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Erkölcsben nincs alku
- Világosan kell látni, hogy vannak
olyan napok, események és emlékek,
amelyeket nem lehet eltörölni, s amelyek évrõl évre hiteles üzenettel térnek
vissza - mondta ünnepi beszédében
Sólyom Károly alpolgármester március 15-én az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 159. évfordulóján a
Városi Rendezvénycsarnokban.
- Megjelennek és figyelmeztetnek,
akár ez a mai nap is. Figyelmeztet arra,

hogy a márciusi ifjak elszántsága és
bátorsága minden korban szükséges volt
és lesz is ezután. Üzeni nekünk 1848
azt, hogy védjük meg az igazságot, és
adjuk át azt mi is majd utódainknak.
Üzeni nekünk, amit Széchenyi, a legnagyobb magyar üzent: „erkölcsben
nincs alku!” Elvi kérdésekben, tisztességben, nemzeti értékekben nincs alku.
/Összeállításunk a 4. oldalon Ünnepelni csak õszintén... címmel./
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Kinek mihez van joga?
- Földi életünket csak a test és lélek
harmóniájában élhetjük meg. A teljesség igénye azonban hiányzik a ma
emberébõl - hangsúlyozta dr. Márfi
Gyula veszprémi érsek március 10-én
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban megtartott elõadásában.
Kinek mihez van joga? - tette fel a
kérdést az egyházatya. Majd a család
intézményrendszerének fontosságát
hangsúlyozva kiemelte, hogy a gyermeknek mindkét szülõhöz joga van.
Felhívta a jelenlévõk figyelmét arra is,
hogy hazánk elõkelõ helyet foglal el a
válások számát tekintve. Nem ment el
szó nélkül az oktatási intézmények
bezárása, a média felelõssége és a társadalmi-szocializációs problémák mellett sem.
/Írásunk a 5. oldalon Hittel és
szeretettel címmel./

Fotó: Dancs

Miközben a felnõttek autonómiájáról beszélünk, megfeledkezünk a
gyermekek jogairól - mondta dr.
Márfi Gyula

Miniszteri határozat döntött

Fotó: N. Horváth

A fáklyás felvonuláson hatalmas tömeg kísérte a nemzetiszínû zászlót

Sándor-napi bormustra
Harminchat borral neveztek a negyedik alkalommal megrendezett Sándor-napi szakmai bemutatóra a borosgazdák március 21-én a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.
A 2006-os évjáratú borok kiváló
minõségûek - derült ki a szakszerû

bírálatokból. - Az idõjárási viszonyok, a
területi adottságok, a szakértelem is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az évjárat
borai arany betûkkel írhatják be nevüket a
borok képzeletbeli nagykönyvébe.
/Írásunk a 10. oldalon Bemutatkozott a
2006-os évjárat címmel./

Az egészségügyi miniszter a március
8-án meghozott határozata alapján a
Dr. Deák Jenõ Kórház és Rendelõintézet és Gyógybarlang Kft aktív és
krónikus fekvõbeteg szakellátási kapacitását 90 aktív ágyszámban és 101
krónikus ágyszámban határozta meg.
A megadott aktív ágyszámok között a
belgyógyászat és társszakmák 50, a
sebészet és társszakmák 40, a szülészetnõgyógyászat 0 ágyszámmal szerepel.
„Határozatom ellen fellebbezésnek

helye nincs, a határozat felülvizsgálatát
jogszabálysértésre hivatkozással a Fõvárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a határozat közlésétõl számított 30 napon belül az Egészségügyi
Minisztériumhoz kell benyújtani, vagy
ajánlott küldeményként postára adni” írja a miniszteri határozat.
/A szülészet megszûnésérõl elhangzott
képviselõi megnyilatkozások a 3.
oldalon Képviselõi vélemények… címmel olvashatók./

Örökzöld dallamok

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Garamvári Vencel, a 2006-os év
legjobb bortermelõje, és értékelte a borokat

A tanévkezdés egy amerikai középiskolában is titkoktól, nyári élményektõl gazdag
A Tapolcai Musical Színpad a Grease musical üzenete földrészeken és koroazaz a Zselévillám címû zenés játékot kon is átível: fiatalnak és szerelmesnek
március 24-25-én mutatta be a Tamási lenni, csalódni és örülni idõtlen emberi
Áron Mûvelõdési Központban.
érzés.
A színpadon a ‘70-es évek végének
/Írásunk a 9. oldalon Életérzés
amerikai ifjúsága elevenedik meg, de a zselévillámmal címmel/

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közel kétmilliárd forinttal növekedett a
város vagyonértéke
/Riport Ács János polgármesterrel/

- Mielõtt a kérdéseire válaszolnék, az
újság hasábjain keresztül is köszönetet
mondok Tapolca polgárainak azért, hogy
megosztottság nélkül, egy településként,
egy szívvel, egy lélekkel együtt tudtuk
ünnepelni az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóját. Az együtt
ünneplés eddig is jellemezte városunkat,
de talán még soha nem vettek részt
ennyien a közös programokon, mint
most. Nagy örömömre szolgál, hogy
ebben a zsibongó világban a város
méltóképpen idézte meg március 15.
szellemiségét. - mondta a riport elején a
város elsõ embere.
- Polgármester Úr! Milyen Tapolca
vagyoni helyzete, gyarapodott-e az elmúlt
idõszakban?
- Örülök, hogy a fennálló nehézségek, a
költségvetés normatív támogatásának
hiánya és egyéb gondok mellett Tapolca
város Képviselõ-testülete - a fogadalmához
híven - olyan gazdálkodást igyekezett folytatni, amely a település javára és gyarapodására szolgál. Az elmúlt ciklusban közel
2 milliárd forinttal növekedett a város
vagyonértéke, ami gyakorlatilag bejegyzett
vagyont jelent. Ezért a vagyongyarapodásért a kormányon lévõknek, az ellenzéknek, a város vezetésének és minden polgárának köszönetet kell mondani. Kívánom, hogy ez továbbra is így legyen, mert
csak akkor lehet egy város mûködõképes,
csak akkor látszik rajta az élni akarás, ha ott
olyan építõmunka folyik, amelyre az
elkövetkezendõ idõszakban is lehet tervezni, számítani.
- Több évtizedes „harc” végére kerülhet
pont azzal, hogy a két szomszédvár Tapolca és Sümeg - testvérvárosi megállapodás aláírására készül, és így egy új
típusú találkozás kezdõdhet el.
- Ez a tény példaértékû, különösen annak
függvényében, hogy ez a megállapodás egy
országgyûlési körzeten belül, két kistérségi
központ között köttetik. Valóban egy kis
féltékenységgel tekintett egymásra az
elmúlt évtizedekben a két település,
figyelve azt, hogy a másik „rétje zöldebbe”. A megszületõ megállapodással közös
akarattal tudnánk a térség csodálatos turisztikai lehetõségeit, gazdasági programjait és
egyéb kínálatait összehangolni. Legyen ez
a döntés példaértékû arra is, hogy testvérvárost lehet találni egymástól 20 km-re
is nemcsak 2000 km-re. A megállapodás
aláírására a Város napján, március 30-án a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban ünnepi testületi ülés keretében kerül sor.
- Az elõzõ lapszámunkban készült riportban a Dobó-lakótelepi, valamint a TapolcaDiszelben lévõ kisposta bezárása elleni
tiltakozásról is szó esett. Lett eredménye a

tiltakozásnak?
- A kisposták bezártak, a feladat így
részben megoldatlan maradt. A Képviselõtestület hozzájárulásával újabb javaslattal,
újabb felterjesztéssel fogok élni a miniszter
felé, mivel - elsõsorban Diszelben - nem
megoldott a probléma, annak ellenére,
hogy megígérték a szolgáltatások biztosítását. Ha már a kéréseink - követelésünk ellenére bezárták a postát, igenis
biztosítani kell egy autót a feladatok
ellátásához, és nézzük meg azt is, miként
lehet együtt kezelni a két városrész problémáját. Bizonyára vannak sokkal kisebb
lélekszámú települések az országban, mint
amilyen a két városrész külön-külön, és
azokban a postai szolgáltatások ellátásához
autót biztosítanak.
- Már évekkel ezelõtt benyújtott egy
pályázatot a város a Belváros rekonstrukciójára. Azt akkor anyagi forrás hiánya
miatt parkoló pályára tette a kiíró. Történt
azóta elmozdulás?
- Annyiban történt elmozdulás, hogy a
pályázatunkat újra beadjuk. Sajnos, úgy
tûnik, hogy a Regionális Operatív Program
keretén belül 2007-ben már nincs lehetõség
arra, hogy pályázzunk, mert ezek a pályázati pénzek a 2005-ös, 2006-os pályázatokkal
felhasználásra kerültek. Tehát 2008-tól
indulhat újra a dolog. Azt nem tudjuk, hogy
milyen lehetõség nyílik menetközben - erre
nem sok esélyt látok, hiszen lassan már
március végéhez érünk -, hogy esetleg
uniós támogatásokra lehessen pályázni. Azt
viszont tudni kell, hogy ezek a pályázatok
továbbra is megmaradnak tagpályázatként,
azaz leosztott szakmai és ágazati pályázati
lehetõségek lesznek. Erre nagyon figyelünk
és minden olyan lehetõséggel élni fogunk,
amelyhez önrészt tudunk biztosítani legyen az uniós vagy országos pályázat.
- Egyre elkeseredettebben veszi tudomásul a város lakossága, hogy a falakra,
köztéri szobrokra, újabb graffitik, rajzok
kerülnek.
- Sajnos, a „mûvészek” egyre aktívabbak. Ezúton is szeretném megkérni õket,
hogy mérsékeljék magukat. Mindennemû
hátrány nélkül, akár egy levélben is,
jelöljék meg azt, hogy milyen lehetõséget
látnak arra, hogy megvédhessük az
értékeinket az „alkotásaiktól”. A helyreállítás az adófizetõk pénzébõl - lehet, hogy a
szüleik vagy akár az õ pénzükbõl is történik. Kérem, hogy ne tegyék tönkre
mindazt, amit a város polgárai évtizedek
alatt teremtettek! Minden lehetõségre nyitottak vagyunk, gondolkodjunk közösen
arról, hogy miként tudnák a mûvészeti
hajlamukat másutt kiélni, hol próbáljon
meg ehhez a város helyet biztosítani.
Kérem, keressenek bennünket, és mi
segítünk ebben.
- A térfigyelõ kamerák számának
növelése szerepel-e a tervek között?
- Növelni fogjuk a számukat, de csak
megfigyelésre használhatók, a büntetéshez
tettenérésre van szükség.

- Szomorú látványt nyújtanak a város
határában lévõ illegális szemétlerakók.
Ezek ellen miként lehet védekezni?
- Nagyon nehezen. Mindenkinek lehetõsége van arra, hogy 1,5m3 szemetet
ingyen elhelyezhessen a tapolcai szeméttelepen, és sokan mégsem ezt az utat
választják. Sõt, ha valakinek ennél több
szemete gyûlt össze, arra is van mód, hogy
számára kedvezményes szemétlerakást biztosítunk. Ennek viszont az a feltétele, hogy
jöjjön be a Polgármesteri Hivatalba és jelezze problémáját. Csak összefogással,
csak együtt gondolkodással és közös
akarattal védekezhetünk a szemetelõk
ellen. Becsüljük meg környezetünket, amelyet szintén az adófizetõk millióiból tudunk
csak széppé és élhetõvé tenni.
- A mezõõri szolgálat, illetve a közterület-felügyelet mennyiben segítené a
probléma megoldását?
- A mezõõr munkába állítását nem tudja
a város felvállalni, azt oldja meg a
Földmûvelési Hivatal. A közterület-felügyeletnél is az a probléma, hogy jelen pillanatban olyan nehézkes a jogszabály és
olyan elõírásokat, garanciákat kér, hogy
azzal a városra 20-25 milliós terhet róna,
ezt pedig nem tudjuk felvállalni.
- Bár még tél sem volt, de itt a tavasz.
Miként készül a város a turistaforgalmat is
növelõ évszakra, vendégfogadásra?
- Való igaz, hogy szinte õszbõl érkezünk
meg a tavaszba. Nem is emlékszem arra,
hogy ilyen telünk lett volna. Alig mutatta
meg az arcát. Mire elkezdtük a hó seprését,
lapátolását, már nem is volt. A tavaszvárás
idõszakában, mint máskor is, nagy odafigyeléssel törekszünk arra, hogy szépen és
tisztán tartsuk a várost. Már készülnek azok
a programok, amelyek az idei évet emlékezetessé teszik nemcsak az itt élõknek,
de az idelátogatóknak is. A tavaszi felkészülés idõszaka adjon mindannyiunknak
erõt ahhoz, hogy nyáron sok szeretettel
várhassuk a vendégeinket. Az elmúlt héten,
a 4 napos ünnep alkalmával szinte megtelt
a város. Nekünk pedig az a feladatunk,
hogy továbbra is nyitottak és felkészültek
legyünk a vendégfogadásra.
- Polgármester Úr! Ön a Képviselõtestület legutóbbi ülésén a szülészet
megszûnésével kapcsolatban azt mondta,
hogy továbbra is küzdeni fog a döntés ellen,
és ehhez kérte a képviselõk és minden polgár segítségét. Történt azóta valamilyen
változás ezzel kapcsolatban?
- Igen, történt. Arról szeretném tájékoztatni a város és a környezõ települések
lakosságát, hogy a miniszteri határozatot
követõ finanszírozási szerzõdés aláírására
még nem került sor. Jelenleg is tárgyalok,
de mondhatnám azt is, hogy küzdünk a
tapolcai szülészet megmaradásáért, létjogosultságáért. A tárgyalások eredményérõl
pedig tájékoztatni fogom a szülészet
sorsáért velünk együtt aggódó közvéleményt.
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 Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport
511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda
511-154
Benczik Zsolt megbízott irodavezetõ
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153
Décseyné Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport
511-151
Szabóné Szakács Judit csoportvezetõ
Okmányiroda
511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ
511-152
Gyámhivatal
511-158
Mátyás Endréné hivatalvezetõ
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 1314-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./Fax: 510-740; 510-741
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

AKTUÁLIS

Képviselõi vélemények a szülészet megszûnésérõl
Tapolca Város Képviselõ-testülete március 23-án tartotta soros ülését a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban. Az ülés
egyik napirendi pontja a Dr. Deák Jenõ
Kórház-Rendelõintézet és Gyógybarlang
Kft. tevékenységével kapcsolatos polgármesteri elõterjesztés volt. Ennek
kapcsán a képviselõk arról döntöttek,
hogy hozzájárulnak azokhoz a fejlesztéseknek, átalakításoknak a megkezdéséhez, amelyeket a város, mint a
kórház tulajdonosa a mûködtetõvel
szerzõdésben már rögzített.
A szavazást követõen Ács János polgármester arról tájékoztatta a Testületet,
hogy az egészségügy kórházi ágyakra
vonatkozó szerkezeti átalakítása miként
érinti a tapolcai intézményt. -Tapolca városa
90 aktív és 101 rehabilitációs ággyal - az
elképzeléseket felülmúlva - egy 191 ágyas
kórházzá válhatott, és ennek a felújítása
kezdõdhet meg - mondta. - Úgy tûnik, hogy
egyelõre a szülészet és a nõgyógyászat
ágyai kritikusak, mert lehet, hogy ez az
osztály gyermekgyógyászat hiányában meg
fog szûnni, a nõgyógyászati rész pedig a
mátrix rendszerû sebészeti osztályon fog
tovább mûködni. A miniszter úr lehetõséget
adott arra, hogy ott, ahol aktív ágyas kórház
van, az jelezze, hogy milyen tevékenységet
szeretné folytatni. A fõigazgató úrral
megbeszélve már jeleztük is, hogy minden
olyan tevékenységet, amelyet eddig folytatott a tapolcai kórház - beleértve a
szülészetet és a nõgyógyászatot is - továbbra
is el szeretné látni. Ezt az igényt a fõigazgató úr a regionális fõorvosnak is benyújtotta.
A polgármesteri tájékoztatót követõen
lehetõség nyílt arra, hogy a képviselõk kifejtsék véleményüket a kialakult helyzettel és
benne a szülészet megszûnésével kapcsolatban. Írásunk további részében ezeket - a
megszólalások sorrendjében - közöljük.
- Amit a polgármester úr mond, az már
majdnem szebb, mint a valóság - reagált a
tájékoztatóra Csonka László képviselõ. - A
dokumentumok szerint már lezárt tény,
hogy a szülészet megszûnt Tapolcán. Már az
átszervezés is olyan stádiumban van a
kórházban, amely ezt igazolja és bizonyítja.
A januári elõterjesztés szerint ez a kórház a
megye kórházai között a legszerencsésebb
helyzetbe került volna, a 198 ágy helyett
210-zel folytathatta volna a munkáját. A
Regionális Egészségügyi Tanács (RET) a
miniszteri javaslatot - érdemi tárgyalás
nélkül - visszaadta. A második felvonás ránk
nézve sokkal rosszabb kondíciót hozott. A
megye legjobb kórházai közül a legrosszabbakhoz kerültünk, aminek az a lényege,
hogy a hetven éve mûködõ szakma, a
szülészet aktív ágyát nem biztosítják. Itt tartunk most. A polgármester úr szavaiból
ítélve még mindig van remény, de én azt
hiszem, ezen már a történelem túllépett, és
mégis bízom benne, hogy Tapolcához
valamikor, lehet, hogy évtizedek múlva ez
az alapszakma visszakerül. 54 települést lát
el a kórház, 55 ezer embert és akkor még
nem beszéltünk a nyári, négyszeres, Balaton-parti betegforgalomról. A Pannon Reprodukciós Intézet hátteréhez is szükséges
volna továbbra is a szülészet. Bízom benne,
hogy a város azt, amit megtett a múlt század
második felétõl, a ‘90-es években - Belgyógyászati Alapítvány, belgyógyászat, kórházi
rekonstrukció - ezután is meg fogja lépni. És
talán nagyobb akarással, jobb hozzáállással
létre tudunk hozni újra egy komplett
kórházat, mert bármennyire is van 191

kórházi ágyunk, a 101 krónikus ágy nem
helyettesít egy aktív szakmát. A szülészet
egy izgalmas, gyors, aktív szakma. 95 %ban semmi gond sincs, 5 %-ban akkora
gond lehet, hogy utána temetés következhet.
Itt tízperceknek óriási jelentõsége van, és ha
mi ezt az aktív szakmát elveszítettük, többet
veszítettünk, mint mostanában bármikor.
Ács János - visszautasítva az elmondottakat - kérdéseket intézett a képviselõhöz.
- Nagyon kérem, hogy ne temesse a 90
aktív kórházi ágyas, 4 osztályos kórházat!
Ön hány éve dolgozik a kórházban? Mit tettek meg a kórházban dolgozó orvosok, hogy
a szülészetet kiegészítõ gyerekgyógyászat
megvalósuljon? A város mindent elkövetett
azért, hogy a kórházat megmentse! Jobb lett
volna, ha teljesen krónikus vagy rehabilitációs kórház lenne a tapolcai? Ön most úgy
adta elõ, mintha a szülészet esetleges
megszûnésével a kórház teljesen elveszítette
volna az aktív ágyas lehetõségeit. Nagyon
kérem, hogy vigyázzon ezzel! Önök,
orvosok ugyanolyan felelõsséggel tartoznak
a kórházért a városnak, mint ahogy a
Képviselõ-testület.
Horváthné Németh Edit képviselõaszszony az egészségügyi miniszteri határozatot idézte.
- „Az intézmény aktív, szakmai
összetételét módosítottam, a szülészeti,
nõgyógyászati szakmacsoportot megszüntettem. Határozatom ellen fellebbezésnek
helye nincs.” - Ezt a mostani kormány minisztere adta ki - tette hozzá a képviselõaszszony - nem kérte hozzá a beleegyezésünket.
Itt vannak a határozati javaslataink, bennük
egyetlen pontban sem szavaztunk arra, hogy
a szülészetet bezárják. Ez nem a mi döntésünk volt. Ha valaki, akkor én foggalkörömmel ragaszkodtam ahhoz, hogy megmaradjon, aláírásokat gyûjtöttünk. A döntésben egyetlen képviselõtársamnak az akarata
sincs benn! Önnek, mint képviselõnek és
orvosnak az elõzõ években lett volna
beleszólása abba, hogy a szülészet hátteréül
gyerekosztály létesüljön. Azt kell mondanom, hogy a felháborodásával egyetértünk, de nem mi vagyunk a hibásak abban,
hogy a szülészet megszûnt.
- A képviselõasszony nagyon jól összefoglalta azt a miliõt, amelybe bennünket
sodort az egészségügyi kormányzat - mondta a testületi ülésen Sólyom Károly alpolgármester.
- Még maguknak a döntéshozóknak is
kényelmetlen, hogy ilyen fejetlenség van.
Részt vettem azon a RET ülésen, amelyen a
szakemberek elutasították a miniszteri
javaslatot. Úgy gondolom, hogy ez a
Képviselõ-testület akkor tette meg a döntõ
lépést - nem lebecsülve a korábbi Testületek
kórházzal kapcsolatos döntéseit -, amikor
olyan üzemeltetési megoldást talált, amivel
megmentette a kórházat, és jó alapot
teremtett a fejlesztéshez. Azt a sérelmet,
amelyet nemcsak Tapolcán, de az egész
országban elkövetnek a kórházak ellen, nem
a Testület indikálta, és visszautasítom azt a
felfogást, hogy mi nem tettünk meg mindent
a tapolcai kórház és azon belül a szülészet
megmentéséért.
- Egyetértek abban Csonka képviselõtársammal, hogy nem a szakma döntötte el a
kórházi ágyszámok kérdését, hanem a politika játszott fõszerepet benne - hangsúlyozta
Császár László.
- A RET döntését figyelembe véve a szakemberek kézzel-lábbal tiltakoztak az ellen,
hogy a Közép-dunántúli Régióban 20 %-kal
kevesebb az országos átlagnál a 10.000

lakosra jutó ágyszám. A mostani határozat
több pontban is jogszabályt sért. A megye
vezetése bírósági úton fogja ezt megtámadni - ezt javasoljuk a városnak is. Kormányrendelettel írnak felül 2/3-os törvényt, nem
tartják a határidõket. Április 1-jétõl új finanszírozásnak kellene lennie, most van március 23-a, és még nem lehet tudni, hogy mi
lesz. Az önkormányzati vezetõknek és a
kórházak vezetõinek úgy kell döntést
hozniuk, hogy gyakorlatilag nem tudják,
hogy ez mibe kerül nekik. Ez felveti annak a
lehetõségét is, hogy fedezet nélküli
kötelezettséget vállal egy intézmény, vagy
egy fenntartó, mert nem tudja, hogy
áprilistól mit fog kapni azért a betegpontért,
amit megszerez. Mi megtettünk minden
olyan lépést, amit meg lehetett tenni, a politika döntött. Meg kell nézni, hogy a
megyében melyik kórház járt a legjobban.
Ajka. Több ágyszámot kapott, mint amennyi
eddig volt. „Véletlenül” a megyében
egyedül Ajkán van MSZP-s városvezetés.
Marton József alpolgármester Csonka
Lászlónak - a kórházért folytatott eddigi
tevékenységét, érdemeit nem vitatva - a
mostani hozzászólását bírálta.
- Olyan dolgokat akar a nyakunkba varrni, amely sem a szakmának, sem a
Képviselõ-testületnek nem kompetenciája.
Említette az elsõ ágyszámokat. Csak meg
kell nézni, hogy kik kezdtek el azon dolgozni a saját körzetükben, hogy ez megváltozzon. Ebben az országban most olyan folyamat játszódik le, amikor minden fontos,
csak az nem, akirõl beszélünk. A szülészettel kapcsolatban talán ott hibázott az
„attrakció”, hogy akkor, amikor még
lehetett volna lobbizni a kórházért, nem tette
meg az a frakció, amelynek talán nagyobb
lehetõsége lett volna.
- Lehet, hogy Csonka fõorvos úr is jó
szándékkal vezette fel a témát, de más jött ki
belõle - reagált az eddigi hozzászólásokra,
véleményekre Ács János polgármester.
- A szülészettel kapcsolatban nem kell
szégyenkeznünk. Míg 2006-ban Veszprémben 1236 szülés volt, Pápán 436, Ajkán 423,
addig Tapolcán 402. Nincs itt olyan nagy
probléma. De ki beszél arról, hogy hányan
szülnek majd mentõben, aneszteziológus,
gyermekgyógyász nélkül? A szülés nem
idõhöz kötött, ott nem lehet várni. Hála a
Jóistennek, ez a természet rendje marad.
Továbbra is az a célunk, hogy az eddigi szakmacsoportjaink megmaradjanak. A legjobb
tudomásom szerint viszont már tárgyalások
folynak arról, hogy a 15 ágyas szülészeteknek nincs létjogosultságuk. Ki fogja
akkor ott megoldani a szülészeti problémákat?
- A Veszprém megyei kórházak átalakítási, illetve megszüntetési története
akkor kezdõdött, amikor Rácz miniszter úr a miniszteri székével - levonult Veszprémbe, a megyei kórház élére - szögezte le
Barbalics Antal képviselõ -, és „megyei miniszterként” - az országos reformnak megfelelõen - elkezdte kidolgozni az egészségügyi programját a miniszteri elõéletével és a
politikai hátszelével. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy az õszi önkormányzati választások elõtt a tapolcai kórházzal
kapcsolatban nem az volt a kérdés, hogy
lesz-e szülészet, hanem az, hogy a DobaSümeg-Tapolca tengelyben hol szerepel elöl, középen, vagy hátul - és aktív ágy
nélkül, krónikus intézményi tengelyként
mûködött volna. A Rácz úrnak olyan
elképzelései voltak, hogy Ajka, Várpalota,
Balatonfüred, illetve az õ veszprémi
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kórháza kapta volna a domináns szerepet.
Idõközben sok minden megváltozott, döntõen volt egy önkormányzati választás. A
megválasztott Testület - nem kisebbítve az
elõzõ érdemeit - elmúlt 6 hónapos
tevékenységének köszönhetõen az üzemeltetési feltételek megteremtésével sikerült ezt a kórházat úgy megmentenie, hogy
nem kellett tüntetni érte, hanem szépen, kulturáltan, mindannyiunk igen szavazatával
olyan állapotba került, amilyenben most
van. Nekünk ma az a feladatunk, hogy a
mostani kihívásoknak megfelelõen vigyük
tovább ezt az intézményt. Ugyanakkor kötelességem elmondani, hogy tisztelet és becsület annak az Alapítványnak, amelyet
Csonka képviselõtársam vezet, amely milliókat hozott a kórháznak. Tisztelet és becsület azoknak, akik lehetõvé tették, hogy a
korábbi fejlesztéssel olyan kórházunk lett,
hogy a betegeknek nem kellett Tapolca és
Sümeg között a mentõben meghalniuk.
Tisztelet és becsület azoknak, akik kitalálták, hogy a két település találkozzon, és a
megszületõ testvérvárosi megállapodás
mind a két település lakóinak a javát szolgálja. Végezetül tisztelet és becsület minden
olyan megközelítésnek, amely nem negatív
és nem politikai beállítottságú, hanem úgy
tesz a kórházért, hogy az Tapolca és az 54
település érdekében történjen.
Koppányi Ferenc arról szólt, hogy a rossz
miniszteri döntést meg kell változtatni.
- Van egy miniszteri döntés, amelyet
valamilyen politikai lobby kikényszerített.
Ez a döntés rossz. Szeretném megkérni
azokat a képviselõ-társaimat, akik tehetik,
dolgozzanak azon, hogy ezt módosítsák. Ne
bújtassuk szakmai háttér mögé a rossz döntést! Mert ettõl csak még több gyerek fog a
mentõben születni. Ideológiailag sem tudom
elfogadni, hogy egyrészt támogatják az
otthon szülést, másrészt csak akkor mûködhet egy szülészet, ha gyermekgyógyászat
van mögötte.
- Meglepõdtem, hogy a Képviselõtestület úgy fogta fel a hozzászólásomat,
mintha azt mondtam volna, nem akarta,
hogy a kórház megmaradjon - mondta
Csonka László. - A Képviselõ-testület minden tagja nagyon is akarta, hogy a komplett
ellátás megmaradjon. Én ezt különbözõ
fórumokon is elmondtam. Már a bizottsági
ülésen is hangot adtam annak a véleményemnek, hogy a nagypolitika oltárán
égett el a szülészeti osztály. Többen
kérdezték a képviselõk közül, hogy korábban miért nem alakított ki a kórház gyermekosztályt. Ez fel sem merült, mivel a
megyében lévõ osztályok is üresek. Németh
Attila mondta a Képviselõ-testület zárt
ülésén, hogy amíg a magyar városi kórházakban születhetnek gyerekek, addig õ is
küzd Tapolcáért és Körmendért. Én úgy
tudom, hogy a körmendi szülészetet sikerült
megmentenie a 12 ezer lakosú városnak,
holott tõle 20-25 km-re két olyan kórház is
van, ahol mûködik a szülészet.
Ács János polgármester a hozzászólásokat, véleményeket lezárva hangsúlyozta.
- Nem adtuk fel továbbra sem a
szülészettel kapcsolatos terveinket. Én is
azt mondom, - hogy ott, ahol több száz éve
gyermek születik, de mostantól az anyakönyvbe nem kerülhet be, hogy Tapolcán
született - az nemcsak egészségügyi, de
politikai és erkölcsi kérdés is. Küzdjünk a
döntés ellen egymással összefogva, nem
egymás mellett elbeszélve. Ehhez kérek
mindenkitõl segítséget.
N. Horváth Erzsébet
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Ünnepelni csak õszintén, tiszta szívvel és igaz lélekkel lehet!
- A közel három és fél évtizedes hagyománynak megfelelõen - mi, tapolcai polgárok - ismét összegyûltünk Miltényi
József huszárkapitány sírjánál, hogy
méltóképpen emlékezzünk az 1848-as forradalom és szabadságharc hõseire. Bár
Európa több városában fellángolt a forradalom tüze 1848 márciusában, mégis a
magyar nép lelkébe vésõdött bele legjobban. Nem véletlenül! - kezdte ünnepi
emlékezõ beszédét - március 14- én - a
Régi temetõben Bajner Imre történelem
szakos pedagógus.
Mint mondta, fontos, hogy minden magyar érezze át az egy nemzethez tartozás
élményét és annak megtapasztalását.
Lelkiismeret-vizsgálatra figyelmeztetett: Ünnepelni csak õszintén, tiszta szívvel és
igaz lélekkel lehet! Amennyiben nem így
történik, akkor pusztán képmutatásról van
szó!
Bajner Imre emlékezõ gondolatai köré
szõtték zenés-irodalmi mûsorukat a Batsányi
János Általános Iskola tanulói. A rendezvény
záró akkordjaként a pártok, civil szervezetek
és az oktatási intézmények pedagógusai és
tanulói elhelyezték a kegyelet virágait a
síron.

Fotó: Dancs

Miltényi József huszárkapitány a 7.
huszárezred századosa volt, aki 14
csatában küzdött hazánk függetlenségéért
Március 15-én hagyományõrzõ lovas
felvonulással vette kezdetét az ünnepi program, ahol a Balaton-felvidéki Radetzky
Huszár Hagyományõrzõ Egyesület és a
Gyulaffy László Hagyományõrzõ Lovasbandérium mûködött közre, majd ezután az
Alsó-tó partján található Panteon-falnál gyûltek össze településünk polgárai Török
Antoniusz Flórián honvéd százados és Török
János honvéd alezredes emléktáblájánál,
ahol az önkormányzat nevében Ács János
polgármester és Lévai József képviselõ koszorúztak.
A Tópartról - a már szokásos útvonalon indult a fáklyás felvonulás a központi ünnepség helyszínére, a Városi Rendezvénycsarnokba. Útközben megkoszorúzták a
Kossuth-dombormûvet és a Petõfi-szobrot.
A Városi Rendezvénycsarnokban Sólyom
Károly alpolgármester Utassy József Zúg
március címû versével kezdte ünnepi
beszédét. Mint mondta, a sorok üzenete talán
még soha nem volt annyira aktuális, mint
ezekben a márciusi napokban.
- Március 15-e az állami függetlenségért
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Fotó: N. Horváth

Nekünk, magyaroknak az Úristen
különösen gazdag és színes nemzeti
örökséget adott - mondta Sólyom
Károly
folytatott évszázados harcaink szimbóluma,
és a polgári jogegyenlõségnek a jelképe.
Minden évben itt van március 15-e, egyforma programokkal, beszédekkel. A 159 évvel
ezelõtti események és a jelen között párhuzamot szoktunk vonni. A márciusi ifjak
hõsiessége alapján ugyanazt a lelkesedést
kérjük számon a mai magyarságtól. Engedjék meg, hogy a szokásos kronológiai események ismertetése helyett néhány gondolatot szenteljek a március 15-én kitört forradalom és szabadságharc olyan eseményének, amely talán kevesebb figyelmet
kapott, ám jelentõsége ennyi év távlatából is
óriási: Ez pedig gróf Batthyány Lajos kinevezése magyar miniszterelnökké. Az
országnak ekkor lett elsõ ízben minisztériuma, ami azt jelentette, hogy érvényesült a
nemzeti önrendelkezés joga, az országgyûlésnek felelõs kormány jött létre.
A megemlékezõ - megidézve a 159 évvel
ezelõtti márciusi eseményeket, - kitért arra is,
hogy a történelmi idõkben olyan történelmi
egyéniségek álltak az ország élére, akiknek -,
bár számos kérdésben különbözõ nézeteket
vallottak, - a közös akarat egyesítette a
szándékát.
- Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az 1848-as forradalom programalkotó
forradalom volt, Magyarország politikai,
nemzeti, gazdasági újjáépítésének programját alkották meg. Ez teszi - a hõsök és
hõsi halottak iránti tisztelet mellett - aktuálissá ezt a forradalmat. A program ma is adott,
gazdasági fejlõdést, biztonságot, kiszámítható jövõképet, e hazában való boldogulást szeretnénk. A cél az, hogy Magyarország demokratikus jogállam legyen, valódi
és erõs piacgazdaság legyen, amelyben a
magyarság megtalálja boldogulását, ahol
valódi egyenlõség érvényesül, ahol a korrupció, a hazugság, a populizmus tisztán felismerhetõ és büntetendõ legyen. 1848. március
15-e visszafordíthatatlanul utat nyitott a polgári társadalom, a modern nemzetállam létrejöttének, megteremtette a jogállamiságot és a
törvény elõtti egyenlõséget. Megkezdõdhetett egy polgári átalakulási folyamat, amely a
nemzet jövendõjét évszázadokra szólóan
alapvetõen meghatározta. S bár látjuk
történelmünk 1848. március 15-ét követõ
zivataros évtizedeibõl, az elveszített huszadik század eseményeibõl, hogy a forradalom
és szabadságharc szent eszméi, ‘48 alapelvei,
a különbözõ színû totális terror szellemének,
a fasizmus és a szocializmus emberirtó
gyalázatának ideig-óráig áldozatul eshetett,

ám elpusztítani és a magyar lélekbõl kiirtani
lehetetlen volt. Lehetetlen vállalkozás lesz
ugyanez egy szupranacionalista és globális
világszellem igézetében is. Nekünk, magyaroknak az Úristen különösen gazdag és
színes nemzeti örökséget adott. Az egész
világon egyedül ez a miénk. Senki nem
veheti el tõlünk, mint ahogy mi sem vehetjük
át senkitõl azt, ami nem illet meg bennünket.
A lehetõségünk megvan ahhoz, hogy egy
okosabb, emberibb és szebb világot építsünk
föl magunknak. Mindez azonban azon múlik,
hogy meg tudjuk-e õrizni és hajlandók
vagyunk-e vállalni azt a magyar lelki és
szellemi örökséget, amit eleink ránk hagytak.
Jól-rosszul, de valahogy eleink átmentették
nekünk ezt a nemzeti örökséget. Átmentették
világégésen, nemzetpusztító, lélekgyilkoló
izmusok mesterséges tanainak szennyes
özönvízén keresztül is.
Majd az 1848-as forradalom és szabadságharc máig ható üzenetére hívta fel az
ünneplõ közönség figyelmét a megemlékezõ,
s közben párhuzamot vont a 159 évvel
ezelõtti események és napjaink történései
között.
- A mai Magyarország nem az az ország,
amiért a márciusi ifjak hõsi halált haltak, ez
nem az az ország, amiért barikádra másztak a
pesti srácok 1956-ban. Volt erõnk megtagadni saját honfitársainkat 2004 decemberében,
van erõnk széthúzni és szétzúzni ezt a törékeny nemzetet és a magyarságba fektetett
hitünket, mert a mai kormányzati politika
kíméletlenül embereket és családokat szétzúzva, szétszakítva, szégyenteljes módon
dagasztja a sárba a még meglévõ és maradék
nemzeti érzéseinket, értékeinket. Elveszõben
van a tudásnak, a teljesítménynek, a tisztességnek és a becsületnek a tisztelete. A spekuláció, az ügyeskedés, a hazudozás jelszavai kerültek pozitív megítélésbe, az igazi
értékek feje tetejükre álltak. Ezért kell
felemelni a hangunkat, amikor tüntetõket
vernek, gumilövedékkel lõnek, amikor a
szólás- és gyülekezési jog fondorlatos sárba
tiprásáról hallunk, amikor kordonokat építenek, amikor a sajtó és az egyház egyes
munkatársait zaklatják, amikor alkotmányos
jogainkról, személyi adataink védelmérõl
van szó.
Az 1848-as március máig hatóan volt
képes lendületbe hozni a magyarság új,
közösségszervezõ erejét, a nemzetet. E sorsközösség léte, cselekvését motiváló ereje
nélkül globalizálódó világunkban - az uniós
források dacára - sem juthatunk egyrõl a kettõre. Az is világos, hogy a nemzeti alapok és
keretek, valamint valós érdekegyeztetéssel

Utassy József
Zúg március
Én szemfedõlapod lerántom:
Kelj föl, s járj Petõfi Sándor!
Zúg március, záporos fény ver
Suhog a zászlós tûz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kelj föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
lopnak a bõség kosarából,
a jognak asztalánál lopnak,
népnek nevében! S te halott vagy?
Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petõfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a szabadságról!
elfogadott össztársadalmi célok nélkül maximum csak késleltethetõek népünk életét,
Kárpát-medencei szerepvállalásait megkeserítõ XXI. századi „Világosaink”. Olyan
idõszakot élünk, amikor kell megint egy
elsöprõ erejû, de békés március, hogy a félresiklott rendszerváltást korrigálhassuk, és a
szétprivatizált, unokáinkat is ismét eladósító
Magyarország sok-sok vesztesével együtt
megújhodva láthassunk hozzá a jelen és a
közeljövõ feladataihoz.
Mi polgári Magyarországot szeretnénk
építeni, de az ehhez vezetõ út forrásai nem a
jogtipró, polgári, vallási és nemzeti szabadságunkat veszélyeztetõ kormányzati intézkedésekben keresendõk, hanem 1848 márciusának eszméiben, értékeiben.
A polgári Magyarország ideálja nem
örökös, permanens reformkísérletbõl és
reformretorikából áll, hanem természetes,
organikus építkezésbõl. Egyszerû, de világos
és értékalapú jövõképbõl. Amikor a szellem
és a gazdaság, a lélek és anyagi javak
együttes építésébõl növekedik a nemzet és a
társadalom.
Ez a Magyarország csak a ‘48-as eszmék
alapján álló nemzeti szuverenitás elvének a
nemzeti érdekek következetes érvényesítésével, illetve a polgári jogok, az emberi
méltóság, a közjó és az erkölcs mélységes
tiszteletével és megélésével jöhet létre. fejezte be ünnepi beszédét Sólyom Károly.
N. Horváth Erzsébet-Dancs István

Fotó: N. Horváth

Az ünnepi beszédet követõen zenés-táncos irodalmi összeállítást láthatott a
közönség a Batsányi Táncegyüttes, a Tamási Áron Mûvelõdési Központ
Színjátszó Köre, valamint a Tapolcai Musical Színpad elõadásában

Új Tapolcai Újság

KRÓNIKA

A kórházak jövõjét nem az ágyszámok, hanem a finanszírozás dönti el
Az egészségügyi miniszter nyilvánosságra
hozta a végleges kórházi ágyszámokat és a
hozzájuk rendelt ellátási területeket. A
határozatban a tapolcai kórház szülészetnõgyógyászata nulla ágyszámmal szerepel. Dr. Flórián Csaba fõigazgatóval errõl
készítettünk riportot.
- Miért szûnt meg a szülészet Tapolcán?
- Erre a kérdésre a válasz onnan kezdõdik,
hogy elindult egy olyan szerkezetváltás a
magyar egészségügyben, amelynek a
lényege, hogy az aktív ágyakat jelentõsen
csökkenteni kell. Ennek eredményeképpen
történt meg a drasztikus ágyszámleépítés. E
mögött van egy belsõ szerkezeti váltás is.
Régiónként szakmánként azt is megnézték,
hogy hány ágy mûködik egy megyében,
régióban, és annak megfelelõen csökkentették szakmán belül is az ágyakat. Az egyik
ilyen terület a szülészet, és mivel nagyon
alulfinanszírozott szakma, emiatt a kis
ágyszámúak nagyon gazdaságtalanul
mûködtek. Lehet, hogy egy évi 400-as
születési átlaggal, napi 1 szüléssel úgy tûnik,
hogy jól kihasznált a tapolcai szülészet, de
gazdaságilag ez nem így van. Mert ahhoz,
hogy naponta 1 gyermek megszülethessen, 8
emberre, köztük: szülésznõre, orvosra,
aneszteziológusra, gyermekgyógyászra van

szükség, akiknek bérük van. De ott vannak
még a dologi kiadások, a felhasznált
anyagok, a gyógyszerek és a fogyóeszközök
is, amelyek messze meghaladják azt az
összeget, ami ebbõl az évi átlag 400 szülésbõl bejön. A másik ok pedig az, hogy sajnos,
a minimum feltételek - ezt már többször nyilatkoztam - hiánya is okozhatta azt, hogy a
felsõbb szakmai grémiumok úgy döntöttek,
hogy ezen a szinten ezt a szakmát nem lehet
Tapolcán korrektül mûködtetni, hiszen nincs
intenzív osztálya a kórháznak, és nincsen
gyermekgyógyászati háttere sem. A
megyében több kórháznak, sõt, a régióban
Keszthelynek is van. Pápán például tavaly
indították be a gyermekgyógyászatot. Valószínûleg azzal a szándékkal, hogy megmentsék a szülészetet.
- Ez Tapolcán miért nem indult el?
- Ezt a folyamatot nem 2 évvel ezelõtt,
hanem 8-10 éve kellett volna Tapolcának
elindítania, azaz arra gondolni, hogy intenzív
osztály szervezõdjön a szülészet és a
sebészet mögé. Ez a hiányosság a jövõben
érinteni fogja a finanszírozási oldalt is, mert
arra, hogy a sebészetben mit fognak majd
finanszírozni, hatással lesz az, hogy nincs
intenzív osztályos háttér az olyan
mûtétekhez, amelyeket csak ezzel lehet

elvégezni. Eddig elvégeztük a feladatot így
is, de ezentúl - ha a biztosító nem fizet - már
nem tudjuk. Ezekkel a kórházi struktúra
hiányosságokkal az elmúlt 2 évben már nem
tudtam mit kezdeni. Abba az idõszakba csak
az tartozott bele, hogy olyan tevékenységet
végezzünk, amelynek fedezete van. Tehát
összegezve a kérdésre adott választ: meg
lehet lokálpatrióta oldalról, érzelmileg is
közelíteni, hogy miért szûnt meg a szülészet
Tapolcán, de nekem, a gazdasági-menedzseri szemlélettel azt kell mondanom,
hogy azt is szem elõtt kell tartani, hogy csak
olyan tevékenységet végezzünk, amelynek
megvan a gazdasági fedezete, és nem növeli
az adósságállományt.
- A megkapott ágyszámok miként alakítják
a kórház jövõképét?
- A jövõ lényege nem az, hogy hány ágya
van egy kórháznak, mert a döntõ az lesz - és
abban hibázik nagyot a politikai közvélemény, hogy ágyszámokban gondolkodik -, amit ma még nem tudunk megmondani, hogy mit és milyen szinten fognak
finanszírozni. Így lehet vesztésbõl nyertesnek lenni, és az elsõ helyrõl nagyot zuhanni.
- Április 1-jétõl - mivel Tapolcán a
szülészet megszûnik - hová mehet szülni a
kismama?

Új mentõállomás is szerepel a tervek között
A nyugállományba vonult Kismárton
József helyére Szalai Lászlót nevezték ki
a Tapolcai Mentõállomás élére.
- 1984. augusztus 1-jétõl dolgozom a
Tapolcai Mentõállomáson. Kezdetben
kivonuló mentõápolóként, majd gondnokként, illetve szolgálatvezetõként
tevékenykedtem. Ez év március 1-jétõl
látom el a mentõállomás vezetõi feladatát.
- Mekkora állomást vett át az elõdjétõl?
- A tapolcai állomás egy 3 autós mentõállomás. Ez azt jelenti, hogy van egy esetkocsink, amely 24 órában dolgozik, fõiskolát
végzett mentõtiszttel. A szállítókocsink
szintén 24 órában teljesít szolgálatot, a nappalos autónk pedig 7 órától 15 óráig.
- Hány fõ személyzettel látják el a feladatokat? Milyen a technikai felszereltség?
- Huszonheten dolgozunk a mentõállomáson. A technikai felszereltségünk - ami
az autókra vonatkozik - országosan is
kiválónak mondható. A Mercedes-típusú

esetkocsink második éves, a Ford-szállítóautónk szintén ennyi idõs, a Toyotánk
pedig harmadik éves. Az egészségügyi felszereltségünk a Veszprém Megyében mûködõ 04 Alapítványnak - és rajta keresztül
az önkormányzatnak, magánszemélyeknek
és egyéb támogatóknak - köszönhetõen az
országos átlagon felüli, mert rajta keresztül
jutunk hozzá az Országos Mentõszolgálat
alapból biztosított eszközein túli felszereléshez.
- A pályázatában milyen szakmai és
vezetõi célokat fogalmazott meg?
- A mentõállomáson dolgozók szakmai
képzettsége megfelelõ, de természetesen a
célok között szerepel nemcsak ennek a
szinten tartása, de a fejlesztése is. Jelenleg
4 fiatal kolléga jár szakápolói tanfolyamra,
a többi mind végzett szakápoló, illetve még
3 mentõtiszt és egy félállású orvos dolgozik
az állomáson. A terveink között pedig egy
új állomás létesítése szerepel.

Hittel és szeretettel
Tapolca Város Önkormányzata és a
KDNP tapolcai szervezete szervezésében
- március 10-én - a Tamási Áron Mûvelõdési Központban tartott teltházas elõadást Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek. A
fõpásztor a Kinek mihez van joga? kérdéskörben fejtette ki véleményét.
A rendezvényt Sólyom Károlynak, városunk alpolgármesterének gondolatai nyitották, amelyben külön hangsúlyozta: korunk
emberének döntõ többsége elfogadja az
egyház hívó szavát, mert mindannyiunkra
pozitívan kell, hogy hassanak az irányunkba közvetített bölcs és megszívlelendõ gondolatok.
Hardi Mózes, a KDNP tapolcai szervezetének elnöke már az egyház szerepének
fontosságáról szólt. Egyház-jogtörténeti
okfejtésében taglalta az elõadás fõ kérdésének irányvonalát.
Dr. Márfi Gyula érsek atya az egyház és
a világ kapcsolatáról fejtette ki értékes gondolatait, középpontban a gyermekek jogaira
figyelmeztetve.
Bevezetõjében definiálta az egyházi jogrendszert, meghatározta a papi hivatás hit-

vallását. - Minden lehetséges módon hirdetnünk kell az Evangéliumot, és törekednünk
kell arra, hogy az egyházon kívülálló világra is olyan hatással legyünk, hogy az
Evangélium elõírásai maximálisan érvényesüljenek.
Ezt követõen nemtetszésének adva hangot elmondta, hogy miközben a felnõttek
autonómiájáról beszélünk, megfeledkezünk
a gyermekek jogairól. Külön hangsúlyt fektetett az abortusz-törvény hatására, amelyvéleménye szerint - a maga idejében is csak
rövidtávú megoldás volt, de ez sajnos a mai
parlamentáris tervekre is igaz.
Szólt a társadalmi struktúra instabilitásáról, a materialista gondolkodásmódról
és a perverzitás lélekre ható káros következményeirõl.
A tartalmas elõadás hallgatói hozzászólásokkal és kérdésekkel ért véget (pl.: abortusz=emberölés!, egyházi személyiségek
bántalmazása, átvilágítások és ügynöki
múlt az egyházi személyiségek körében,
több fórum egyházi vezetõk és hívek
között).
Dancs István

- Hová tervezik ezt?
- Még nincs konkrét elképzelésünk róla,
de ha már körvonalazódik a terv, akkor a
lakosságot errõl tájékoztatni fogjuk.
- Milyen a mentõállomás és a város kapcsolata?
- Tudomásom szerint jónak mondható.
Ennek a jó kapcsolatnak az ápolását továbbra is fontosnak tartom.
- Április 1-jétõl megszûnik a kórházban a
szülészet, így elõfordulhat az is, hogy a
kismama a kórházba menet, a mentõautóban hozza világra a gyermekét. Erre
felkészültek?
- Eddig is fordult elõ ilyen eset. A mentõautó személyzetének a szülés levezetésére is megvan a szakképesítése, tehát
nem új a feladat. Ami viszont más lesz sajnos -: a vajúdó kismamával a tapolcai
kórház mellett el kell mennie a mentõautónak.
N. Horváth Erzsébet

- A szerkezeti ellátáshoz készült egy
területi ellátási rend, aminek az a lényege,
hogy kijelöli azokat a kórházakat, ahol az
adott szakmában az adott lakosságot
kötelezõ ellátni. Ez nem azt jelenti, hogy
csak oda lehet menni, hanem azt, hogy az a
kórház köteles fogadni a kismamát, de
egyébként szabadon megválaszthatja, hogy
hol kíván szülni. A mi esetünkben ez azt
jelenti, hogy Ajkán kötelesek fogadni a mi
területünkrõl érkezõ szülõnõt, de õ bárhol Keszthely, Pápa, Veszprém stb. - világra
hozhatja a gyermekét, mert a szülészet nem
beutaló-köteles szakma. Ha megbeszélik az
adott kórházzal, és annak van szabad kapacitása, akkor az fogadni fogja a kismamát.
Így vagyunk mi is a sebészeti osztályunkkal.
A területi ellátási kötelezettségen kívül mi is
fogunk beteget fogadni.
- A kismamák, a leendõ anyukák gondozása, a tanácsadás megmarad Tapolcán?
- Igen, megmarad.
- Az Ön véleménye szerint van esély arra,
hogy újra induljon Tapolcán a szülészet?
- Nézze, a politikában bármi elképzelhetõ,
ezt az elmúlt évek számtalan eseménye igazolja. Elméletileg tehát mondhatjuk, hogy
igen, de gyakorlatilag erre nemigen látok
esélyt.
N. Horváth Erzsébet

Önkormányzati Kupa
A Veszprém Megyei Önkormányzat
XIV. alkalommal rendezte meg március 24-én Pápán az Önkormányzati
Kupát.
A verseny mára már több sportág,
mindkét nemben megrendezett baráti,
kollegiális találkozójává bõvült. Együtt
versenyeztek választott tisztségviselõk,
képviselõk, köztisztviselõk, közalkalmazottak, nõk és férfiak.
Eredmények: I. helyezett: Paréj József
- sakk, Tóth Mária - lõvészet/légpuska;
II. helyezett: Marton József - tollaslabda, Vörös Béla - lõvészet/légpuska,
Bicsérdi Miklós - póker, Nõi kosárlabda
csapat, Férfi csapat - lõvészet/légpuska;
III. helyezett: Férfi kispályás labdarúgó
csapat, Kötélhúzás.
Összesített eredményben Tapolca
Város Csapata a IV. helyen végzett.
Köszönjük a szurkolók biztatását!
Cseh Diána

A vizitdíj visszaigénylésérõl
Február 15-étõl a háziorvosi szolgálatok által eddig nyújtott ellátás - amenynyiben a törvény kivételt nem tesz - vizitdíj köteles. A biztosított, ha már 20
alkalommal igénybe vette a szolgáltatást és vizitdíjat fizetett, akkor a 21.
alkalommal befizetett összeget a polgármesteri hivatalban visszaigényelheti. Arról, hogy érkeztek-e már kérelmek, dr. Imre László jegyzõt kérdeztük.
- Igen, már megérkeztek az elsõ
igénylõk. Amikor a jogszabály megjelent,
a helyben szokásos módon - képújság,
Internet, a háziorvosok értesítése - közzé
tettük azokat az információkat, amelyek a
vizitdíj visszaigényléshez szükségesek,
illetve a Polgármesteri Hivatalban is
tudunk hasznos tudnivalókkal szolgálni a
visszaigényléssel kapcsolatban. Amennyiben a biztosított a vizitdíjról kiállított
nyugtával, illetve számlával igazolja,
hogy az általa igénybe vett háziorvosi
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ellátásért - ide értve a fogorvosi alapellátást is -, illetve a járóbeteg szakellátásért
már 20-20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak
összegét visszaigényelheti. A viszszaigénylés megtörténhet levélben és
szóban is, de minden esetben csatolni kell
a nyugtákat, természetesen a 21. alkalomról szólót is. Jegyzõkönyvet veszünk fel,
ellenõrizzük a számlák eredetiségét és
helyességét, és ezt követõen intézkedünk
a kifizetésrõl. A kifizetés megtörténhet
postai úton, illetve minden hónap utolsó
szerdáján a házi pénztárból. Az igénylõknek kezdetben azt javasolnám, hogy ne
postán küldjék el a kérelmüket, hanem az
ügyfélfogadási idõben keressék fel a
Polgármesteri Hivatalt, mert így az
esetleges hiányosságokat a kollégák segítségével azonnal lehet korrigálni, és nem
lesz szükség az idõigényes levélváltásra
sem. Természetesen segítünk a kérelmek
kitöltésében is.
NHE
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Évfordulók
1707. március 03.
300 éve
Béri Balogh Ádám rajtaüt Rabutin tapolcai
fõhadiszállásán.
1847. március 03.
160 éve
Megalakul Tapolcán az Izraelita Hitközség
Szent Egylete, a Chebrá-Kádisa.
1907. március 06.
100 éve
Elfogadta a képviselõház a 394. sz.
Törvényjavaslatot a balatonvidéki vasút
megépítésérõl. Ezzel kezdetét vette a
Budapest-Tapolca közötti vasútvonal utolsó 133 km-es szakaszának építése.
1907. március 15.
100 éve
Ley József prépost javaslatára Tapolca
nagyközség képviselõtestülete dr. Wekerle
Sándort, dr. Darányi Ignácot és Kossuth
Ferencet a Balaton-parti vasút építése
érdekében kifejtett munkájuk elismeréseként Tapolca díszpolgárává választotta.
1902. március 23.
105 éve
Tapolca község megkapja a Földmûvelésügyi Minisztérium Gazdasági Népkönyvtárát. Megnyitva a nagyközönség
elõtt március 23-én. Minden vasárnap
délelõtt 9-tõl 10-ig kölcsönöz Szigethy
Ödön könyvtáros.
1917. március 27.
90 éve
A tapolcai városházán népkonyha nyílt az
éhezõ szegények ellátására. Átlag 210 fõ
kapott itt ingyen meleg ételt.
1897. március 28.
110 éve
„A tapolcai kir. járásbíróság börtönhelyiségében, miként értesültünk, ez idõben
egyetlen vizsgálati fogoly sincsen. Az
elítéltek száma is csekély, miszerint nem
emlékeznek oly idõre, hogy a közbiztonsági viszonyok oly kedvezõek lettek volna
mint jelenleg.” - írta a Tapolca és Vidéke.
1932. március
75 év
Állandó hangos-mozi Tapolcán 1932. március végétõl.
/A Wass Albert
archívumából/
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Az új kereskedelmi törvényrõl
Szakmai estre invitálta a vállalkozókat
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete és a KISOSZ Veszprém megyei képviselete március 22-én a Szent
György Panzió-Étterembe.
A meghívott elõadók közül Mitev
Hrisztó, a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség vezetõ szakértõje tájékoztatta a
jelenlévõket a 2006 júniusától hatályos új
kereskedelmi törvényrõl, illetve annak
változásait, lényegi elemeit taglalta.
Így többek közt szó esett az értelmezõ
rendelkezésekrõl, a kereskedelmi tevékenységek folytatásának általános és
egyéb feltételeirõl, az üzletek nyitva
tartásának rendjérõl, tájékoztatási kötelezettségeirõl, érdekképviseleti szervezetek közremûködésérõl, munkaügyi kérdésekrõl - felvételtõl a munkaviszony
megszûnéséig -, a munkavédelmi elõírásokról és kötelezettségekrõl, valamint a
fogyasztóvédelemrõl a vendéglátásban és

a kereskedelemben (pl.: élelmiszerellenõrzés, fogyasztói jogok érvényesítése, stb.).
Rideg István, a KISOSZ szakértõje már
az elektronikus adóbevallással kapcsolatos fontos tudnivalókról tájékoztatta a
megjelent vállalkozókat. Elsõsorban a
naprakész információk hasznosságát
emelte ki a szakember, de érintette a
pályázatokat is. Ezzel kapcsolatban
elmondta, hogy ehhez minimum 2 év
nyereséges vállalkozás szükséges. Fontos
gondolatok hangoztak el a könyvelõnél
való havi megjelenésrõl, a szintén havonta történõ folyószámla lekérdezésrõl és a
vagyonosodási vizsgálatról is.
Kiváló szakmai hozzáértésével több
alkalommal egészítette ki a két elõadót
Vágó Péter, a KISOSZ Veszprém megyei
titkára is.
A szakmai est konzultációval folytatódott.
Dancs István

Befejezés elõtt
Március végén elkezdõdött az Art-Mozi
Tapolca felújításának III. üteme, és a tervek szerint április végére be is fejezõdik tájékoztatta lapunkat Rédli Károly, a
mozit üzemeltetõ Tapolca Város
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft igazgatója.
- A 2004-es pályázat már az induláskor 3
ütemet foglalt magában. A 41.934.699
forint összköltségû felújítás I. üteméhez 10
millió forintot nyert az önnkormányzat, a
12.678.001 forint önrészhez. A II. ütemet 8
millió forinttal támogatta a pályázat kiírója,
ehhez az önrész 150 ezer forint volt. A III.
ütem önrésze 106.698 forint, a támogatás
mértéke 11 millió forint. Míg az I. ütemben
a belsõ tér átalakítására került sor, addig a
II. ütem a hangtechnika fejlesztését tartalmazta. A befejezõ, III. ütemben a
hõszigetelt nyílászárók beépítése, a vizesblokkok, valamint a pénztár és a büfé
felújítása szerepel. A munkálatok végeztével egy korszerûen felszerelt, maximális
komfortérzetet nyújtó mozi áll majd a látogatók rendelkezésére.
NHE

Javult a felderítési eredményesség
A közelmúltban tartotta állománygyûlését a tapolcai rendõrkapitányság.
Dr. Scher József rendõrkapitány évértékelõjében hangsúlyozta, hogy - bár a
rendszeresített létszámhoz képes jelentõs
hiánnyal végezték a munkájukat - a
feladatokat a munkatervekben meghatározott ütemezés szerint, határidõre
és a kitûzött minõségi szemlélet színvonalán teljesítették.
- Sikeresen oldottuk meg a nyári idegenforgalmi szezonban a rendõri feladatokat,
többletszolgálattal biztosítottuk a tavaszi
országgyûlési képviselõi, illetve az õszi
önkormányzati választások biztonságát.
Részt vállaltunk az év végi budapesti
események rendõri biztosításában - mondta
a rendõrkapitány. - Az ismertté vált bûncselekmények száma 18 %-kal csökkent az

elõzõ évihez képes (2234-1842). Ezen belül
meghatározó a vagyon elleni bûncselekmény száma (59,4 %), kiemelkedik a lopások gyakorisága. A bûncselekmények jelentõs százalékát az idegenforgalmi idényben
követik el a rendõrkapitányság területén.
Az egész éves - 1.433) feljelentésbõl május
15-tõl szeptember 15-ig 568 keletkezett. Az
elõzõ évihez képes 14 %-kal csökkent a
betöréses lopások száma. A „kedvezõ”
alakulást jelentõsen befolyásolta, hogy az
elmúlt években több gépkocsifeltörésre,
lakás (nyaraló, pince) betörésre szakosodott
csoportot sikerült felderíteni, köztük
néhány etnikai alapon szervezõdõ csoportot
is. Csökkent a csalások, a sikkasztások
száma, ugyanakkor kismértékben (2-vel)
nõtt a rablások száma.
A kábítószerrel való visszaélés ellen

évek óta jelentõs erõfeszítést tesz a
rendõrség a körzetben. Ennek ellenére 27rõl 34-re nõtt a bûncselekmények száma.
A személy elleni bûncselekmények
száma 102-rõl 56-ra csökkent. A testi
sértések jelentõs része a családon belüli
vitákból fakad. A házasság, a család, az
ifjúság és a nemi erkölcs bûncselekmények
száma növekedett.
A rendõrkapitányság illetékességi területén a felderítési eredményesség 45,2 %,
amely az elõzõ évhez képes 0,9 %-kal
javult. A súlyos bûncselekménynél vagy
sorozat jellegû elkövetések esetén a rendõrség alkalmazta a titkos információgyûjtés eszközeit. Ez a módszer a továbbiakban is központi szerepet fog kapni az
ismeretlen elkövetõk ellen indított nyomozások felderítése során.
NHE

Választókörzet a város szívében
Závori László már a második ciklusban
képviseli a 2. választókörzet polgárait az
Önkormányzatban. Az elõzõ lapszámban
indított sorozatunk következõ állomásaként ezt a körzetet mutatjuk be.
- Mondhatnám azt is, hogy a város szívében
van a választókerületem, amely a Batsányi
utca és a Kossuth Lajos utca közötti területet
foglalja magába. Ide tartozik a csodálatos
Tópart és a történelmi hangulatot idézõ
Templomdomb éppúgy, mint azok a régi
utcák, amelyekben a több évszázada épült
házak mellett már a korszerû igényeket megjelenítõ újak is megtalálhatók. Tehát sokszínû
és érdekes képet mutat ez a városrész. De az itt
élõk korösszetétele is nagyon változatos.
Nemcsak a legidõsebb korosztály él itt, de a
„fészket rakók” is szívesen telepednek meg,
vagy úgy, hogy régi házakat újítanak fel, vagy
a helyükre újat építenek.
- Ön már a második ciklusban képviselõje
ennek a városrésznek. Mi minden történt itt az
elmúlt évek alatt? Közülük mire büszke, és mi
keseríti el?
- Már az elõzõ kérdésre adott válaszomból
bizonyára kiderült, hogy büszke vagyok arra,
hogy épül, szépül a választókörzetem. Jó
végig sétálni az európai színvonalú, sok turistát vonzó Tóparton, látni és részesének lenni
azoknak a rendezvényeknek, amelyek nyaranként hatalmas tömegeket vonzanak. Az utcák
nagy részében most zajlik a szennyvízhálózat
kiépítése, illetve már folynak az azt követõ
helyreállítások, az utcák teljes felületû aszfal-
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tozást kapnak. A csatornával nem érintett
utcák közé tartozik a Martinovics utca, a
Kinizsi utca és a Vastagh János utca. Jó lenne
minél elõbb megoldani a vízelvezetést néhány
olyan utcában, ahol emiatt áldatlan állapotok
uralkodnak. Nemrég fogadta el az önkormányzat azt a határozati javaslatot, amely

városba érkezõ elõször ezekkel találkozik.
Sok az illegális szemétlerakóhely is. Harcolunk ellene, de valójában a szemetelõknek, a
kertek tulajdonosainak kellene önmagukba
nézniük.
- Hogyan és miként használta fel a
képviselõi keretének összegét?

Közel százéves pillanatkép a Kis-tó partjáról. A mostani látvánnyal való
összehasonlítás önmagáért beszél
pályázati önrész biztosításával ezeknek a
területeknek a rendbetételét célozza meg.
Tisztelet a kivételnek, de az itt található
kiskertek egyrésze gondozatlan, ápolatlan. A

- A Vastagh János és a Kiss János utcában
közvilágítás épült, a Kossuth Lajos utcába fát
ültettünk, de a keretbõl jutott az egész várost
érintõ kulturális események támogatására is. -

Új Tapolcai Újság

- Milyen tervek, elképzelések megvalósítását szeretné a választókörzetében?
- Nagyon sok problémát megoldana az, ha
a város több éve benyújtott, a Belváros rekonstrukciós tervét tartalmazó pályázat eredményes lenne. Akkor végre elkészülhetne a
magántulajdonban lévõ, sok éve befejezetlenül álló Alsó-malom is, amelyben nemcsak
malommúzeum, de vendéglátó egység is helyet kaphatna. Szomorú és elkeserítõ lát-vány,
hogy a város legszebb helyén ilyen elhanyagolt, gondozatlan terület és épülettorzó
van, szemben azzal az erõfeszítéssel, amelyet
a város tesz azért, hogy a Tópart még
gyönyörûbb legyen. A sok-sok virág a szépen
gondozott sétányok, az új utcabútorok, a rendbetett forrás, az ivókutak mind-mind vonzóvá
teszik ezt a gyöngyszemet. Szeretném, ha a
jobb sorsa érdemes, valamikor impozáns,
Csobánc utcai Keszler-kúria megmenekülne a
pusztulástól, és nem lenne a város egyik szégyenfoltja. A Keszler-család régi tagjai között
többen vannak olyanok, akik vagy a közéleti
tevékenységükkel, vagy éppen a találmányaikkal öregbítették Tapolca hírnevét.
Értük is meg kell menteni a házat.
- Hogyan és miként tart kapcsolatot a
választópolgáraival?
- Itt élek velük és köztük. A Kertész utcában
lakom. Gyakran keresnek fel akár személyesen, vagy telefonon, hogy a problémáikat,
gondjaikat, de az örömüket is megosszák
velem. Ha tudok, szívesen segítek mindenkinek.
N. Horváth Erzsébet

KRÓNIKA

Nyári idegenforgalom tavasszal
A Tourinform Iroda az elmúlt évek gyakorlatához igazodva a tavaszi hónapokat
a nyári szezonkezdésre való felkészüléssel
tölti - tudtuk meg Minorics Tamás irodavezetõtõl. - Aktívan vesz részt a belföldi
turisztikai, szakmai vásárokon, kiállításokon, a város és környékének nevezetességeit, látnivalóit és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat népszerûsíti.
- Hol rendeznek ebben az évben kiállítást?
- Március 9-tõl 11-ig Nyíregyházán
képviselte az iroda a várost a Vakáció utazás
kiállítás és vásáron. Március 29-tõl április 1jéig tart Budapesten az Utazás 2007, majd
ezt követi a Veszprém Megyei Utazás
Kiállítás és Vásár, valamint az április 19-21
között megrendezésre kerülõ szolnoki utazás
kiállítás.
- A turistaforgalomban milyen arányú a
belföldi turista?
- A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
hazai vendégek érdeklõdése egyre inkább a
belföldi desztinációk felé irányul. Nagyon jó
példa erre a március 15-ével kezdõdõ, négynapos ünnep és hétvége. Tapolcán a
kereskedelmi szálláshelyeken a szabad
helyek már hetekkel az ünnepek elõtt elkeltek. A környéken található magánszálláshelyek is szinte teljes kihasználtsággal
üzemeltek. A városban és a kiránduló
helyeken a nyári fõszezonra jellemzõ forgalom volt tapasztalható. A belföldi turisták
körében egyre népszerûbb és vonzóbb a

vidéki környezet, amihez nagyban hozzájárul az is, hogy a szolgáltatók követik az
igényeket, és szolgáltatásaikban és áraikban

Március elején Nyíregyházán képviselte az iroda a várost a Vakáció utazás
kiállítás és vásáron
mindinkább elsõbbséget élveznek a családok.
- Milyen kiadványok segítik népszerûsíteni
Tapolcát és környékét?
- 2006 márciusában az irodánk sikeresen
pályázott a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítványhoz, és így megjelenhetett a Tapolcai Látnivalók címû kiad-

„a legkisebb gyertyafényre is szükség van”
A Boldog Özséb Alapítvány meghívására
érkezett városunkba és tartott húsvéti
elmélkedést a kaposvári Szent Imre templom karizmatikus plébánosa - Varga
László atya március 16-án a Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolában.
Az elõadó Imre, az ember címû könyve
köré szõtte fõ mondanivalóját. Hangsúlyozta, hogy a szenteknek üzenete van irányunkba. Imréhez hasonló életet élõ karizmatikus
keresztényekre volna szükség, mivel azonban hamis képünk van róluk, ezért kevés

vány módosított változata. A már meglévõ
magyar-német-angol nyelvû tapolcai információs térkép mintájára francia-olasz-orosz

követõjük akad, akik vállalják ezt az életformát.
Kiforrott, mélyreható és Szent Imre-i
világképén keresztül figyelmeztette a hallgatóságot: az igaz Istent kell szeretnünk,
merítsünk az Evangéliumból és erõsekké
válunk.
Útravalóként egy bölcs gondolatát
idézem: „Legyünk a világ világossága, a
sötétséget csak fénnyel gyõzhetjük le. Ezért
is van szükség a legkisebb gyertyafényre is.”
DI

nyelvû is készült. A Tapolca és Környéke
címû turisztikai információs füzet, a
Barangolás a Tapolcai-medencébe, valamint
a Tapolca és Környéke zsebtérkép is az iroda
gondozásában jelent meg. A 2007-es terveink között szerepel ezeknek az újranyomtatása az aktuális javításokkal. NHE

Egészségünkért

ségével, a Hungaria Nostra országos központjával, de dunántúli és alföldi városokkal,
köztük Sümeg, Kõszeg, Sopron, Cegléd,
Békéscsaba, Túrkeve városával.
A városi ünnepségekbe aktívan bekapcsolódnak. Tapolcai különlegesség a Helyi
védelem alatt Tapolca 2005. (Közel 70 tábla).
A diákok pályázatai országos sikert arattak hagyományõrzés, értékmentés témakörben. Több, Tapolcáról szóló könyv kiadása
elõkészületben van.
A felszólaló Papp Zoltán bõvebben kifejtette a város építészetére vonatkozó eredményeket, terveket. Varga Károlyné a
Nõklub terveirõl szólt röviden. Hangodi
László a történelmi értékek feltárásához,
ápolásához kapcsolódó gondolatait osztotta
meg a hallgatósággal. G. Dr. Takáts Gizella

Házasságot
kötöttek:
Figler Károly és Foricsek Katalin
Pfluger Roland és Horváth Ildikó
Szabó Tamás és Palkovics Katalin
Hegyi Zsolt Lajos és Kovács Szilvia
Gratulálunk!

Városi Baleset-megelõzési Bizottság végzett el.
A gyermekek színes gondolatvilágát
nemcsak a többféle technika tükrözte pl.:
rajzok, festmények, mozaik-képek,
grafikák, hanem a többféle témaválasztás
is. Ebbõl kiderült, hogy a gyermekek
meglepõen jól érzékelik a közlekedéssel
járó napi veszélyeket.
Oltványi Zita

- A Munkácsy utcában egy családi ház
ablakáról levágták a szúnyoghálót, így az
épületbe behatoltak, és onnan 150.000 Ft
készpénzt tulajdonítottak el.
- Jelentõs értékre elkövetett lopás bûntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
azon személyek ellen, akik a MÁV Tapolca
XI. fõpályamesteri szakaszán zárt udvarból
vasanyagokat tulajdonítottak el. A kár:
2.362.767 Ft.
- A Halápi úti garázssoron lévõ garázsba
ajtóbefeszítés módszerével behatoltak, majd
onnan 50 kg vörösrezet tulajdonítottak el.
- A benzinkúton nyitott állapotban álló személygépkocsiból eltulajdonítottak egy pénztárcát a benne lévõ adó-, tb kártyával, bankkártyával, vezetõi engedélyekkel, valamint
18.000 Ft-tal, 120 Euró-val.
- Az Ipar utcában egy Ford Escort típusú személygépkocsi jobb hátsó ablakát betörték. A
kár 15.000 Ft.

Gólyahír

Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Barcza János és Kereszturi Hajnalka
Gerics István és Biczók Andrea
Giczi Krisztián és Németh Márta
Jákli Tamás és Kopácsi Adrienn
Lasancz Tamás és Gimesi Timea Gabriella
László Szabolcs és Horváth Melinda
Németh János Imre és Leitold Frida
Nyári Attila és Bagó Zsuzsanna
Riba László és Szabó Szabina

Közlekedésbiztonság gyerekszemmel
A fenti címmel hirdetett rajzpályázatot
az Országos Rendõr-fõkapitányság és a
Megyei Baleset-megelõzési Bizottság. A
pályázat célja: minden lehetséges
eszközzel felhívni a figyelmet a
közlekedés veszélyeire.
A pályázati felhívásra közel száz gyermekrajz érkezett. A kiállításnak a Városi
Mozi adott otthont, és ugyanitt történt
meg a munkák értékelése is, amelyet a

RENDÕRSÉGI HÍREK

Március 21-23. között Budapesten, a
Semmelweis Egyetemen rendezték meg
a PRO MEDICINA 2007 Nemzeti
Egészségügyi Programok kongresszust.
A TESZ ALAPÍTVÁNYON keresztül
Tapolca is meghívást kapott, hogy az
aulában kiállított, közel 200 poszter
egyikén a civil szervezetek között megjelenjen. Az egészséges életmód népszerûsítése a lakosság felé fontos feladata
lenne minden önkormányzatnak. Ezt a
feladatot városunk évek óta kiemelten
kezeli.
GB

Közgyûlést tartottak a városszépítõk
Szép múltra, imponáló eredményekre
tekinthet vissza a Tapolcai Városszépítõ
Egyesület, amely március 12-én tartotta
közgyûlését a Városi Könyvtár termében.
Kertész Károly bevezetõje és összekötõ
gondolatai lendületesen vezették az ülést, és
irányították a figyelmet az egyes témákra.
Dr. Zsiray Ferenc elnök betegsége miatt
Orbán Tibor ismertette a beszámolót. Szólt a
kiadványokról, a Nõklub tevékenységérõl, a
Batsányi Emlékbizottság és Ifjúsági Tagozat
terveirõl.
Mintaszerû az együttmûködésük a város
önkormányzatával, a Wass Albert Városi
Könyvtárral, az iskolákkal, a civil szervezetekkel, a mûvelõdési központokkal.
A helyi városszépítõk kapcsolatban vannak nemcsak a Város és Faluvédõk Szövet-

GYÁSZHÍR
Mély részvét mellett családja, barátai
és népes tisztelõi vettek végsõ búcsút
március 23-án a régi temetõben Kiss
Tibortól, a Tapolcai Bauxitbányász volt
ügyvezetõjétõl.
Kora ifjúságától kezdve a sport volt az
egyik fontos életeleme. Kezdetben sportolóként, majd hamarosan sportvezetõként egyik meghatározó személyisége
lett városunknak.
A Tapolcai Bauxitbányász ügyvezetõjeként teljesedett ki vezetõi tevékenysége.
A város és a bauxitbánya támogatását
élvezve a sportkör több szakosztálya az
ország élvonalába tört. Ekkor teremtõdött
meg a magas színvonalú vívás alapja.
Szerteágazó külföldi sportkapcsolatokat hozott létre. Országos szintû, nemzetközi versenyek, mérkõzések zajlottak a
sportegyesület telepén és rendezésében.
Az egyesület tíz szakosztályában közel
1000 igazolt versenyzõ sportolt, és
szerzett hírnevet városunknak, nemcsak
országunkban hanem külföldön is.
Hosszú betegség vetett véget a munkás
életnek. Hamvait búcsúztatva Frang
István méltatta érdemeit, majd római
katolikus szertartással helyezték végsõ
nyughelyére.
Búcsúzunk Tõled. Isten veled Tibor!
Orbán Tibor

gyermekük: Ádám
gyermekük: Dávid István
gyermekük: Gergõ
gyermekük: Jázmin
gyermekük: Panna
gyermekük: Hanna
gyermekük: Ármin
gyermekük: Melani Mercédesz
gyermekük: László
Gratulálunk!

Kedves Leendõ Anyukák és Apukák!
Az Új Tapolcai Újság - Láng Józsefné
anyakönyvezetõ segítségének köszönhetõen - havonként adott hírt arról, hogy a
város legfiatalabb polgárai „megérkeztek”.
Bár a tapolcai kórházban április 1-jétõl
megszûnik a szülészet, a Gólyahír címû
rovatunkat továbbra is életben szeretnénk tartani.
Amennyiben úgy érzik, hogy gyermekük

Új Tapolcai Újság

születésének hírét, örömét az újság hasábjain
keresztül is szeretnék tudatni, úgy azt díjtalanul továbbra is megtehetik, ha a szerkesztõség
címére elküldik a saját, illetve gyermekük
közlésre szánt adatait.
Címünk: 8300 Tapolca, Batsányi János u. 1.
e-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu
N. Horváth Erzsébet
felelõs szerkesztõ
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Értékmentés az utókornak
- Úgy gondolom, hogy nekünk - egy
Hild- díjas településnek - mindenkor be
kell fogadnunk egy ilyen jellegû kiállítást. Legyen számunkra is példa, ha
még hasonló korú értékeink nincsenek
is, de a meglévõket együtt, közösen meg
tudjuk õrizni… és természetesen mindent elkövetünk azért, hogy átmentsük
az utókor számára- mondta Ács János
polgármester, aki a fenti gondolatok
jegyében nyitotta meg A példa ereje
címû Europa Nostra-díjas alkotások
kiállítását március 1-jén a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.
Településünk elsõ embere külön
köszönetet mondott a Tapolcai Városszépítõ Egyesületnek, hogy mindent
megtesz a helyi értékek megóvása, gondozása érdekében.
A megnyitó gondolatokat követõen
Varga Gyöngyi énekének tapsolhatott a
közönség,
majd
Papp
Zoltán,
Podmaniczky-díjas városi fõépítész
invitálta egy rövid idõutazásra a megjelenteket, és 36 tablón keresztül mutatta be
hazánk azon építményeit, amelyek már az
Europa Nostra-díj jogos birtokosai.
A kiállítás megnyitója után dr. Zsiray
Ferenccel, a Tapolcai Városszépítõ
Egyesület elnökével, a kiállítás szervezõ-

Apák és nagyapák
köszöntése
„Ha Anyák napját tartunk, miért nincs
soha Apák napja?” - halljuk olykor egyegy „füstölgõ” férfiszájból ezeket a
szavakat. Városunkban az iménti mondat már a múlté.
Március 19-én a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Iskola tanulói - hagyományteremtõ szándékkal - egy kedves és
tartalmas verses-zenés mûsorral köszöntötték a megjelent édesapákat és nagypapákat.
Németh Imréné intézményvezetõ is megfogalmazta az ünneppel kapcsolatos gondolatait. - Nem véletlenül esett az idõpont
választása József napjára. Szent József, a
Boldogságos Szûz Mária jegyese, Jézus
nevelõapja életével példát adott minden
édesapának a szeretetre, alázatosságra,
munkára és a családi élet megszentelésére.
Dancs István

jével beszélgettünk.
- Magyarország gyönyörû! A hazai polgárok nagy többsége külföldi úti célokat
választ, hogy megcsodálja az ottanibizonyára szintén szép és jellegzetes - látnivalókat - hangsúlyozta. - Aki azonban
megtekintette ezt a kiállítást, hamar
rájön, hogy ennél az országnál
csodálatosabb nem létezik. A képi látvány
is önmagáért beszélt, de aki már járt is
ezeken a helyeken és megtekintette a
szemet gyönyörködtetõ építményeket,
biztos vagyok benne, hogy vissza fog
térni. A Hungaria Nostra 1991-tõl a Város
és
Faluvédõk
Szövetségének
a
szervezõdése, míg az Europa Nostra egy
nemzetközi testület, amely 35 ország, 200
civil szervezetének szövetségeként
alakult meg 1963-ban. Ez a kiállítás is
bizonyítja, hogy amit Tapolca látni
szeretne, azt idehozzuk, ami pedig a mi
egyedi értékünk, azt büszkén megmutatjuk mindenkinek. A kiállítás címe: A
példa ereje. Városunkban is volt, van és
lesz is ereje a példának - minél szebb és
értékesebb dolgokat õrzünk és óvunk
meg, annál szebb és értékesebbé válik
szûkebb pátriánk és általa hazánk is mondta a városszépítõk elnöke.
Dancs István

Levelesládánkból
Az elõzõ lapszámunkban egy Németországból érkezett, kedves hangú
levelet közöltünk, melynek írója az
1956-ban 18 évesen külföldre kényszerült Miltényi Árpád volt. Mint az
alábbiak is jelzik, a történetet az élet
tovább írta.
Tisztelt Miltényi Úr!
Örömmel olvastam az Új Tapolcai
Újságban a fél évszázad elteltével sem
szûnõ kötõdésérõl, lokálpatriotizmusáról
szülõvárosához, Tapolcához.
Kérem, fogadja tõlem szeretettel a
városról nemrég megjelent könyvet. A

Az életemet mentették meg
Örömmel teszünk eleget az alábbi kérésnek. Tesszük egyrészt azért, mert - mint az
írásból kiderül -, valóban az életét mentették meg Dunai Kovács József nyugdíjas
katonatisztnek a tapolcai kórházban.
Másrészt pedig azért, mert a köszönet, a
köszönöm egyre nagyobb hiánycikk ebben
a rohanó, embertelenedõ világunkban.
- A háziorvosom beutalt a veszprémi
kórházba - mondja most már megnyugodva a
telefonban a Dobó-lakótelepen élõ volt katonatiszt. - Ott azt mondták, hogy nem súlyos a
helyzet, menjek haza. Rá egy hétre mentõ vitt
a tapolcai kórházba, s mint kiderült, mind a két
vesém leállt, és 1-2 óra eltelte után a halálom
is bekövetkezett volna. Hála dr. Szipõcs fõorvos úrnak, hogy nem küldött vissza a veszprémi kórházba, hanem itt kezdte meg a gyógykezelésem, hiszen köztudott, akit egyszer már

Egyesület a tanúhegyekért
Március 21-én a Hotel Gabriellában tartotta összejövetelét a Tanúhegyek Egyesülete,
amelynek elnöke Makra Károly, elnökhelyettese Novák Istvánné. A titkári feladatokat Komoróczi József látja el.
Az egyesület az alapszabályban foglaltaknak megfelelõen tevékenysége során a tapolcai identitás erõsítését, a helyi értékek, hagyományok ápolását, a régiók közötti kapcsolatok
kialakítását, a kulturális örökség megóvását
tûzte ki céljául.
Az összejövetelen Makra Károly köszöntötte a jelenlévõket, és szólt arról, hogy
megtörtént a civil szervezet cégbírósági bejegyzése, és a Borút Egyesület, valamint a
Badacsonytomaji Hegyközség partnerségi
nyilatkozatot ír alá az egyesülettel.
A 2007. évi tervek elõkészítése a létrehozott
6 frakció - pedagógia, vállalkozói, kulturális,
idegenforgalom, mezõgazdaság - javaslata
alapján történt. Varga Károlyné Tapolca
történetérõl szóló elõadássorozat megtartását,

képekkel gazdagon illusztrált, kulturális és
történelmi értékeket bemutató album bizonyára nemcsak abban fogja Önt segíteni,
hogy gondolatban bejárja a kedves és
ismerõs helyszíneket, de abban is, hogy a
város új arcával megismerkedjen.
Ha ismét Tapolcára látogat, kérem, keressen fel, hogy - a város szívesen és szeretettel látott vendégeként - személyesen is
találkozhassak Önnel.
Jó egészséget és a mindennapjaihoz
örömet kívánok.
Üdvözlettel:
Ács János
Tapolca Város polgármestere

májusfaállítást, a többi civil-szervezettel való
kapcsolattartást szorgalmazta. Bíró József a
borfelismerõ verseny mellett a fásításra is felhívta a jelenlévõk figyelmét. Dr. Nádori
László az Európai Unió ismertetését és a jelentõségérõl szóló elõadást vállalta magára. Kiss
László a Tapolcán és környékén élõ alkotók,
mûvészek találkozójának szervezését, valamint magángyûjtõk bemutatkozását javasolta.
Nacsa Ferenc Tapolca térségének hadtörténeti
eseményeirõl tart majd elõadást, és az
évszázadok során készített, különbözõ
térképek bemutatását is tervezi.
A tervek között szerepel még a tanúhegyek
mellett élõk találkozójának megszervezése,
gasztronómiai, illetve borversenyek tartása is.
Az egyesület az elsõ jelentõs megmozdulását a révfülöpi Balaton-átúszással egyidõben tervezi, amikor is szürkemarhapörkölt-fõzõverseny, borfelismerõ bajnokság, valamint utcabál is szerepel a programban.
NHE

dialízisre visznek, annak azt, míg él, igénybe
kell vennie. Nem tudom, hogy milyen módszert alkalmazott a fõorvos Szlávi osztályvezetõ fõorvos hozzájárulásával, csak azt
tudom, hogy amikor a laboratóriumból
megjött a javulást jelentõ eredmény, nagy
örömmel újságolta nekem. A nap szinte minden szakában megállt az ágyam mellett, hogy
az állapotom felõl érdeklõdjön, és az áldozatos
munkájának köszönhetõen ma már otthon
lehetek, és ha betartom az utasításokat, a
kötelezõ diétát - bár gyógyult soha nem, de
panaszmentes leszek. Hálás szívvel mondok
az életemért köszönetet az orvosoknak, az
ápolóknak és nem utolsó sorban a város
vezetésének, hogy megmentették nekünk a
kórházat, mert mint az én esetem is igazolja,
tevékenységükkel szó szerint életeket
mentenek.
NHE

Nivegy-völgyi
kulturális értékek
Március 16-23-ika között volt megtekinthetõ a Batsányi János Mûvelõdési
Központban a Nivegy-völgyi Alkotói Kör
kiállítása, ahol Óbudavár, Szentjakabfa,
Balatoncsicsó, Szentantalfa és Tagyon
képzõmûvészeinek mûveit tekinthették meg
az érdeklõdök.
A kiállítókat köszöntõ Zentai Gábor igazgató méltatta a tájegységet és annak alkotóit. Büszkék lehetnek Önök, hogy részét alkothatják a Balaton-part eme csodás vidékének.
Az itt élõ emberek kultúra iránti szeretete példaértékû.
A kiállítást Schumacher József balatoncsicsói polgármester nyitotta meg. - Kívánom,
hogy az alkotók legyenek e csodás táj lámpásai, mutassanak utat a néha csüggedõknek,
reményt a szépre és jóra törekvõknek, hogy
kulturális missziójuk sikeres legyen - mondta.
A megnyitón Nagy Viola fuvolajátéka színesítette a programot.
DI

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Mit jelent Önnek 1848. március 15.?
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Soós Georgina

Dömötöri Gergõ

Szabó Alexandra

- A 48-as forradalom és szabadságharc legszebb és legbensõségesebb ünnepe a magyar népnek. Iskolai és városi szinten is
példaértékû, ahogy felelevenítjük
a történteket, és emlékezünk a
hõsökre. Fontos, hogy ne csak
résztvevõi legyünk az ünnepnek,
hanem érezzük is át a jelentõségét,
mint korunk márciusi ifjai.

- Számomra március 15-ike a legnagyobb nemzeti ünnepünk. Nemcsak az iskolámmal, hanem a családommal is kijövünk a temetõbe és
egy szál virággal emlékezünk
Miltényi József sírjánál.
Ahogy minden évben, most is
méltóképpen ünnepelt Tapolca. Jó
volna, ha országszerte így lenne!

- Visszaemlékezünk azokra a 159
esztendõvel ezelõtti hõsökre, akik
értünk áldozták életüket. Ünnepi
mûsorokkal, koszorúval, egy szál
virággal vagy néma fõhajtással
adózunk Miltényi kapitány és a
többi hazafi emlékének. Mint
fiatalt, örömmel tölt el, hogy egy
emberként ünnepel ilyenkor a város.
(DI)

Új Tapolcai Újság

KULTÚRA

Angyalkoncert - Zenei Napok 2007
Matthis a festõ címen Hindemith szimfóniát komponált, melynek legszebb tétele
az Angyalkoncert. A Matthias Grünewald
mester csodás Isenheimi-oltárképe volt
ihletõje.

bizonyíték, hogy gyerekeink zenei képzése
jó kezekben van. A rendelkezésemre álló
szûkös hely miatt a nagyobb elemzést el kell
hagynom, de három kitûnõen megszólaltatott mûsorszámot, Haydn, Colin, Dvorák

Fotó: Kovács

Bogányi Gergely minden évben örömmel tesz eleget a zeneiskola, a város
meghívásának
A zeneiskolánk hangversenyeinek ezt a
közös címet választottam. Azonnal elmondom, miért. Ezt az elsõ hangversenyt az
iskola tanári kara adta. Garanciális
élményként fogtam fel. Az elõadás elismerésre méltó mûvészi színvonala

mûvet említe-nem kell. És akkor hol az
Angyalkoncert? A két fuvolás leány / FehérRompos kettõs Somogyi Hajnalka kíséretével /„angyali” produkciója tette azzá számomra, de a vastaps bizonyítja, közönségnek is,
mert kimagaslóan tetszett.

Tapolcai Esték
Azok a szerencsések, akik évek óta hallgathatták Földes Imre zenetörténész
elõadásait a Járdányi Pál Zeneiskola koncerttermében, ez évben is valóra vált
reményük és várakozásuk. A márciusra
tervezett három elõadásból az elsõre március 13-án került sor.
Robert Schumann életmûvérõl szólva
megjegyezte, hogy a zene mûvelése mellett
irodalmi érdeklõdése is jelentõs volt. Elsõ
alkotói szakaszában zongoramûveket komponált, a másodikban dalokat, a harmadikban nagyobb vokális mûveket, szimfóniákat,
versenymûveket. Az
illusztrációként
fölzengõ Karneválban farsangi figurákat
vonultat fel - ezek önmaga arcai. A tételek
zenei hangulata az „arcokhoz” igazodik.
Március 20-án Gustav Mahler zenei
portréját vázolta fel a tanár úr a tõle
megszokott közérthetõ, lebilincselõ formában. Mahler hatalmas ívû szimfóniái mellett dalokat is komponált, s ezeket be is
építette a szimfóniákba a Des Knaben
Wunderhorn=A fiú csodakürtje címû népköltési gyûjteménybõl. A Budapesten bemutatott I. szimfóniájának rossz kritikája volt csak ma tudjuk igazán értékelni. A VIII., ún.
Ezrek szimfóniája hatalmas zenésztömeget

mozgat a színpadon: Harmadik tételében
mintha bársonnyal lenne bevonva minden
hangszer: finom, puha, míg a 4. tételben az
Univerzum vihara-zivatara törne ki. Dalai
közül hallottuk: Szent Antal prédikál a
halaknak. Megragadó az énekes hangképzése, mimikája, kiállása, a zongorista virtuozitása, átélése. Végül az V. szimfónia
Adagetto tételét hallottuk; csak a vonósok
szólnak - talán a szeretetrõl - végtelen nyugalommal: Rodin - Mahlerrõl alkotott - szob-ra
imponáló, hitelesen mutatja be a zsenit.
Földes tanár úr pedig úgy mutatja be „hõseit”, hogy a Schumann-esten Schumannrajongók, a Mahler-esten Mahler-rajongók
leszünk.
Március 27-én - kettõs évfordulón - a XX.
századi
nagy
magyar
zeneszerzõ,
zenepedagógus, népzenekutatóra, Kodály
Zoltánra emlékezett-emlékeztetett Földes
tanár úr. Kodály hatalmas életmûvébõl kiragadott egy alkotást, a Psalmas Hungaricust.
Annak visszatérõ dallamát véve alapul,
bevezette laikus hallgatóit a zeneszerzés
mûvészetébe és a - Kodály nevéhez fûzõdõ relatív szolmizáció titkaiba. Cseppben a
tenger! Nagyszerû, rendhagyó emlékezés
volt.
G. Dr. Takáts Gizella

Az én Márciusom
Európa szabadságharca az elnyomások
ellen Cromwellel és Robespierre-vel
kezdõdött, majd 1848-ban a népek
tavaszának forradalmaival folytatódott.
Az abszolutista királyi házak ugyan beleremegtek, de bukásukat csak közös bûnük, az I.
világháború hozta meg. Európa progresszív
eszméi nem álltak meg a népek tavaszának
sikertelenségénél, hanem tovább munkáltak a
lelkekben. Zenészek, írók, gondolkodók,
politikusok hada küzdött a polgári demokráciák gyõzelméért, a külsõ és belsõ elnyomások ellen, és az európai humán értékek megvalósításáért. Richard Coudenhowe-Callergi

nagy és megvalósított gondolata volt, a
Páneurópa Unió megszervezése, éppen a polgári rend gyõzelméért. Szembefordulva
Magyarországot is a háborúba magával rántó
Habsburg-házzal. Célkitûzése az 1924-ben
zászlót bontó mozgalmának, Európa békéjének megszilárdítása volt, a népek összefogásával.
Korunkban a Páneurópa Unió ezt teljesítette be. Ma Tapolcán is példamutatóan
dolgoznak, dr. Fehér Károlyné vezetésével.
Amikor márciust ünneplem, születésnapomon kívül Európa felnõtté válása az, ami
õrömmel tölt el.
Dr. Sáry Gyula

A zenei napok folytatása, március 23-án,
Bogányi Gergellyel újra mennyei jelenség
volt. A tehetsége csúcsán járó virtuóz zongorista azonban most inkább a lángpallosú
Gábriel arkangyalként mutatkozott be.
Virtuozitását már tavaly is megvillogtatta
március 19-ei hangversenyén. Akkor írtam
róla, a zongora Paganinije. Most is frenetikus volt. Estjének nem lehetek kritikusa,
hiszen Õ olyan magasságokban jár, ahová
kritika nem érhet el. Néhány benyomásom,
gondolatom azonban volt. Õ zseni, öntörvényû elõadó, a zenemûvészet legmagasabb
köreit birtokolja. Ezért minden, amit elõad,
má-sabb, egyénibb dimenziókba emelkedik.
Így Schubert, ez a szelíd, biedermeierbõl a
romantikába tartó zeneköltõ, A-moll
szonátájával, mint érzelemvárakat faltörõvel
ostromló hódító jelent meg. Szerelmei után
abbésodott Lisztünk zenei elmélkedése, az
eklézsia militánst, harcos egyházat juttatta
eszembe. Amikor Chopinjéhez, kedves
szerzõjéhez nyúlt, a fantasztikus technikájú
pianista szólalt meg. A postumus Cis-moll
fantázia impromptu elõadása már túllépte az
angyalkoncert hangulatát, ahogy a ráadás
Liszt II. magyar rapszódiája is. Bennük a
technikai virtuozitás dominált. Démoni volt,
amikor Marton László Liszt szobrának ördögi mozdulatát megláttam rajta az elõadás
közben. Igen, félelmetes, ahogy birtokolja a
zenét, lenyûgözõ a technikai tudása, és fenséges, amikor az elõadott zene szelleme és a
muzikalitása, lelkében egymásra talál.
Azt kérdeztem magamtól, ugyan ezt a
képességet lehet-e még fokozni? Igen, biztosan. A kor meghozza az alázatot.
Dr. Sáry Gyula

Baumberg Gabriella (Bécs, 1766.
március 24. - Linz, 1835. július 24.)

Baumberg Gabriella

Kórus a naphoz
(Cora an die Sonne)
Annyi szürke felhõ után
Küldd el nékünk, küldd el még,
Szánakozva panaszunkon
Az éltetõ drága fényt.
Kedves nap, oh ûzd a felhõt,
Téged óhajt, fû, virág,
Fénysugarad nékünk áldás,
Tekinteted boldogság.
Ragyogj fel hát, ragyogj újra!
Egyetlen Nap, üdv neked;
Minden élet, miden öröm,
Fény és meleg száll veled.
Fordította: Töreky László

Kossuth Lajos azt üzente…

Programajánló

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum elõcsarnokában minitárlat nyílt Somogyi
Gyõzõ festõmûvész alkotásaiból.
A gazdag ismeretanyagról tanúskodó rajzokon az 1848-49-es szabadságharc katonái
elevenednek meg. Az alapos kutatómunka
eredményének köszönhetõen nemcsak a
fegyverek, a ruházat mondható korhûnek,
de a csákón lévõ rózsa is. A rajzok abban is
segítik a szemlélõt, hogy ne csak a múltra
tekintsen, de a magyarságtudata is erõsödjön.
NHE

a Tamási Áron
Mûvelõdési Központból
Április 2. (hétfõ) 19 óra Forrás Színház
Gyõr: A revizor (Tamási Áron bérlet
következõ elõadása)
Április 13. (péntek) 17 óra Vecsei János
festményeibõl nyílik tárlat
Április 20. (péntek) 17 óra a Szász Márton
Iskola kulturális bemutatója
Április 23. (hétfõ) 19 óra Tavaszi Operettgála a (Pesti Operett )
Április 25. (szerda) 12 órakor: Ifjúsági
hangverseny: a Budapest Saxophon Quertett

Életérzés zselévillámmal
- A zenés vígjáték - reméljük -, felhõtlen
szórakozást ígér minden korosztálynak ezekkel a sorokkal hívta a Tapolcai
Musical Színpad március 24-én és 25-én
a Grease azaz a Zselévillám címû
elõadására a közönséget a Tamási Áron
Mûvelõdési Központba.
Nos, a fiatalok - Halápiné Kálmán
Katalin vezetésével - valóra váltották azt,
amit ígértek. Minden együtt volt ahhoz,
hogy elvarázsolják a nézõket. Az örökzölddé lett dallamok mellett a koreográfia

(Tarjányi Sándor), a színpadkép változatossága, a szereplõk önfeledt játéka
megidézte azt az életérzést, amelyet már a
film láttán magáénak akart tudni minden
korabeli és mai fiatal: szeretni és szeretve
lenni, átélni a barátság, a bátorság, a vakmerõség fokozatait, elmerülni a mindent
átható, felkavaró zenében, örülni, és ha kell,
néha könnyet ejteni. Vállalni mindazt, ami
szép és fájó az öröknek hitt, de múló fiatalságban. Azaz élni és megélni az ifjúság
nyarából elraktározható pillanatokat. NHE

Oscar-díjas filmek a tapolcai Art-Moziban
Aki a filmek után érdeklõdik, tudja, hogy
a filmes szakma legrangosabb eseménye
az Oscar-díj átadás.
Nemcsak a plázák büszkélkedhetnek
azzal, hogy idejekorán megérkeznek hozzájuk a díjazott filmek, de a tapolcai
Moziban is egyre inkább idõben elérhetõvé
válnak a legújabb alkotások. Példa erre az
idei Oscar-on négy kategóriában gyõztes: A
tégla címû film, amelyet a mozi már januárban nagy sikerrel mûsorára tûzött. A legjobb
betétdal és a legjobb dokumentumfilm díjat

Új Tapolcai Újság

nyert: Kellemetlen igazság címû film
vetítésére szintén janárban került sor, ahol 12
elõadáson 551 fõ vett részt a tapolcai moziban. A márciusi programban olyan filmek
kaptak helyet, mint pl. Táncoló Talpak (idei
Oscar-on a Legjobb animációs játékfilm díját
kapta). Március 29-tõl április 4-ig 20 órai
kezdettel a Mások élete címû film látható,
amely a legjobb idegen nyelvû film
kategóriájában gyõzött.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt,
látogatót!
Oltványi Zita Viktória
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Bemutatkozott a 2006-os évjárat
Március 21-én már negyedik alkalommal tartottak Sándor-napi bormustrát
a borvidék borairól a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.
A résztvevõket Tóth János Zoltán
Hamvas Béla borról szóló örökérvényû
soraival üdvözölte, majd Ács János polgármester köszöntötte a jelenlévõket,
különös figyelemmel a névnapjukat
ünneplõ Sándorokat, Józsefeket és
Benedekeket. Mint mondta, valóban zsákban hozták a meleget, de talán már nem
kell sokat várni az igazi tavaszra.
Köszönetet mondott a szervezõknek és
kellemes estét kívánva éltette a rendezvény fõszereplõjét, a 2006-os évjáratú
bort.
Dr. Májer János, az FVM Szõlészeti és
Borászati Kutatóintézet igazgatója kivetítõn képekkel is illusztrált értéke-

lõjében szólt az elmúlt év meterológiai
viszonyairól és azok hatásáról a szõlõtermésre. - Nagyon jó minõségûek a 2006-os
borok - mondta - úgy a fehérek, mint a
vörösek, és ez nagyon ritka. A kiváló
minõség mellé közepes mennyiség járul.
A bormustrára 36 borral neveztek be a termelõk. A borok között egyformán szerepeltek fehérek, vörösek és rosék. A rendezvény díszvendége Garamvári Vencel
volt, aki 2006-ban elnyerte az Év bortermelõje címet, a Budafokon és Balatonlellén mûködõ Garamvári-szõlõbirtok pedig
az Év pincészete lett. A szakavatott
borkóstolás mellõl nem hiányozhatott a
gasztronómiai kínálat sem. Errõl Mezõssy
Zoltán (borász-vendéglátós), a Badacsonyi Borbarát Asztaltársaság alapítótagja gondoskodott.
N. Horváth Erzsébet

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Koncz József néptanító
(Tapolca, 1899. március 22. - Veszprém, 1985 január)
Tapolcán végezte alsó iskoláit. Elemi népiskolai tanítói
oklevelet kitûnõ képesítéssel a pápai tanítóképzõben kapott
1917. május 29-én. Még ez évben a tapolcai róm. kath.
elemi népiskola tanítója lett. Harmincnégy pályázó közül õt
választották. Itt tanított egészen 1945-ig. 1937-tõl az iskola
igazgatására is megbízást kapott Rott Nándor veszprémi
püspöktõl. Bevonulásáig fontos szerepe volt a leventék
nevelésében.
1944-ben behívták katonának, és a keleti frontra
vezényelték. 1945-ben orosz fogságba esett. 1948-ban
térhetett haza, és ismét tanítói állást kapott az akkor már
állami általános iskolában. Itt dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig, 1967-ig. 1952-tõl
igazgatói feladatokkal is megbízták. Igazi pedagógiai „mindenes” volt. Pontosságát, a közügyek iránti felelõsségét még sokáig emlegették.
Nyugdíjba vonulásakor a Munka Érdemrend bronz fokozatát kapta meg. Egy ideig még
Tapolcán élt, de egyre többet betegeskedett, és második feleségének halála után, 1976-ban
leányához Veszprémbe költözött. Ott halt meg, de sírja a tapolcai temetõben található. A
csendesen, feltûnés nélkül, de szorgalmas következetességgel, hasznosan dolgozó emberek
közül való volt.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok./

Mentsük meg értékeinket!
Megszokhatatlanul szörnyû látvány egyegy frissen festett ház falán a többek által
utcamûvészeti megnyilvánulásnak tartott
graffiti. A rombolás „mûvészei” már a
köztéri szobrainkat sem kímélik. A kiskirálylány talapzatát is fekete firkálmány
csúfítja. Molnár András fõhadnagyot, a
tapolcai rendõrkapitányság megelõzési
elõadóját a tettenérésrõl és a büntethetõségrõl is kérdeztük.
- Sajnos, valóban igaz, hogy megszaporodtak a falfirkák a városban. Nemcsak a köztéri
szobrokon, de a moziudvarban, a vasútállomáson, a különbözõ lakóépületeken, a
Malomtó partján is találkozhatunk velük. A
rendõrségi értékelés megállapította, hogy
ezeket általában a késõ esti órákban,
hétvégén és olyan területeken követik el,
amelyek kevésbé vannak látószögben. A tet-

tet bizonyára terepszemle elõzi meg. Nemrég
került a rendõrség látókörébe két gödöllõi
fõiskolás, akiknél az igazoltatás során festéket, maszkot, gumikesztyût is találtak. De
mivel ezeket még nem használták, és a náluk
lévõ digitális fényképezõgép memóriakártyáján sem voltak képek (mindig készítenek a
rajzaikról fényképet - a szerk.), el kellett
engednünk õket, mivel csak a tettenérés vezethet eredményre. Különös lélektana van
ennek a „kifejezési” módnak. Azontúl, hogy
csoportosan követik el, a veszélyt is
belekalkulálják. Talán az újabb térfigyelõ
kamerák kihelyezése is csökkenteni fogja a
graffitik számát. Most indítok az iskolákban
egy felvilágosító elõadássorozatot errõl a
bûncselekményrõl, amelynek elkövetõje akár
10 év szabadságvesztéssel is sújtható a tettenérést követõ büntetõ eljárás során. NHE

Fókuszban az ökológiai gazdálkodás
Március 9-11-ike közötti idõpontban a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ adott
otthont az Országos Biokultúra Találkozónak, valamint Biotermék- és kézmûves vásárnak.
Dr. Roszík Péter FVM szaktanácsadó
Mivel válthatók ki a nem környezetkímélõ
növényvédelmi szerek a Biogazdálkodásban? címmel tartott elõadást. A Pannon
Egyetem Georgikon Mezõgazdasági Karának
két szakembere szólt a genetikailag módosított szõlõfajták megítélésérõl.
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A szépszámú érdeklõdõnek unatkozni és
éhezni sem kellett, betekintést nyerhettek a
reformkonyha rejtelmeibe, bioélelmiszereket és bioborokat kínáltak a kiállítók, emellett értékes felvilágosítást is adtak az
egészséges táplálkozás leendõ követõinek.
A kézmûvesipar iránt fogékonyak testközelbõl szemlélhették a kosárfonás mûhelytitkait. Formás kerámia köcsögöket és tálcákat, esetleg mézeskalács házikót vagy
szívecskét vásárolhattak a készítõktõl.
Dancs István

Szólj, síp, szólj ! . . .
Feldúlja lelkünk békéjét, ha igazságtalanság ér. Lehet, hogy reakciónk sem lesz
igazságos, illetve arányos. Mi az igazság? - ezt kérdezte Pilátus is - gyáván. Az egyén
maga-igaza mellett létezik egy általános, mindenkire érvényes igazság, s ez elõbbre
való. Gyakran nagyon is nyilvánvaló, hol az igazság; olykor különbözõ érdekek mögé
kuszálódik. Türelmes hozzáértéssel és meggyõzéssel kideríthetõ, vagy csak éles harccal. A lélekben dúló viszály hasonló a testi sebhez; gyógyszer, hûsítõ borogatás enyhíthet, de olykor - szakemberkézben - csak a kés segíthet. Kitisztul a seb.
Kiderül az igazság, helyreáll a béke.
Justitia fundamentum pacis.
Dr. G. T. G.

A Keleti-Bakonyban kirándultunk
A Tapolca Városi Sportegyesület
Természetjáró Szakosztályának tagjai a
Keleti-Bakonnyal ismerkedtek a közelmúltban.
Kirándulásunk elsõ állomása Várpalota
volt. A Thúry-várban megtekintettük a
Közép-Európában egyedülálló Vegyészeti
Múzeumot, amely bemutatja a vegyipar
fejlõdését az ókortól napjainkig.
A múzeumlátogatás befejeztével folytattuk utunkat Bodajkra, a legrégibb magyar búcsújáróhelyként számon tartott
településre. Ám mi nem ezért kerestük fel
a falut, hanem a közelben kanyargó Gajapatak szurdok völgyét szerettük volna
bejárni. Miután a faluból elindultunk és

felkapaszkodtunk a meredek domboldalon, elénk tárult a Móri-árok tágas
völgye és a Vértes dolomit sziklái. Folytatva utunkat, elõször felülrõl csodáltuk
meg a Gaja impozáns völgyét, a távolban
felcsillanó Fehérvárcsurgói-víztároló tükrét, majd leereszkedtünk a meredek sziklafalak között kanyargó útra, amelyen haladva el is értük a tárolót.
Fehérvárcsurgón a kiránduló csoport
kettévált. A társaság egyik részével folytattuk a gyalogtúrát Bakonykútiig, ezzel
teljesítettük az Országos Kéktúra mintegy
20 km-es szakaszát. A többiek
Fehérvárcsurgón a Károlyi-kastélyt tekintették meg.
Für Ágnes

Sportsikerek
Már korábban is értek el sportsikereket
a Szász Márton ÁMK tanulói, de az
utóbbi évek felkészítõ munkájának
köszönhetõen ezek a sikerek megsokszorozódtak - tudtuk meg Bognár
Ferenc igazgatótól.
- A tanulók egyre gyakrabban vesznek
részt országos versenyeken, és úgy
egyéniben, mint csapatban nagyon szép
eredményeket érnek el. Tavaly a nõi labdarúgó válogatottba választották be két
tanulónkat, akik az EB-n vettek részt,
majd õsszel a Római Világjátékokon 5
diákunk szerepelt sikeresen. Ebben az
évben - országos eredmény alapján - két

diákunk utazik június 14-17-e között a
Romániában megrendezésre kerülõ
atlétikai Európa-bajnokságra. Valószínû,
hogy a mostani válogató alapján újabb 4
diákunk fog szerepelni a Speciális Olimpiai Szövetség nõi magyar labdarúgó válogatottjában nyáron Nyíregyházán.
Az eredményeink is igazolják, hogy
odafigyelünk a fogyatékos gyerekek mozgáskultúrájára, ami az összerendezettséget is elõsegíti. Igaz, hogy jóval többet
költünk a sportra, mint amit a költségvetés normatívája megenged, de megvan
az eredménye is.
NHE

SULI BULI a Kazinczyban
Március 3-án az iskola nagysikerû programot szervezett az óvodások részére.
A kézmûves foglalkozáson sógyurmából kedves figurákat gyúrhattak, színes
papírból papírsárkányt, szélcsengõt, lepkerepítõt, krepp papírból tavaszi virágokat hajtogathattak az óvodások.
Az ügyes kezek után az ügyes lábaké

lett a fõszerep, Tarjányiné Vajda Csilla
vezetésével vidám táncházba kapcsolódhattak be kicsik és nagyok. A jó és kitartó
munka jutalma egy kedves mesejáték
volt, melynek címe: A széplány és a
csúnya lány. Elõadták az iskola bábszakkörös tanulói. A kicsik nagy tapssal köszönték meg az elõadást.

Programról programra
Március 25-én tartották azt a VIII.
Egészség- és Aerobiknapot a Városi
Rendezvénycsarnokban, amely egyben a
Napló életmódi programjának megyei
rendezvénye is volt.
A délelõtti lakossági szûrések ismét nagy
létszámú érdeklõdõt vonzottak, melyet ez
évben is a küzdõtéren helyeztek el. A vérnyomás, vércukor, koleszterin, testzsír %
mérésen túl ez évben látásvizsgálattal bõvült
az állapotfelmérések sora. A szûrésre
várakozók érdekes elõadásokat hallgathattak
meg az elhízásról, cukorbetegségrõl, az
étrend fontosságáról, az egészséges életmód
kialakításáról. A délutáni órák a mozgás
jegyében teltek, hiszen négy óra alatt 10
mozgásos óra közül csemegézhettek a
résztvevõk, a küzdõtéren különbözõ aerobik
foglalkozások, kistermekben callanetics,
jóga, pilates, spinning várta a résztvevõket.
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A kangoo aerobik és a konga spinning
óriási élmény volt minden egyes sportolónak
egyrészt az eszköz (speciális ugráló cipõ),
másrészt az óraadók személyiségének,
stílusának köszönhetõen. Nagy sikerrel tartotta meg latinos jellegû óráját a töbszörös
aerobik világbajnok Szentgyörgyi Rómeó is,
akit Erõs Antónia váltott a színpadon, aki az
Egy csepp figyelem alapítvány munkatársaival délután vérnyomás és vércukor szintet
mért. A 8 masszõr egész nap fáradhatatlanul
dolgozott, csakúgy, mint a természetgyógyász.
A közel ötven önkéntes véradó közül heten
elsõ véradóként vettek részt a rendezvényen,
a Rádió Angel pedig élõ kívánságmûsorral
szórakoztatta a kilátogatókat. A sok mozgás
és életmódi tanácsok után könnyed
szórakozással Hevesi Tamás egyórás koncertjével zárult a nap. Gerencsér Barbara

SPORT

A tavalyi év legjobb sportolóit díjazták
„De kitartás kell és nem csüggedõ lélek a
dolgok kiviteléhez, … mert embernek a
sors ingyen nem oszt díjakat.” Bajza
József idézetével köszöntötte a már tradicionális Év sportolói díjátadón megjelenteket Kovács Melinda moderátor a városi
ART Moziban március 11-én.
- Díjátadó ünnepségre gyûltünk össze, de
úgy gondolom, a sport ennél többet jelent. Az
elért siker egy csapatmunka eredménye.
Szükség van és lesz arra, hogy segítsük
egymást a nemes cél érdekében, de a jók
közül a legjobbak mindig kiemelkednek mondta Ács János polgármester megnyitójában. - Szeretném köszönetemet kifejezni
a város vezetése nevében mindazon
sportolóknak, edzõknek, vezetõknek és
szponzoroknak, akik eredményeikkel,
munkájukkal vagy egyéb más módon segítették Tapolca sportját, annak egyes szakágait.
Kívánom, hogy az idei esztendõ is a fair play,
a szeretet és a közös sikerért folytatott
küzdelem jegyében teljen!

Fotó: Dancs

A képen a legjobb sportoló és a díjátadók

Az elmúlt év hagyományai szerint a díjak
átadása elõtt egy - a TVT által készített filmes összeállítást tekintettek meg a
gyõztesekrõl a megjelentek. Elsõként a
legjobb sportoló, versenyzõ, iskolai diáksport
kiválóságai vehették át díjaikat, majd élsportutánpótlás, élsport - felnõtt, legjobb edzõ,
testnevelõ - iskolai diáksport, élsport- utánpótlás és élsport- felnõtt kategóriákban is
kiosztásra kerültek a díjak, melyeket Szalay
Gyöngyi, Horváthné Németh Edit, Marton
József és dr. Nádori László adott át.
Záróakkordként 2006. Legjobb sportolójának járó elismerést Ács János polgármester, a
vándorserleget Boczkó Gyula adta át a fiatal
vívó kiválóságnak, Hancvikkel Márknak.
A sport tapolcai ünnepét Csák Dániel
szavalata, az Acro Dance SE ifjú hölgy táncosainak látványos mûsora /Magyar Kitti,
Marton Laura, Vozár Lilla/ és a népszerû
tapolcai Musical Stúdió fergeteges Greaseízelítõje /Bardon Ivett, Tasner Réka, Szalay
Róbert/ varázsolta még színesebbé.
DI

Köszönet
dr. Nádori Lászlónak

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani dr. Nádori László professzor úrnak,
Laci bácsinak azért az áldozatos munkáért, amellyel már több éve segíti Tapolca
sportját, nevelésügyét.
A nemzetközi hírû sportszaktekintély
még csak néhány éve él városunkban, de
már az iskolákkal együttmûködve az
egészséges gyerekekért való küzdelem
élharcosa lett. Születésnapja alkalmából
is jó egészséget kívánok, és bízom benne,
hogy még sokáig tevékeny részese lesz
ennek a nemes és szép feladatnak.
Ács János polgármester

Tehetségeink
A 14 éves Mészáros Adriennek - a Bárdos
Lajos Általános Iskola végzõs diákjának nagyot változott az élete az elmúlt esztendõben, mióta az atlétika pályán sorra
aratja sikereit.

Mi van vele? Hogyan él most?
Ha még egyszer kezdeném, ha lehetne, ugyanezt tenném… Szerettem tanítani
A neve ma is fogalom. Az elmúlt fél
évszázad tapolcai sportjának közvetlen
résztvevõje, a gimnázium elsõ tanári karának meghatározó tagja. A Tanár Úr Rádóczy Kálmán - „életmeséjét” hallgassák
(fogadják) szeretettel barátai, tanítványai,
ismerõsök és ismeretlenek egyaránt.
- 1953. október 6-án - a nevezetes „Nemzeti
gyászünnep” napján - kerültem a Batsányi
János Gimnáziumba testnevelõ tanárnak.
Ekkor még csak három évfolyamos volt az
intézmény (fiatal iskola, fiatal tanárokkal),
melynek nem volt se pályája, se tornaterme, se
sportszere. 1951-ig az iskola Sümeghez tartozott és ezután lett csak önálló. Az elsõ érettségizõk az ‘54-55-ös tanévben szerezték
bizonyítványaikat. Amikor beléptem az iskolába, tudtam és éreztem, hogy én itt is fogok
maradni… A miliõ és a kollégák olyanok
voltak, hogy a gimnázium egybõl a szívemhez
nõtt. Tetszett Tapolca is, a 4000-5000 ember
lakta polgári-kereskedõ jellegû, hangulatos
település. Az igazgató Széles Jenõ bácsi volt,
aki nagy szeretettel fogadott, és máig emlékszem, ahogy mondta: „Most az elsõ napon
semmit se csinálj, csak nézz körül és
beszélgess a kollégákkal.” A háború utáni
épület még nem is volt teljesen rendben, egy
kis helyiségben a bejárat mellett volt a tanári, a
könyvtár, a szertár, minden egy helyen. A
helyettes Újvári Vili bácsi, a tanárok például
Borsányi Gábor, Varga Antal, Kenderesi István
és Puskás István, a frissen leszerelõ katona. Dr.
Papp Pállal rövidesen - mondhatom - baráti
viszonyba kerültem, és általa kapcsolatba a

TIAC szakosztályával, melynek ekkor már 3040 igazolt - köztük több elsõ osztályú - atlétája
volt, Csermák József olimpiai bajnokkal az
élen. Tudtam, hogy egy fiatal iskolának a
kiemelkedéshez vezetõ útja az lehet, ha
bekapcsolódik a városi sportéletbe. Ez be is
jött, hiszen alig másfél év alatt országos szintû
eredményeink lettek, amely nem az én érdemem, hanem a kedvezõen alakuló
körülményeké. Kedves tanítványaimra, a gerelyes Barcza Gézára és Kellermayer Sándorra,
(a TF volt tanárára) idõs Pontyos Istvánra ma
is sok szeretettel gondolok, hogy csak
néhányan említsek a kiválóak közül. Az én
sportágam eredetileg a torna volt, de dr. Papp
Pálnak köszönhetõen az atlétikába is beletanultam, hisz ebben a sportágban értük el legnagyobb iskolai sikereinket. Az iskolai sport az
'50-es években virágzott, de amikor 1953-ban
meghozták azt a határozatot, melynek
értelmében igazolt versenyzõ iskolai versenyen nem indulhat, vége lett a gimnázium
atlétikai sikereinek is. 1958-ig Tapolcán laktam, csak nõsülésem után kerültünk Révfülöpre, és ekkortól kicsit megtört az én
lendületem is.
- A ‘60-70-es évek?
- Mindig voltak kedves tanítványaim, akkor
is. Akkor is születtek jó eredmények, de már
nem olyanok, mint a kezdetekben. Emlékszem
a 3-4 évenként rendezett nagy OSN ünnepélyekre, melyek szinte megtöltötték nézõvel a
TIAC pálya lelátóit, és a május elsejei
felvonulások kitörölhetetlen hangulatára. Az
idõk folyamán minden és mindig változott…

1982-ben elvállaltam a megyei szakfelügyelõi állást. Ez azt jelentette, hogy a hét
három napján a megyei iskolákat jártam, és
csak két napot tanítottam. 1988-ban mentem
nyugdíjba. Bár még két évig maradtam
segíteni, de ez már nem volt az igazi, ez már a
levezetés idõszaka volt. Szerettem tanítani.
Volt, amit nagyon, és volt, amit kevésbé.
Általában nyugodt típusú ember vagyok, így
nem tudtak kihozni a sodromból azok sem,
akik nem voltak a sport „csillagai”. Ritkán
voltam ideges, az ügyetleneket is „elviseltem”.
Szinte minden osztályomban akadt ügyes, és
jó mozgású diák, akikre ma is szívesen gondolok. Voltam már két 50 éves érettségi
találkozón tanárként; idén diákként megyek az
én 60 évesemre. Napjaim gyorsan telnek. A
tanítás már nem hiányzik, de az emlékeim
szépek. Rosszra szinte nem is emlékszem, bár
egy-két dolog alakulhatott volna másképp is az
életemben. Ha osztályoznom kellene: egészségi állapotom közepes, ha ennél rosszabb nem
lesz, mindennel kiegyezem. Ha még egyszer
kezdhetném, valószínû ugyanezt tenném.
Családomnak és két fiamnak, barátaimnak és
tisztelõimnek, minden kedves tapolcai lakosnak békét, és boldogságot kívánok a közelgõ
húsvéti ünnepekre, és az elkövetkezõ idõkre
egyaránt.
- A Tanár Úr ebben a hónapban ünnepelte
79. születésnapját. Mi pedig ezúton kívánunk
számára „minden napra holnapot, barátokat,
családot, illatozó virágot, egészséget, és hitet,
hosszú, boldog életet” - Isten áldásával!
K. Lelkes Katalin

Elõször tavaly indult futóversenyen, és a
megyei bajnokságon rögtön elsõ helyezést ért
el. Ekkor figyeltek fel rá a VEDAC szakemberei, és azóta hétvégenként Veszprémben
edz, illetve az általuk készített edzésterv
alapján itthon dolgozik. Legjobb eredményeit
a 300 méteres síkfutásban érte el, melyben
korosztályában 3. helyezett lett a fedett
pályás és az Országos Magyar Bajnokságon
is. Természetesen a sportolás mellett a tanulást sem hanyagolja el. Kedvenc tantárgyai a
testnevelés és a biológia. Ha teheti, úszik és
kézilabdázik, szabad idejében zenét hallgat, a
barátnõivel beszélget, és takarítani is szeret.
Eredményei alapján 2007-ben arany jelvényes sportoló lett, és megkapta Tapolca
Város Legjobb sportolója kitüntetõ címet is.
Sportpályafutásának alakulásához ezúton is
minden jót, további bajnoki érmeket és a
futás örömét kívánjuk.
K. Lelkes Katalin

Hírek, eredmények a tapolcai sportéletbõl
SAKK
Diákolimpia megyei egyéni döntõ,
Pápa: Kiemelkedõ tapolcai sikerrel zárult a
2007. évi Megyei Sakk Egyéni
Diákolimpia.
A
megrendezett
12
versenyszámból 5 aranyérmet, és további
két korcsoportban holtversenyes 1-2.
helyezést értek el a tapolcai fiatalok. A
gyõztesek: Árvai Eszter, Soós Georgina,
Magyar Marcell, Vizeli Mária, Samu
Ferenc. További helyezettek: Hoffmann
Vivien, Sötét Barbara, Bruckner Máté,
Szabó Dorina, Tóth Kristóf, Peszleg Pálma,
Sági Máté, Bodó Bence, Lovász Barnabás,
Horváth Ádám és Duffner Attila.
Nemzeti Csapatbajnokság, NB-I/B:
Kaposvár - Tapolca Rockwool VSE = 7:5.
Érvényesült az elõzetes papírforma.
Gyõzött a sokkal erõsebb kerettel rendelkezõ Kaposvár. Tapolca Rockwool VSEDecs = 5,5:6,5. Minimális arányú vereség
az éllovas ellen. A csapat végig jól tartotta
magát, és kis szerencsével nyerhetett volna.

NB-II.: Zalaegerszeg KLSC - Tapolca
VSE-Varjú Fogadó = 7,5:4,5. Nem várt
vereség Zalaegerszegen. A tapolcai elsõ
táblás játékosok gyengén játszottak.
Tapolca VSE-Varjú Fogadó - Ajkai Bányász
SK = 6,5:5,5. Szoros mérkõzésen gyõzött a
csapat a megyei rangadón.
VÍVÁS
Kadett Európa bajnokság, Újvidék:
Párbajtõr Fiú Egyéni 11. File Mátyás, 44.
Hancvikkel Márk. A két tapolcai fiú másik
két társával csapatban a 3. helyen végzett.
Áprilisban Törökországban rendezik a junior és kadett világbajnokságot, melyre a két
fiatal tapolcai vívó is kvalifikálta magát.
Március elején Balatonfüreden rendezték
meg a kadett Országos Magyar
Bajnokságot, melyen egyéniben Sáfár
Cintia és Hancvikkel Márk a 3. helyen
végzett. További helyezettek: 5. Hammer
Péter, 6. File Mátyás. A fiúk csapatban elsõ
helyezést értek el.
Egy héttel késõbb kiegészülve Hammer
Péterrel és Hartmann Andrással a Junior

Magyar Bajnokságon is harmadik helyen
végeztek. Egyéniben Hancvikkel Márk a 7.
lett.
Március elején Svájcban felnõtt
Világkupa versenyen Rédli András a 3.
helyen végzett.
Sikeres edzõ, sikeres versenyzõi! Az
Olimpici Grand Prix verseny újabb
állomásán Békéscsabán Púpos Liza 3., Kiss
Krisztián 6. helyezést ért el. Az újoncok
versenyén a Békéscsabai Plázában rendezték az „Arany Asszót”, és Szalay
Gyöngyi tanítványai mind a két döntõben
érdekeltek voltak. Púpos Liza és Kákonyi
Tibor is ezüstérmet szerzett.
TEKE
NB/II-es bajnoki eredmény: Tapolca Kühne SE 2:6. Hazai pályán, izgalmas
mérkõzésen vendég gyõzelem született.
KÉZILABDA
NB/II. Nõk: Az elmúlt három fordulóban a nõi csapat mindhárom
mérkõzését megnyerte, melyhez ezúton is
gratulálunk. A férfiak itthon Kisbértõl
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akaratgyenge, pontatlan, és lélektelen
játékkal 8 góllal kikaptak. Várpalotán 3
gólos vereséget szenvedtek, majd itthon
Celldömölk csapatát 3 góllal legyõzték.
LABDARÚGÁS
NB/III. Bajnoki eredmények: 1. forduló: Kapuvár - TIAC 1:0; 2. forduló:
TIAC - Csesztreg 0:0; 3. forduló: Keszthely
- Tapolca 1:3.
U19-es másodosztályú ifjúsági bajnokság: Tapolca - Celldömölk 0:1; Ajka Tapolca 2:0.
U17-es
korosztály:
Tapolca
Celldömölk 7:1; Ajka - Tapolca 5:0.
Ismét remekeltek a „Sasok” és a
„Delfinek”! A „Sasok” Celldömölkön rangos tornán lettek másodikak, ahol Kocsor
Dénest választották a torna legjobb játékosának. A „Delfinek” Pápán a harmadik
helyen végeztek. Itt Dóczi Dominik lett a
torna legjobb játékosa.
Hajrá „Sasok”, hajrá „Delfinek”!
Összeállította:
K. Lelkes Katalin

2007. március

11
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Pályázati segítséggel

Bemutatkozott a sokszínû ifjúság
Nagy sikerû kulturális bemutatót tartott a Batsányi János Gimnázium
március 20-án a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.

Méltán érdemelt ki nagy tapsot
Milfait Máté, Juhász Márta zongorajátéka, Takács Eszter hegedûszólója és
a Tapolcai Musical Színpad elõadása. A

Fotó: N. Horváth

Több évtizedes hagyománya van az
A 10. évfolyam a Mindenki siet haza
címû jelenettel lépett színpadra, Simon
Csilla pedig A titok címû novelláját
olvasta fel. Természetesen nem maradhatott el az iskola énekkarának és a
Kinizsi Néptánc Együttes gimnazista
csoportjának a fellépése sem.

A Nemzeti Sporthivatal 2006 márciusában pályázatot írt ki a már meglévõ sportlétesítmények részbeni felújítására, korszerûsítésére.
Mint Rédli Károly, a Városi Sporttelepet üzemeltetõ Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft igazgatója
elmondta; a 8.673.000 Ft összköltségû
felújításhoz az önkormányzat a 2.203.000
Ft önrész mellé 5 millió forintot nyert, a
társadalmi munka értéke 1.470.000 Ft.
A pénzbõl a salakos teniszpályákra
automata öntözõrendszert szereltek. Ez a
korszerû berendezés nemcsak idõkapcsolóval rendelkezik, de az esõfigyelésre
is alkalmas. Sor került a teniszpályák
drótkerítésének - közel 500 méter cseréjére, az oszlopok festésére. A centerpályához igazodva eredményjelzõt szereltek fel.
A felújítás, a korszerûsítés negyedik
eleme egy új traktor beszerzése volt. A

Március 17-18-án zajlott Szolnokon,
a Helikopter Ezred laktanyájában
egy országos szintû kiállítás és vásár.
Fischer János, a Batsányi János Makettépítõ Szakkör elnöke a tapolcai
sikerekrõl tájékoztatta lapunkat.
- Horváth Gyula, a szakkörünk tagja,
1:72 kategóriában egy Bell típusú
helikopterrel ért el egy nagyszerû 3.
helyezést, míg 1:35 méretarányú
kategóriában kedvencével - egy URAL
43 típusú teherautóval a harc- és gépjármûvek között, a Keleti Blokk cég
különdíját nyerte el, ami valójában többet ér, mint egy I. hely, hiszen ezt az
elismerést azért adják, mert plusz, egyedi dolgot alkotott a készítõ.
DI

Tapolca Város Önkormányzata az óvodai nevelést és az általános iskolai nevelésoktatást ellátó intézményekben a beiratkozás idõpontját a 2007/2008. tanévre az alábbiakban állapította meg:
2007. április 11-én 9.00 - 16.00 óra
2007. április 12-én 9.00 - 16.00 óra
Kérem, a Tisztelt Szülõket, hogy a megjelölt idõpontban szíveskedjenek a választott
intézményt felkeresni.
Ács János polgármester

Meghívó

Fogyással az élhetõbb életért
segítõ prémium programot ismertette.
Nincs jojó effektus, rövid idõn belül
látványos eredmények érhetõk el a 4 mûködési fázist tartalmazó programmal.
Menyhárt Marianna a turbódiéta
elõnyeirõl beszélt, fontosnak tartotta,
hogy a fogyókúrázni szándékozó a kúra
kezdetét olyan idõszakra tegye, amely-

Fotó: Dancs

Ártalmatlan harcjármûvek - békés
alkotóktól

TRENDI Kupa 2007
A TRENDI Öregfiúk Teremlabdarúgó
Torna március 11-én volt a Városi
Rendezvénycsarnokban.
Az I-III. helyezett csapatok a pénzdíj
mellett serlegben és oklevélben részesültek, míg a IV-VI. helyezettek oklevéllel
gazdagodtak. A díjakat a TRENDI
Sportérem-, és serlegbolt, valamint a
Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ajánlotta fel.
Eredmények: I. helyezett: Guszti Villa;
II. helyezett: TVSE Öregfiúk; III.
helyezett: Stari-Bier; IV. helyezett:
Sümeg VSE; V. helyezett: Szegi Sport;
VI. helyezett: Elektro-Vella. Legjobb
mezõnyjátékos: Tell Tamás (TVSE Öregfiúk); Gólkirály: Kasza Tamás (StariBier); Legjobb kapus: Gardi József
(Guszti Villa)
Cseh Diána

A TVSE Természetjáró
Szakosztály
április havi túrája

A helyes táplálkozás tanulható
szólt az elhízás veszélyeirõl, a magas
vérnyomás, a cukorbetegség és a túlsúly
kapcsolatáról.
Barcza Zsuzsanna dietetikus az orvosok által vezetett, a tartós fogyást elõ-
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ben stresszmentesen él, majd a méregtelenítés során is szigorúan ügyeljen arra,
hogy a szervezete minden szükséges
tápanyagot megkapjon.
NHE
A következõ lapzárta idõpontja: 2007. április 17.

Fotó: Spilák

Az eredményjelzõ nemcsak a labdarúgó mérkõzések, de az atlétikai
eredmények közlésére is alkalmas

Ismét díjazottak a tapolcai makettek

iskolában a néptáncnak
Morality zenekar fellépése a könnyûzene világába kalauzolta el a közönséget.
A kulturális bemutatóval egyidõben
az aulában a rajzszakkörösök munkáiból tekinthettek meg kiállítást az érdeklõdõk.
NHE

Beiratások

A Városszépítõ Egyesület keretein
belül mûködõ Nõklub legutóbbi összejövetelének az egészséges életmód, az
ideális testsúly és a tartós fogyás „titka” volt a témája.
A meghívott elõadókat és a klub tagjait
Varga Károlyné, a klub vezetõje köszöntötte, majd dr. Hubert János háziorvos

több évtizedes, elhasznált traktorok helyét
átvevõ új a fûnyírás mellett hótolásra és
egyéb munkálatok végzésére is használható.
NHE

A Tapolca Városi Sportegyesület 2007.
április havi túra terve:
04.14. Kékkút- Kõvágóörs-Révfülöp
(Theodora Tanösvény)
04.21. Tótvázsony- Zádorvár-Hideghegy-Vöröstó-Nagyvázsony
04.28. Örvényes-Aszófõ, „Tihanyi
Gejzirit 20/30” teljesítménytúra
04.29 Ábrahámhegy-Révfülöp, „Káli
60/30/15” teljesítménytúra
Für Ágnes
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Harmincöt éves a Németh László
vezette Batsányi Táncegyüttes.
A jubileum alkalmából április 14-én
19 órakor a Városi Rendezvénycsarnokban ünnepi mûsor lesz. Köszöntõ beszédet Ács János polgármester
mond.
Belépõdíj felnõtteknek 1000 Ft,
diákoknak 500 Ft. A jegyek az elõadás
elõtt a helyszínen, illetve elõvételben a
Kaláris Jelmezkölcsönzõben válthatók.
Mindenkit szeretettel várnak.
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