a lányoknál 5. Felker
Adrienn, 6. Siklósi Enikõ lett, a fiúknál 3.
Hammer Bálint, 5. Kiss Krisztián. Bambi
kategóriában (1995) a lányoknál 2.
Felker Adrienn, 8. Siklósi Enikõ. Fiúknál
Sáfár Cirill a 2., Csák Marcell a 3., Havasi
Marcell a 7., és Rozner Marcell a 8.
helyen végzett. A legkisebbeknél (1996)

álltak legtöbben a dobogó tetején a
Balaton Isover Vívóklub párbajtõrözõi
közül. Egyéniben lányoknál megnyerte a
versenyt Molnár Anna, 5. Palánki
Viktória, 6. Korponai Ella lett. Fiúknál
Siklósi Gergely az 5., Gál Huba a 8.
helyezést érte el. Ebben a kategóriában,
csapatban is elindultak a gyerekek, és a
fiúknál, lányoknál is az aranyérmet
szerezték meg. A gyõztes csapat tagjai
fiúknál: Siklósi Gergely, Gál Huba, Dénes
Ákos, Cziráki Bálint. Lányoknál: Molnár
Anna, Palánki Viktória, Korponai Ella.

Fotó: Szalay

A serdülõ magyar bajnokságon
bronzérmet szerzett csapat

Észrevettük, szóvátesszük

Tapolcai nyári fesztivál 2007

Fotó: Major

Nagy érdeklõdés kísérte a Tihanyi
Vándorszínpad mûsorát

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
augusztusi túraterve
08.04.
„Mûvészetek Völgye” teljesítménytúra-Kapolcs
„Zöldtúra”- Pula
08.11.
„Tátika-Rezi” teljesítménytúra
08.18-19-20. Szárliget-Gánt-Bodajk:
Országos Kéktúra
Für Ágnes
A következõ lapzárta idõpontja: 2007. augusztus 22.
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A nyári kulturális évad hétvégi rendezvényei - június végétõl augusztus
közepéig - az idén is rendkívül színes
programokat kínálnak.
A Víziszínpadon hétrõl-hétre hazai
elõadók lépnek fel. Az idei év nyári hangulatát köszönhetjük a Tapolcai Musical
Színpad társulatának, a Hátsó Udvar,
valamint a Bon-bon együttes koncertjének.
A közönség együtt énekelhette a már jól
ismert slágereket Domján Tamással és
Postás Józsival. A fesztivál negyedik
hétvégéjén Roy és Ádám jellegzetes
hangzása töltötte meg a teret. Július 29-én
a Daniel Speer Brass Show, augusztus 5én pedig a Ladánybene 27 lép fel.
A 2007-es tapolcai nyári fesztivált
városunk egyik neves mûvészének,
Máriónak a koncertje zárja augusztus
12-én.
Major Tünde

Fotó: N. Horváth

Tessék mondani: ez a XXI. század?!
Hogy eddig nem volt komoly baleset a
posta szinte életveszélyessé vált lépcsõjén, az maga a csoda.
Az viszont már képtelenség, de mondhatnám azt is, hogy érthetetlen, ahogyan
ezt a kérdést az illetékesek kezelik. A
lépcsõk javítása helyett azok lezárását
választották megoldásként. Igaz, ebben
talán már gyakorlatuk is van. Legalábbis
a tapolcai kisposták sorsa erre enged
következtetni...

HIRDETÉS
Eladnánk TAPOLCAI - 57m2 hasznos alapterületû - szívünkhöz nõtt,
igényes lakóközösségû, modern építésû, hangulatos, társasházi lakásunkat, melyben mediterrán hangulatú nappali, nagy erkélyes másik
szoba, nagy erkélykapcsolatos világos, étkezõs konyha (két külön erkély
van), külön fürdõ+WC és külön kamra található.
Külön vízóra, cirkófûtés, nagyon alacsony közös költség.
A lakáshoz egy önálló, 12m2-es garázs tartozik.

Tel: 30/63-58-728
Új Tapolcai Újság

Mi lesz akkor, ha a szintén töredezett,
veszélyes harmadik lépcsõsort is lezárják? Tanuljunk meg repülni, mint a posta
jelképe, a holló?!
NHE
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