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- Az egészségügyben jelenleg feszültség
alakult ki. Politikai és gazdasági érde-
kek, erõk versengenek egymással -
mondta Ács János polgármester azon az
avatóünnepségen, amelyen a kórház
területére költözött, mintegy négyszáz-
millió forintos beruházással készült új
járóbeteg szakellátást adták át.

- Jelentõs kritika és bírálat illette az egész-

ségügyben történt változásokat. Öröm,
hogy eközben Tapolcán új egészségügyi
intézményblokk alakult ki. Az új létesít-
mény XXI. századi környezetet és körül-
ményeket teremt a rászoruló betegeknek és
az itt dolgozó orvosoknak, szakemberek-
nek - tette hozzá a polgármester.

/Összeállításunk a 4. oldalon Tapolcai
betegellátás, európai színvonal címmel./

Folyamatos fejlõdés, biztonságos
mûködés a járóbeteg-ellátásban

A nemzetiszínû szalagot a beruházó Medisyst Kft. tulajdonosa, dr. Kern
József és Ács János polgármester vágta át az átadáson

Új helyszínen, új keretek között
köszöntötték 2007  legjobb tapolcai
sportolóit február 8-án. A Városi
Rendezvénycsarnok küzdõtere - a
szervezõknek köszönhetõen - igazi
gála-hangulatot nyújtott ezen a szép
esten.

A hatalmas kivetítõn megjelenõ, a
kitüntetett sportolókat bemutató kép-
sorok, a díjátadások felemelõ pillanatai,
a tartalmas mûsor és az estet záró bál
csak megerõsítette: a hagyományokra
épülõ rendezvény valóban sportgála volt.

A sportünnepet Ács János pol-
gármester nyitotta meg. Köszöntötte a
megjelent sportolókat, ünnepelteket és
vendégeket. Ezt követõen adták át a
sportolói, edzõi elismeréseket.

Dr. Nádori László professzor emeritus
az élsport felnõtt kategória díjait adta át
Rédli Andrásnak (vívás), Szelényi
Norbertnek (sakk), Zoboki Mihálynak
(tájfutás) és Pék Lászlónak (távlovag-
lás).

/Tudósításunk a 9. oldalon Köszöntöt-
ték a legjobb sportolókat címmel./

Sportgála 2008

A legjobbak között is a legjobb felnõttek a színpadon

A Díszmadár Világszövetség az idei
világbajnokságot a belgiumi Hasselt-
ben rendezte meg.

Erre a világversenyre közel húszezer
madarat neveztek be. A tapolcai Pócsi
Béla az itt bemutatott tizenkét afrikai

turákójával két arany-, két ezüst- és egy
bronzéremmel tért haza. A világbajnoki
címet az egzóták kategóriában nyerte
el.

/Riportunk az 5. oldalon A boldogság
olyan, mint a madár címmel./

Világbajnok díszmadártenyésztõ

Pócsi Béla a kincsei között

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola öt
osztálya sorakozott fel február 15-én a
szalagavató ünnepségre a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.

Lájerné Tóth Éva igazgató Janikovszky
Éva szavaival köszöntötte a tanulókat:
„Mosolyogni tessék… a mosoly kis fényt
hoz az életünkbe.”

/Írásunk az 5. oldalon A szalagavató
élet-állomás címmel./

Mosolyogni tessék!

A végzõsök nyitótánca már több
éves hagyomány

Az értékõrzésnek sokféle módja van.
Közülük az egyik az, hogy a leg-
fontosabb eseményeket, helyszíneket,
épületeket, az adott kor emberének
vonásait fotóval rögzítjük az utókor
számára.

Zentai Gábornak, a Batsányi János
Mûvelõdési Központ igazgatójának segít-
ségével Tapolca elmúlt 42 évét kísérhetjük
végig ily módon, kordokumentumok segít-
ségével.

/Írásunk a 7. oldalon A visszatekintõ
város címmel./

Történelmi fényképek

A képek egy részét a kiállító készítet-
te, míg a többi a gyûjteményébõl valóFotó: Major

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth
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Szavazni 2008. március 9-én reggel 6 órától
19 óráig lehet kizárólag a következõ
érvényes okmányok felmutatásával:

a) lakcímet tartalmazó érvényes - régi típu-
sú - személyi azonosító igazolvánnyal, vagy

b) érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS
- érvényes személyazonosító igazolvány-

nyal, vagy
- érvényes útlevéllel, vagy
- érvényes kártya formátumú (2001. január

1. után kiállított) vezetõi engedéllyel.
Amennyiben a „régi típusú” személy-

azonosító igazolvány tulajdonosa 2001.
január 1. óta új lakcímet létesített, régi iga-
zolványa mellé lakcímigazolványt kapott.
Ebben az esetben a szavazáshoz mindkét
okmányra szükség van. 

Szavazni csak személyesen, a választópol-
gár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

Lehetõség van arra is, hogy a választás
kitûzését megelõzõen bejelentett tartózkodási
helyén szavazhasson. Ha a választópolgár a
tartózkodási helyén kíván szavazni, igazolást
ajánlott levélben 2008. március 4-ig, szemé-
lyesen vagy meghatalmazott útján 2008. már-
cius 7-én 16.00 óráig kérhet a lakóhelye
szerint illetékes jegyzõtõl.

A választási eljárásról szóló 2007. évi
CLXXII. törvény 10. §. (2) bekezdése szerint
a két vagy több szavazókörrel rendelkezõ
településen a helyi választási iroda vezetõje

kijelöli azt a szavazókört, ahol azok a
választópolgárok szavazhatnak, akiknek
lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó
jogszabály értelmében csak az adott település
megnevezését tartalmazza, illetõleg akik iga-
zolással rendelkeznek. Ha a településen két
vagy több választókerület van, a helyi
választási iroda vezetõje az általa kisorsolt
választókerületbe tartozó szavazókört jelöl ki. 

Tapolca Város Helyi Választási Iroda
Vezetõje 1/39-2/2008. számú határozatával a
választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 10. § (2) bekezdése alapján Tapolca
város közigazgatási területén a kisorsolt 01
számú választókerületben a 002. számú
szavazókört (címe: Városháza Udvari tanács-
terme, Hõsök tere 15.) jelölte ki a szavazás
helyéül azon választópolgárok számára,
akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre
vonatkozó jogszabály értelmében csak az
adott település megnevezését tartalmazza,
illetõleg akik igazolással rendelkeznek. 

A névjegyzéket 2008. február 20-tól
február 27-én 16.00 óráig kell közszemlére
tenni. 

A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg
törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
2008. február 20-tól február 27-én 16.00 óráig
lehet kifogást benyújtani. 

A választási eljárásról szóló 2007. évi
CLXXII. törvény 66. § (3) bekezdése szerint
a névjegyzékbe a szavazatszámláló bizottság
nem vehet fel választópolgárt. Az igazolással
szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizottság
felveszi a névjegyzékbe azt a választópolgárt,
aki a településre szóló igazolással ren-
delkezik. 

A választási eljárásról szóló 2007. évi

CLXXII. törvény 61. § (3) bekezdése szerint
a mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti
a helyi választási iroda vezetõjétõl, illetõleg a
szavazás napján a szavazatszámláló bizottság-
tól. A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a
választópolgár lakóhelye szerinti szavazat-
számláló bizottság, igazolással szavazó
választópolgár esetében - a település egészére
kiterjedõ illetékességgel a Helyi Választási
Iroda Vezetõje által az 1/39-2/2008. számú
határozatával kijelölt 01 számú választó-
kerületben a 002. számú szavazókörben
mûködõ szavazatszámláló bizottság illetékes. 

A 2008. évi országos ügydöntõ nép-
szavazásra a Választási Információs Szolgálat
(VISZ) irodájának a Polgármesteri Hivatal
(8300. Tapolca, Hõsök tere 15.) „C” épület
Okmányirodájában lévõ Információs (67. sz.)
irodát (Keszthelyi út felõli megközelítés)
kijelöltem.

A Helyi Választási Iroda Vezetõje:
Dr. Imre László jegyzõ

Hivatali helyisége címe: Polgármesteri
Hivatal, B épület I. emelet 56. számú iroda,
8300. Tapolca, Hõsök tere 15.

A szavazatszámláló bizottság tagjait a nép-
szavazási kezdeményezést benyújtók és a
kezdeményezés benyújtásában részt nem
vevõ, de országgyûlési képviselõcsoporttal
rendelkezõ pártok legkésõbb 2008. február
29-én 16.00 óráig jelenthetik be a helyi
választási iroda vezetõjénél.

A választási kampány 2008. március 7-én
24 óráig tart.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek
érdekében elhelyezték, 2008. április 8-ig köte-
les eltávolítani.    Dr. Imre László

jegyzõ, HVI Vezetõje
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Népszavazással
kapcsolatos információk Közérdekû

Országgyûlési képviselõ: 
Lasztovicza Jenõ 

Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12
óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.

Fogadóórák:
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: 8-
16; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510-444,
511-162

Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -
16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal „A”
épület I. emelet 13. sz. iroda

Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás 510-125; 510-126

Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József 510-125; 510-126

Önkormányzati és Gazdálkodási Iro-
da 510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157

Építéshatósági csoport 511-155
Ihász József csoportvezetõ

Városüzemeltetési csoport 511-156
Pénzügyi Iroda 511-161

Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport 511-159

Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153

Décseyné Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151

Szabóné Szakács Judit csoportvezetõ
Okmányiroda 511-162

Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat

elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-
14-ig

Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. 
Tel./Fax: 510-740; 510-741

Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely

Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as
szoba   Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: hétfõtõl csütörtökig 8.00-
16.00; pénteken 8.00-13.00
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 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

Óvodák:
Tapolca Város Önkormányzata átgon-

dolta és a változó körülményekre való te-
kintettel átszervezte óvodáit. Az át-
szervezett intézmény neve Tapolcai
Óvoda, ahol az eddigi önálló óvodák tag-
intézményként mûködnek tovább, meg-
tartva arculatukat, sajátosságaikat, ha-
gyományaikat.

Az óvodai nevelést ellátó intézmé-
nyekbe jelentkezõknek Tapolca Város
Önkormányzata Képviselõ-testülete
a beiratkozások idõpontját 2008.
április 9. (szerda) 9-16 óra,
valamint 2008. április 10-én
(csütörtök) 9-16 óra között állapí-
totta meg. Az óvodákba a helyszí-
nen lehet beiratkozni.

Kérjük, a kijelölt tagóvodai mûködési
(felvételi) körzetbe történõ beiratkozáshoz
vigyék magukkal a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát és a szülõ (gond-
viselõ) személyi igazolványát, lakcímkár-
tyáját!

Iskolák:
Tapolca Város Önkormányzata átgon-

dolta és a változó körülményekre való te-
kintettel átszervezte általános iskoláit. Az
átszervezett iskola neve: Tapolcai
Általános Iskola, ahol az eddigi önálló

általános iskolák tagintézményként
mûködnek tovább, megtartva arculatukat,
sajátosságaikat, hagyományaikat. A foko-
zatosan csökkenõ gyermeklétszámra való
tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete a Tapolcai Általános
Iskola Bárdos Lajos Intézmény-egysé-
gében 1 zenei osztály, a Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû és
Sportiskolai Tagintézményében 1 két
tanítási nyelvû osztály, a Kazinczy Ferenc
Tagintézményében 3 normál tantervû
osztály indítását engedélyezte. 

Tapolca Város Önkormányzata a fenn-
tartásában mûködõ általános iskolai neve-
lést ellátó intézményekbe jelentkezõknek
a beiratkozások idõpontját 2008.
április 09-én (szerda) 9-16 óra,
valamint 2008. április 10-én
(csütörtök) 9-16 óra között állapí-
totta meg. A beiratkozás helye:
Tamási Áron Mûvelõdési Központ
(Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.).

Kérjük, a beiratkozáshoz vigyék
magukkal a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, az óvoda által kiállított, isko-
laérettséget igazoló óvodai szakvéleményt
és a szülõ (gondviselõ) személyi iga-
zolványát, lakcímkártyáját! A torlódás el-
kerülése érdekében javasoljuk a beirat-
kozási idõ teljes kihasználását.

A döntés megkönnyítéséhez kívánunk

hozzájárulni azzal, hogy lehetõséget biztosí-
tunk városunk azon oktatási intézményeinek
bemutatkozására is, melyek nem Tapolca
Város Önkormányzata fenntartásában mû-
ködnek. Közoktatási intézményeink gazdag
kínálatot nyújtanak, mindezt megtapasztal-
hatják a nyílt napok keretében. Ez az alkalom
jó lehetõséget biztosít arra, hogy bepillant-
hassanak az adott intézmény mindennapjai-
ba. A személyes tapasztalatokat figyelembe
véve választhatnak iskolát, tagiskolát gyer-
mekük adottságainak megfelelõen.

Tapolca Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete lehetõséget biztosít a vidéki
gyermekek beiratására nevelési-oktatási
intézményeibe. A beiratandó gyermekek
elõnyben részesülnek, ha az adott település
önkormányzata vállalja a bejáró gyer-
mekekrõl szóló megállapodás megkötését
Tapolca Város Önkormányzatával. Tapolca
város komplett oktatási rendszert biztosít az
itt tanuló diákok számára, mely az óvodai
neveléstõl kezdõdõen az alapfokú oktatáson
keresztül az érettségiig tart.

További felvilágosításért forduljanak
bizalommal az Önkormányzati Gazdál-
kodási Iroda munkatársaihoz, akik kész-
séggel állnak az Önök rendelkezésére.

Tapolca Város Önkormányzata

/Az óvoda ill. iskolaválasztás megköny-
nyítésére mindkét intézménytípushoz
tájékoztató kiadvány készül./

Tapolcai óvodákról, iskolákról
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KRÓNIKA

- Lassan egy éve folyik a vita a magyar tár-
sadalombiztosítás és ezen belül az egész-
ségbiztosítás átalakításáról. Az egyénnek
hamarosan olyan döntéseket kell hoznia,
amely alapjaiban befolyásolja életét,
egészségét, egészségügyi ellátását. A hiá-
nyos információk birtokában aligha tud
bárki is jól dönteni. Feltétlen szükséges
tehát, hogy az állampolgárok tisztában
legyenek az átalakítás alapkérdéseivel, a
változás fõbb irányaival és következ-
ményeivel - mondta dr. Rácz Jenõ, a megyei
kórház fõigazgatója Tapolcán, a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban február 12-
én megtartott lakossági fórumon.

- Ilyen alapkérdések például, hogy mi is az
a társadalombiztosítás, és ezen belül az
egészségbiztosítás, mi az a nemzeti koc-
kázat-közösség, mit jelent az egészségügy-
ben a szolidaritás elve, mit értünk az egyéni
választás szabadságán, ki és mit ért verseny
alatt és mit jelent a fenntartható finan-
szírozás. A probléma bonyolultsága ugyan-
akkor nem mentesít senkit annak felelõssége
alól, hogy legalább megpróbálja megma-
gyarázni ezeket az összefüggéseket az
embereknek, hiszen a változásuknak értük és
nem ellenükre kell vagy kellene történniük -
hangsúlyozta a volt egészségügyi miniszter.

- Az emberek már régen rájöttek arra, hogy
vannak kockázatok, amelyeket csak akkor
tudnak kivédeni, ha kisebb-nagyobb csopor-
tokba tömörülnek. A betegség is olyan
kockázat, amelynek kezelését egyénileg
nem tudjuk megszervezni. Ugyanakkor nem-
csak az egyén, hanem a társadalom is
érdekelt abban, hogy ilyen közösségeket -
úgynevezett kockázatközösségeket - hozzon
létre, hiszen a betegségek kezelése össztár-
sadalmi szinten is szükséges - tette hozzá a
megyei közgyûlés elnökének, Lasztovicza
Jenõnek a vendége.

Majd arról szólt, hogy az egészségügyi
kockázatközösség lényege a szolidaritás
elve, azaz a közösség tagjai betegségeiktõl
függetlenül a lehetõségeikkel és tel-

jesítõképességeikkel arányos hozzájárulással
olyan közös „alapot” hoznak létre, amelybõl
a közösség bármely tagja betegsége esetén -
a befizetésének mértékétõl függetlenül -
megkaphatja a kezeléséhez szükséges pénzt
vagy ellátást. Egy olyan tízmilliós országban,
mint hazánkban, gazdaságossági és szer-
vezési szempontokból is célszerû, ha az
egészségügyi ellátás kockázatközössége az
egész országra kiterjed. A kockázatközösség
megbomlása ugyanis azt jelentené, hogy az
abból kimaradók betegségük esetén már csak
magukra számíthatnak, és ha nincs elég
pénzük, akkor ellátáshoz sem jutnak hozzá.
Ez pedig akár végzetes is lehet számukra.

Ahogy az orvostudomány fejlõdik, mind
az egyén, mind a társadalom egyre több pénzt
fordít az egészségügyi ellátások költségeinek
kifizetésére. Az a rengeteg pénz, amit ma
egészségügyi ellátásra költünk, közvetve
vagy közvetlenül a mi pénztárcánkból szár-
mazik. Ebbõl több következtetést célszerû
levonni. Egyrészt az állam nem jó-
tékonykodik akkor, amikor nekünk egész-
ségügyi ellátást biztosít, hiszen a mi pén-
zünkbõl ad nekünk. Másrészt közös ér-
dekünk, hogy a közös pénzünk a lehetõ
leghatékonyabban legyen felhasználva.
Mivel a közös pénzünkrõl van szó - minden-
ki joggal várhatja el, hogy ezekben a
kérdésekben a döntések társadalmi egyet-
értésben történjenek.

Arról, hogy az egészségügyben a verseny
miként érvényesülhet csak, az alábbiakat
mondta a fõigazgató. - Az általános kérdések
közt végül, de nem utolsó sorban szólni kell
a versenyrõl. Egyesek a versenyt az
egészségügy legfontosabb probléma
megoldójának tartják. Az egészségügyben a
verseny csak korlátozott és szabályozott
mértékben érvényesülhet, ahol a szabályokat
annak a közösségnek kell felállítania, és elfo-
gadnia, akikért az egész rendszer mûködik -
azaz az egészség-ügyben az egészségügyi
kockázatközösség tagjainak. A verseny célja
csak az lehet, hogy a kockázatközösség tag-

jainak választási szabadságát növelje.
Rendkívül fontos, hogy a verseny soha nem
mehet az ellátás biztonságának kárára, hiszen
az értékek rangsorában ez elõbbre való szem-
pont. A nemzetközi tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy azokban az országokban, ahol ver-
sengõ több-biztosítós modellek mûködnek,
nem bizonyosodott be, hogy egyértelmûen
javult volna a minõség és hatékonyabb lenne
a közpénzek felhasználása.

A kormány kommunikációja szerint a
2008. február 11-én elfogadott törvény által
felvázolt rendszer egy egybiztosítós, de több
pénztáras modell, amely megõrzi a nemzeti
kockázatközösséget, fenntartja a szolidaritás
elvét, a pénztárak és a szolgáltatók
versenyével növeli a biztosítottak választási
szabadságát, a vállalkozó tõke beengedésé-
vel több pénz kerül a rendszerbe, javul a
minõség és a hatékonyság, megszûnik a
hálapénz.

Valójában azonban az elnevezéstõl
függetlenül egy versengõ, az üzleti biz-
tosítókat és egyéb pénzügyi befektetõket az
egészségbiztosítás részleges privatizációjával
a társadalombiztosításba beengedõ rendszer
fog kialakulni, amelyben fennáll a veszélye a
nemzeti kockázatközösség felbomlásának, a
biztosítottak közötti szelekciónak. Bár a
törvény igyekszik ezt megakadályozni, a
nemzetközi példák azt mutatják, hogy ezt
kivédeni még sehol sem sikerült teljes
mértékben. Így éppen a legrászorultabbak
juthatnak hátrányos helyzetbe.

A tervezett rendszerben betegutak szabá-
lyozásával csökken a beteg intézmény- és
orvosválasztási szabadsága. Vagyis pénztárat
valóban választhatunk, de ezt követõen az
ellátások nagy részében a pénztár mondja
meg, hogy csak a vele szerzõdésben álló
szolgáltatót vehetem igénybe, vagy esetleg
engedélyt ad a másutt való ellátásra, de nyil-
vánvalóan ekkor azt is meghatározhatja,
hogy ezért pluszban kell-e fizetnem.

Az új rendszerben biztosan többszörösére
emelkednek az adminisztrációs költségek, de

nyilvánvaló, hogy a befektetõ a pénzéért
nyereséget kíván kivinni a rendszerbõl -
hiszen a befektetését üzleti haszonért és nem
karitatív céllal teszi.

Egyesek feltételezik, hogy a biztosítók
üzleti befektetõi majd ki fogják kénysze-
ríteni, hogy az állam majd több pénzt fordít-
son az egészségügyre. Korábban már láthat-
tuk, hogy közvetve, vagy közvetlenül min-
den egyes egészségügyre fordított forint a mi
pénztárcánkból származik, így tehát az alku
itt is a mi kontónkra folyik, azaz több pénz
akkor lesz, ha emelkedik a járulékunk,
növekszik az adónk, vagy többet kell direkt
fizetnünk az ellátásért.

Mivel az egészségügyi szolgáltatók egy
részével nem lesz kötelezõ szerzõdnie az új
pénztáraknak, így kórházak szûnhetnek meg,
vagy a megmaradó intézményekben is
szûkülhet az ellátás spektruma -
figyelmeztetett a fõigazgató. - A beteg
számára lényegesen bonyolultabb rendszer
áll elõ, egyes ellátások esetében a pénztár
engedélye nélkül nem, vagy nem abban az
intézményben, vagy nem akkor kaphatja meg
az ellátást, ahol szeretné.

Egyelõre nem teljesen tisztázott, hogy a
biztosított konkrétan milyen ellátásokra és
milyen feltételek mellett jogosult. Így az
ellátási csomag szûkítésével elõfordulhat,
hogy egyes olyan ellátásokért is fizetnünk
kell, amelyért jelenleg nem.

Ilyen körülmények között megjósolható,
hogy a törvényben leírt változtatásokkal
amúgy sem egyetértõ szakmai és társadalmi
szervezetek aligha fogják támogatni a
törvény bevezetését. Márpedig változtatá-
sokra szükség lenne, mégpedig halaszthatat-
lanul. Egy õsi kínai bölcsesség jut eszembe:
„Ha azt hiszed, hogy most elviselhetetlenek a
gondjaid, majd meglátod, mi lesz akkor, ha
megoldottuk azokat.” Jó lenne, ha nem kel-
lene ennek a bölcsességnek az igazát az
egészségbiztosítás és az egészségügy át-
alakításakor a gyakorlatban megtapasztal-
nunk - mondta dr. Rácz Jenõ.

Gondolatok az egészségbiztosítás reformjáról

Önkormányzati munka élsportolói háttérrel
A 2002-es választások óta, már második
ciklusban Horváthné Szalay Gyöngyi a 3.
számú választókörzet önkormányzati
képviselõje.

- A Polgári Összefogás megtisztelõ felké-
résének tettem eleget akkor, amikor elindul-
tam a képviselõi mandátumért - mondja a
vele készített riportban. - Az új feladat új ki-
hívásokat jelentett a számomra. Mivel 2000-
tõl sportreferensként dolgoztam a Polgár-
mesteri Hivatalban, a munkám révén már
megismerkedtem a különbözõ bizottságok és
a Képviselõ-testület tevékenységével. Így,
belülrõl is tetszett a feladat, és nagy volt az
örömöm, amikor szoros küzdelem után, de
gyõztem. Igaz, sokat is tettünk képviselõtár-
sammal - Horváthné Németh Edittel - ezért a
gyõzelemért. Bejártuk a választókörzeteket,
sokat beszélgettünk az itt élõ emberekkel. Ez
az elõkészítõ munka ma is, közel 5 év
távlatából is gyümölcsözik. Hiszen, ha
felmerül egy-egy utca, vagy egy ott élõ neve
bármilyen üggyel kapcsolatban, örömmel
állapítom meg, hogy nekem már régóta
ismerõs mind a kettõ.

- Melyik utcák tartoznak a választó-
körzetedbe?

- Az Ady Endre utca, a Deák Ferenc utca,
a rá merõleges utcák, a Vörösmarty utca, a
Mónus Illés, a Liszt Ferenc, a Wesselényi és
a Baross Gábor utca -, de természetesen nem
teljes a sor. Mint ahogy az utcák neve és

elhelyezkedése is jelzi, többféle problémát és
más és más jellegû feladatot kell megoldani
ebben a választókörzetben. Egyrészt itt van a
város arca, a „kirakata”, azaz a belváros a
maga sajátos arculatával, másrészt a
választóterület peremutcáiban a legjelen-
tõsebb változásokat az elmúlt idõszakban a
csatornázás és az azt követõ útjavítások
jelentették. Nagy öröm számomra, hogy
egyre több a virág, sõt a panelprogram
keretében az önkormányzat támogatásával
itt újulhatott meg az egyik lakótömb is. Az
viszont elkeserít, hogy vandál kezek nem
kímélik az értékeinket. A graffiti ellen szinte
lehetetlen felvenni a harcot. Bár reményre
jogosít fel az a tény, hogy a rendõrség
látókörébe került olyan fiatal, aki elismerte,
hogy köze van ezekhez. Véleményem szerint
a civil lakosságnak is össze kellene fognia,
hogy leleplezõdjenek a - mondjuk ki - bûn-
cselekményt elkövetõk. Nehéz elhinni, hogy
nincs szemtanú, vagy hogy a belváros
közepén senki sem észleli, ha festékkel
beszórják a frissen festett házfalakat, ezzel
milliós kárt okozva a közösségnek.

- Négy évig alpolgármesterként is tevé-
kenykedtél Ács János polgármester mellett.

- Óriási megtiszteltetésnek éreztem ezt
akkor is, és annak érzem ma is. Az önkor-
mányzati munka új, eddig ismeretlen terü-
leteibe tekinthettem be ezáltal, akár a
testületi ülések napirendjének elõkészí-

tésérõl, akár a költségvetés tárgyalásáról volt
szó. Örömmel tettem eleget azoknak a
felkéréseknek is, hogy egy-egy kiállítás, ren-
dezvény megnyitóján mondjak köszöntõt.
Kétszer is vezettem sportküldöttséget a
testvérváros olasz Este-be, ahol a tapolcai
fiatalok az ottaniakkal a sport területén
mérték össze tudásukat.

- Ma már a Batsányi-gimnázium test-
nevelõ tanára vagy, és nem a polgármesteri
hivatalban dolgozol.

- Ez valóban így van, sõt az elõzõ ciklus
utolsó félévében három helyen is helyt kel-
lett állnom, miközben a hivatásomnak tekin-
tett edzõi feladatokat is igyekeztem maxi-
málisan ellátni. Ekkor megbeszéltem a pol-
gármester úrral, hogy ha gyõzök a
választókörzetemben a 2006-os ciklusban,
akkor már nem tudom felvállalni az alpol-
gármesteri teendõket is. Egyetértett velem,
és én tudom, hogy ez jó döntés volt.

- Annak az intézménynek vagy a dolgozó-
ja, amelynek a megyéhez történõ csato-
lásáról képviselõként döntöttél. Milyen érzés
ebben a kétoldalú „présben” benne lenni?

- Sajnos, az önkormányzatnak ezt a lépést
meg kellett tennie, a költségeket már nem
tudta tovább felvállalni. De én is - mint
sokan mások - abban bízom, hogy ez a dön-
tés nem végleges, még visszakerülhetnek a
városhoz a középfokú intézményei,
ugyanakkor azt is figyelembe kell venni,

hogy a csökkenõ gyermeklétszám újabb
oktatási struktúra kialakítására késztette
Tapolcát. Bízunk benne, hogy a kistérségi
megoldásokban való gondolkodás -, mert
véleményem szerint 4-5 tanulóval nem lehet
a környezõ településeken sem fenntartani
osztályokat, - újra benépesítheti a tapolcai
iskolákat.

- Milyen eredményekre vagy a leg-
büszkébb?

- Minden olyan eredményre, amit a város
elért, nagyon büszke vagyok. Örülök a ren-
dezvénycsarnoknak, a csatornázásnak, az új
utaknak. Örülök annak, hogy Horváthné
Németh Edit képviselõtársammal - amikor
még volt - a képviselõi keretünkbõl felújítot-
tuk a Járdányi Pál Zeneiskola udvarát.
Nagyon örülök annak, hogy példaértékûen a
város a költségvetésének 1%-át a sportra,
0,5%-át pedig a közmûvelõdésre fordítja. A
gimnázium a következõ évtõl sportosztály
indítását tervezi. Jómagam is ennek az
intézménynek voltam a tanulója, így most
már tanárként is bátran mondhatom, hogy a
sporton keresztül nagy erõket lehet megmoz-
gatni. Jó lenne, ha Tapolcán növekednének a
munkalehetõségek, ha a fiatalok itthon ma-
radnának és az önkormányzat segíteni tudná
az otthonteremtésüket. Ezeknek a megvaló-
sulását önkormányzati képviselõként min-
den igyekezetemmel segíteni fogom.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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Tisztelt Választópolgárok!

Március 9-én ügydöntõ népszavazás lesz a
kórházi napidíj, a vizitdíj és a tandíj
kérdésében.
Kérem Önöket, hogy éljenek demokratikus és
alkotmányos jogukkal, és menjenek el
szavazni.

Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ,

a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke

Az új járóbeteg szakrendelõ ünnepélyes
átadásán a régió, a megye egészségügyi
vezetõin kívül a kistérség polgármesterei
és a háziorvosok is részt vettek. Arról,
hogy miért döntött Tapolca a magán-
beruházás mellett, Ács János polgár-
mester az alábbiakat mondta ünnepi
beszédében.

- Amikor Tapolca Város Önkormányzata
gyakorlatilag már anyagilag csak nehezen
tudta megoldani a mûködéshez szükséges
finanszírozást, akkor a Képviselõ-testület
felismerte, hogy itt sürgõsen változtatásra
lesz szükség, mert csak ez jelenthet továb-
bi biztonságos mûködést. A döntés meg-
született. A tulajdon megtartása mellett
szerzõdésben rögzített beruházásokkal
hosszú távra átengedte a kórház és a járó-
beteg-ellátás mûködését. Ezzel a döntéssel
nemcsak a betegellátás további sorsa vált
biztonságossá, de ez nagyon jelentõs
szerepet játszott abban, hogy Tapolca a
kórház-átszervezések idején megmaradha-
tott aktív ágyas intézménynek.

Végezetül a polgármester köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik az új ren-
delõintézet létrehozásában közremûköd-
tek, és annak a reményének adott hangot,
hogy úgy a betegeket, mint az itt dolgo-
zókat segíteni fogja ez a korszerû hátterû,
világszínvonalú mûszerezettséggel ren-
delkezõ szakorvosi intézet.

Dr. Flórián Csaba, a kórház fõigazgató-
ja az elmúlt három év történéseit
elevenítette fel. Szólt arról, hogy a vál-
ságmenedzselést követõen elkezdõdött az
útkeresés, a tudatos jövõépítés. - Sokan
álmodozónak neveztek, és megmosolyog-
tak minket: építkezni akartok, hiszen
titeket bezárnak. Az önkormányzat
másképp gondolta, felmérte lehetõségeit,
és tisztán látta, hogy ebben a kórházakkal
zsúfolt megyében, illetve régióban csak
akkor tudja megtalálni a helyét a kórházá-
nak - megõrizve aktív fekvõbeteg-ellátását
-, ha szerkezet-váltáshoz az átalakítással
járó kellemetlen döntésekhez megfelelõ
akaraterõvel, elhatározással és nem utolsó
sorban anyagi háttérrel, fedezettel ren-
delkezik. Az akarat megvolt, a tõkét
közbeszerzési pályázaton kereste, és
szerencsésen egymásra talált a befektetõ és
mûködtetõ szakmai koncepciója.

Majd azt hangsúlyozta a fõigazgató,
hogy a kórház legnagyobb ereje az itt dol-

gozók magas szakmai képzettségében van.
Azt, hogy a betegek is így gondolják, mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2007-
ben a kórház 5000 fekvõ, 160.000 járó-
beteget látott el, a sebészeti mûtéti be-
avatkozások száma meghaladta az 1200-at.
- Ha az ellátottak lakhelyét nézzük, bátran
kijelenthetjük, hozzánk távolról is jönnek
meggyógyulni - tette hozzá dr. Flórián
Csaba.

Németh Attila, a Medisyst Kft.
ügyvezetõ igazgatója köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik segítettek abban, hogy
a szakrendelõ ilyen hamar elkészülhetett.

Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke pohárköszöntõjében
annak az örömének adott hangot, hogy ez-
zel a korszerûen felszerelt járóbeteg szak-
rendelõvel 60 ezer ember biztonságérzete
nõtt meg, és ez - ebben, az országra
jellemzõ katasztrofális egészségügyi
helyzetben - az egyik legfontosabb dolog,
Megköszönte a Képviselõ-testületnek az
egyhangú döntést, a munkálatokban

résztvevõknek a közremûködést, az
intézmény falai között mielõbbi gyó-
gyulást kívánt a betegeknek és az itt dolgo-
zóknak optimális munkafeltételeket.

- Most már lassan automatizmussá válik,
hogy azt mondom: „bezzeg Tapolca” -
válaszolja kérdésünkre dr. Bujdosó László,
az ÁNTSZ régiós tiszti fõorvosa. - Olyan
elõremutató, példaértékû dolgok történnek
Tapolcán már évek óta az egészségügyért,
amilyent másutt nem tapasztalunk. A
környék tüdõbetegeinek az ellátása már
sok éve megoldatlan volt. Örülök, hogy -
„bezzeg Tapolcán” - most ennek az ügynek
a végére is pont kerül.

A Medisyst Kft. az elsõ négy évben
közel egymilliárd forint fejlesztést vállalt,
amibõl az elsõ évben közel 400 milliót tel-
jesített. 1200 négyzetméteren 18 új szak-
rendelõt alakított ki. Az emeleti helyi-
ségek megközelítésére új lépcsõház és lift
épült. Itt kapott helyet az alapszakmák
mellett a tüdõgondozó, vérellátó és citoló-
giai labor. Egy földszinti, külön épületben
kialakítottak egy mozgásszervi, rehabili-
tációs járóbeteg centrumot is (fiziko-
terápia, tornaterem). A rendelõk teljesen
új bútorzatot kaptak, és a modern
számítógéppark telepítésével a járóbeteg-
ellátás bekapcsolódott a kórház infor-
matikai rendszerébe.

A betegellátás március 1-jétõl indul be az új épületben

Tapolcai betegellátás,
európai színvonal

Új helyen a tanácsadás
A régi orvosi rendelõ helyén - a kék Y-
ház utca felõli részén - új védõnõi fogadót
alakítottak ki.

A február 22-én ünnepélyes keretek
között átadott tanácsadó a felújítás ered-
ményeként nemcsak az ÁNTSZ elõírá-
sainak felel meg, de internet-lehetõséget is
kialakítottak ott.

A Kazinczy téri létesítmény átadásán
Sólyom Károly alpolgármester hangsúlyoz-
ta, hogy a város kiemelten kezeli az
egészségügyben felmerülõ kérdéseket,
azok megoldására maximálisan törekszik.

Külön öröm, hogy a most kialakított
védõnõi tanácsadó a legkisebbek, a cse-
csemõk ellátását szolgálja.

Dr. Varga István, a Szociális és
Alapellátási Intézet igazgatója a tanácsadó
helyiségeit bemutatva elmondta, hogy az
eredetileg orvosi rendelõnek készült épület-
blokkban az új szabályozási feltételeknek -
a védõnõ és az ellátott közötti négyszem-
közti kapcsolat biztosítása - megfelelõen
tudták kialakítani a körülményeket. A
védõnõi tanácsadó a Berzsenyi utcai ren-
delõbõl költözött az új helyére.

Az új járóbeteg-szakrendelõ létrejöttét -
mint ahogy a Kérdések tere címû rovatunk
is mutatja - örömmel üdvözölte a lakosság.
Többek véleménye szerint sok elõnnyel
jár, hogy a kórház és a szakrendelés egy
helyen van.

- Nagyon örülök annak, hogy így gondol-
ják a tapolcaiak és a környékbeliek - mond-

ja dr. Kern József, a beruházó Kft. tulaj-
donosa. - Amikor a pályázatot megnyertük,
akkor a szerzõdésben a beruházás ütemét is
vállaltuk. Ezt határidõre sikerült is betarta-
nunk, de azt el kell mondanunk, hogy közben
változtak a finanszírozási struktúrák, de ez
Tapolcát nem érinti. Minden adottság meg-
van ahhoz, hogy itt egy pulmonológiai
központ alakuljon ki egy-két éven belül. Mi
erre törekszünk. Ugyanakkor céljaink között
az is szerepel, hogy ne csak a járóbeteg-
ellátás környezete és személyi feltétele
legyen európai színvonalú, de a kórház egész
területére ez legyen a jellemzõ. Mû-
szerezettségben már a XXI. század tech-
nológiáját hozzuk a tapolcai kórházba. Ez azt
jelenti, hogy megtörténik a diagnosztika di-
gitalizálása, a távdiagnózist még ebben az
évben meg fogjuk valósítani, azaz felgyorsí-
tott lesz a fejlesztési ütemünk minden téren.

- Sokak szemében életveszélyes vállalkozás
ma a magyar egészségügybe fektetni.

- Az is, ha valaki rövid távon tervez. De az
a cég, amely a gazdasági hátteret biztosítja a
kórház fejlesztéséhez, hosszú távban gondol-
kodik. Az eredményei is bizonyítják - 95
országba exportál labordiagnosztikai ter-
mékeket -, hogy a 10-20 évre szóló tervezés
itt is, mint mindenütt a világban az
egészségügyben tisztes forgalmat, tisztes

hasznot hoz a befektetõnek.
- Említette, hogy egy-két éven belül

Tapolca pulmonológiai központtá válhat.
Megtörténtek erre már a kezdõlépések?

- Igen. Valójában csak mûszaki kérdés,
hogy miként lehet a gyógybarlangot úgy
komfortosítani, olyan kényelmi szintre fel-
hozni, hogy miközben megtartja a gyógy-
hatását, a klímáját, a gyógyulni vágyók min-
den igényét kielégíti. Ezt a barlangterápiát
nemcsak itthon, de külföldön is értékesíteni
kívánjuk. Ezért is hoztunk létre Tapolca
Város Önkormányzatával, a Hotel Pelionnal
közösen egy olyan társaságot, amelynek az a
feladata, hogy a várost, mint a gyógyturizmus
központját, mint egészségközpontot reklá-
mozza és a betegeket ide hozza. Erre a célra
30 millió forintot fordítunk, és szeretnénk, ha
- legkésõbb jövõ év közepére - ez a terv is
megvalósulna. Az adottságok, a szándék és a
megfelelõ anyagi háttér ehhez már együtt
van. Az oldalt összeállította: NHE

Tapolca és a gyógyturizmus

A barlangterápia fejlesztése ma már csak mûszaki kérdés

Fotó: N. Horváth



Ismét nagy sikert aratott a II. kistérsé-
gi sportnap, melyen több százan moz-
gatták meg és érezték jól magukat.

Tizenegy csapat sorakozott fel a ren-
dezvénycsarnok küzdõterén, amikor
Szencz Lajosné elnökasszony köszöntötte
a résztvevõket,  és megnyitotta a sport-
napot. Könnyed bemelegítéssel hangolód-
tak a csapatok a versenyre. Hat ügyességi
számban mérték össze tudásukat a
versenyzõk. A végig sportszerû küzde-
lembõl a Tapolca gárdája került ki
gyõztesen. A további sorrend: 2.
Szigliget, 3. Badacsonytördemic, 4.
Ábrahámhegy-Balatonrendes, 5. Uzsa-
Lesenceistvánd, 6. Raposka, 7. Zalahaláp,
8. Hegymagas, 9. Kapolcs, 10.
Kõvágóörs-Salföld, 11. Kisapáti.        AE

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Drei László Ferenc és Faddi Anett gyermekük: Alexa
Horváth István és Barka Nikolett gyermekük: Barnabás
Horváth Tamás és Csekõ Krisztina gyermekük: Balázs
Schmelka Péter és Csorba Bernadett gyermekük: Bence
Széll Bálint és Szakmáry Andrea gyermekük: Dániel

Gratulálunk!
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- Váltópénzre elkövetett pénzhamisítás
bûntette miatt indult eljárás tapolcai lakos
ellen, aki a város területén egy vendég-
látóhelyen hamis 10.000 Ft-os bankjegyet
akart felváltani.
- Eljárás indult szabálysértésre elkövetett
lopás vétsége miatt ismeretlen tettes ellen,
aki a Batsányi János Gimnázium öltözõ-
jébõl 13.000 Ft értékben iratokat, kész-
pénzt tulajdonított el.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Évfordulók
1347. február 661 éve
I. Lajos király elrendelte, hogy a „Tapolcha” nevû
királyi ingatlant a veszprémi káptalan határolja el, és
az így nyert területet azután tapolczai népeinek és
vendégeinek „poulis et hospitibus nostris” használat-
ra adja át.
1957. február 06. 51 éve
Letartóztatások Tapolcán. Az 1956. október-novem-
beri forradalmi események vezetõi közül mintegy
harminc személyt, valamint az eseményekben sze-
replõ gimnazista diákokat is letartóztatták.
1850. február 07. 158 éve
Megszületett Rudinai Molnár István neves pomoló-
gus és szõlész, kertészeti szakíró. 1872-1876-ig a
tapolcai gazdasági felsõ népiskola igazgatója. 1920.
október 19-én hunyt el.
1935. február 10. 73 éve
Dr. Klein Gyula, a kórház egyik alapítója tiszteletére
emléktáblát avatnak a kórházban.
1912. február 11. 96 éve
A Tapolczai Iparos Ifjak Önképzõ Köre a Pannónia
helyiségeiben húsz éves fennállását táncvigalommal
egybekötve ünnepelte.
1905. február 15. 103 éve
Gazdasági háziipari kiállítás Tapolcán.
1917. február 15. 91 éve
Meghalt Felletár Emil Budapesten, 83 éves korában.
Sümegen temették el február 21-én.
1940. február 17. 68 éve
Hírül adja a Tapolca és Vidéke címû lap, hogy
összedûlés veszélye miatt bezárták a polgári
fiúiskolát.
1927. február 18. 81 éve
„Megmarad a fõútvonalunk” címmel közölt cikket a
Tapolcai Újság. Kelety Dénes MÁV elnök-igazgató
kijelentette, hogy „a mi életünkben a Tördemic-
Balatonederics átvágásból nem lesz semmi.”
1922. február 25. 86 éve
„Agglegények asztaltársaság” bálja Tapolcán, a
Pannóniá-ban.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Házasságot
kötöttek:

Horváth Ferenc és
Farkas Alexandra Donatella

Gratulálunk!

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola
végzõs tanulói Lájerné Tóth Éva igaz-
gatóasszony köszöntõ szavai után olyan
ünnepi mûsort adtak, amelyben vissza-
köszönt a múlt.

„Ilyenek voltunk” - dalolták; „ilyenek
voltunk” - mutatták a diavetítés képei: a
diákéletbõl kiragadott események, egyéni
és csoportképek. Színpadi jeleneteik, tán-
cuk, zenélésük élvezetes bemutató volt, a
diákönállóság alkotásai.

Három „elbocsátó” osztályfõnök szólt
tanítványaihoz. Szipõcs Csabáné „Gyé-
mánthegyen állunk, de zsebünkben kavi-
csok vannak” József Attila idézetbõl kiin-
dulva intett: a minden emberben rejlõ tehet-
ség elkallódik, ha nem mûveljük. Tringli

Lilla elköszönõ szavaiban biztosította diák-
jait, fontosak voltak nekünk. Mészáros
Tímea szép költõi hasonlattal búcsúztatott:
„Halk pillangószárnyakon elszállt a négy
év. A béke szigetérõl kieveztek a kalózha-
jóktól háborgatott tengerre, az életre.”

- Díszes ünnepi alkalom a szalagavató,
virágos élet-állomás. De hétköznapok mun-
kája vezetett idáig, s az ünneplést még komo-
lyabb munka követi. Tanulóink ma díszes vi-
rágként gyönyörködtetnek; áldozat-viharok,
napsugár-szorgalom nevelte õket. Az érésig,
betakarításig sok munka vár még rájuk.

A külsõ körülményeken kívül közös
munka, összefogás és egyéni iparkodás
vezet a közvetlen, a mindig következõ és a
végsõ célhoz. G. Dr. Takáts Gizella

A szalagavató élet-állomás

Többéves hagyomány, hogy a Tapolca és
Környéke Vállalkozóinak Egyesülete
olyan rendezvényre hívja vendégeit és
tagjait, amelyen nemcsak a visszatekin-
tésé a fõszerep, de a jövõ feladatait is
felvázolják. Így volt ez február 1-jén is a
Szent György Panzióban.

Vörös Béla elnök - értékelve a 2007-es
évet - szólt arról, hogy olyan elõadókat
hívtak meg a rendezvényeikre, akik segí-
tettek a vállalkozóknak az õket érintõ kü-
lönbözõ törvényekben, rendeletekben való
eligazodásban. Az egyesületi fórumok
vendége volt nem egyszer Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõ, a megyei
közgyûlés elnöke, aki nemcsak az orszá-
gos gondokról, problémákról szólt, de a
megye terveirõl, a vállalkozókkal kialakult
jó kapcsolatról is. Ács János polgármester,
Sólyom Károly alpolgármester és a

Városháza irodavezetõi a Tapolcát érintõ
legfontosabb kérdésekrõl adtak tájékoz-
tatót egy-egy kötetlen beszélgetés kap-
csán.

A vállalkozók családjainak az össze-
kovácsolása, a társszervezet, az Iparoskör
tagjainak megismerése a célja az évenkén-
ti májusfaültetésnek és kitáncolásnak.
2007-ben már Mikulás is várta a kicsiket.

Az elnöki beszámolót követõen Tóth
Tibor az egyesület 2007. évi
gazdálkodásának mutatóit ismertette a
tagsággal. Ezen a rendezvényen köszön-
tötték Pócsi Béla díszmadártenyésztõ
tagtársat is, aki világbajnoki címet hozott
haza Belgiumból, az afrikai turákójával.

A kellemes est színes programja volt a
Bíró József vezette borfelismerõ verseny,
amelyen az „útikalauz” szerepét Horváth
Árpád vállalta fel. NHE

Évzáró a vállalkozóknál

Bátran megkockáztatom: nagyon kevés az
olyan ember Tapolcán, aki nem ismeri
Pócsi Bélát, a díszmadártenyésztõt.
Gyerekek és felnõttek sokasága szerette
meg az õ segítségével az állatokat s lett
akár egy szép akvárium vagy hörcsög,
papagáj boldog tulajdonosa.

Most õt érte nagy öröm. A belgiumi
Hasselt városában megtartott díszmadár-
világbajnokságon érte, az õ tiszteletére hang-
zott fel a magyar Himnusz.

- Csodálatos élmény volt - emlékszik vissza
még ma is meghatottan azokra a percekre
Pócsi Béla, a világbajnok. - A hatalmas
teremben egyszer csak az én nevemet mond-
ta a Szövetség elnöke, majd a zászlók sorából
kiemelte a magyar zászlót, a kezembe adta. A
dobpergésre az óriási tömeg felállt, hogy így
hallgassa végig nemzetünk Himnuszát.
Akkor is, és most is fojtogat a sírás. Sok
évtizedes munkám érett be ezzel az elis-
meréssel. Úgy mint a sportolók, én is felállí-
tottam magamnak egy mércét, de bátran
mondhatom, hogy õk a cél felé vezetõ úton
sokkal könnyebb helyzetben vannak, mint
én. Mert õk különbözõ edzésekkel fokozni
tudják a teljesítményüket, de én nem mond-

hatom a madaraimnak, hogy most költsetek,
mert világbajnokság lesz.

- Milyen madárral nyerte el ezt a
megtisztelõ címet?

- Az afrikai turákóval. Azt tudni kell errõl,
hogy a kicsi fiókákat meg kell gyûrûzni már
két és fél hetes korukban egy 2,5 mm-es
gyûrûvel, amelyen a H (Magyarország) és az
én bejegyzett számom, azaz 50/59-2007
szerepel. Ezt nem lehet pénzen megvenni
késõbb. Ez csakis az én „mûvem” lehet.
Tizenkét turákót vittem magammal Belgium-
ba. Az érmeket az egzóták kategóriában
nyertem el velük. Csodálatos dolog volt
találkozni „igazi” turákótenyésztõkkel, ta-
pasztalatot cserélni.

- Nagyszerû dolog hallgatni, hogy milyen
lelkesedéssel beszél a madarairól, csak úgy
sugárzik magából a boldogság.

- Az is vagyok, mert szeretetet sugároznak
a madaraim, feltöltõdöm közöttük. A
boldogságot igyekeztem is megfogalmazni
madárnyelven. A boldogság olyan, mint a
madár. Ha erõszakkal akarod megfogni,
akkor kicsúszik, kisiklik a kezedbõl. De ha
csendesen vársz, az is lehet, hogy a válladra
száll. N. Horváth Erzsébet

A boldogság olyan, mint a madár

A Batsányi János Gimnázium, Szakképzõ-
iskola és Kollégium szalagavató ünnep-
ségére a Városi Rendezvénycsarnokban
került sor február 9-én.

A szép és megható est a 12. évfolya-
mosoké volt. Azoké a fiataloké, akik néhány
hónap múlva az érettségin nemcsak a közép-
iskolában szerzett tudásukról adnak majd
számot, de valójában az élethez való igazodá-
suk pontjait is kijelölik.

Ezen az esten a búcsúzás és búcsúztatás
kettõs, ambivalens élményét tanulta minden-
ki. Kordik Gabriella 11.A osztályos tanuló
Márai Sándor soraival köszönt el a
végzõsöktõl.

Varga Tiborné, az intézmény igazgatója
sorsdöntõ idõszaknak nevezte az elkövet-
kezendõ heteket, hónapokat a búcsúzó fiata-

lok életében. - Hit, sok remény és erõ kell
ahhoz, hogy vágyaitokat, álmaitokat meg-
valósíthassátok. Az út nem mindig egyenes,
van úgy, hogy kitérõket kell tenni, akadá-
lyokon kell átvergõdni. Az erõ bennetek van.
A tudást igyekeztünk belétek plántálni, a
szeretetet otthonról hoztátok magatokkal. Ne
feledkezzetek meg arról, hogy hálával tartoz-
tok a szüleiteknek, a családotoknak. Az
érettségi nagy erõpróba lesz, a mai est vi-
szont az ünnepé. Örülünk, hogy veletek
ünnepelhetünk.

Az ünnepi gondolatok, jókívánságok
elhangzása után Császár Gábor köszönt el a
végzõsök nevében, ezt követõen az osztály-
fõnökök feltûzték a búcsúzók szalagját, majd
a hagyományos keringõt a jól sikerült szalag-
avató bál követte. NHE

Hát, ez a pillanat is eljött...

Az erõ bennetek van

II. Kistérségi Sportnap
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KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Mi a véleménye arról, hogy a járóbeteg-

szakellátás átköltözött a kórház
területére?

Véleményem szerint sok elõnnyel jár
majd, hogy egy helyen megtalálható
lesz minden, elsõsorban az idõs bete-
gek számára. Van összehasonlítási
alapom, hiszen Kiskunhalason - ahol
élek - már évek óta mûködik ez a gya-
korlatban is. Sokkal gördülékenyebb a
betegek szakellátása, jóval elõbb jut-
hatnak megfelelõ segítséghez.

Örömmel értesültem róla. Az sem
utolsó szempont, hogy megújult,
modern környezetben várhatják a
betegek a gyógyulást. Bízom
benne, hogy a váróbetegeknek is
több hely jut, hiszen mindannyian
tudjuk, az eddigi körülmények már
nem voltak túl optimálisak.

Az újságok hasábjain keresztül jutott
el hozzám a hír, mely véleményem
szerint elõnnyel jár. Minden ilyen jel-
legû intézkedés segítheti a város
lakosságát, hiszen nem könnyû a
betegek helyzete. Nehéz az átállás,
különösen sok nehézséget jelent
megfelelni az új egészségügyi ren-
delkezések elvárásainak.

Özv. Dudás Sándorné Cseh Lászlóné Rédl Istvánné

MT

Fotó:  Major

Levelesládánkból
Egészségünk
Minden összegyûjtött, számunkra kedves
anyagi és szellemi értékünktõl könnyedén
megválunk, ha egészségünkért kell felál-
doznunk.

Ez magyarázza a nagy érdeklõdést, hogy
február 12-én dr. Rácz Jenõ veszprémi
kórházigazgató úr, Gondolatok az egész-
ségbiztosítás reformjáról címû elõadására
megtelt a Tamási Áron Mûvelõdési Központ
nagyterme. Az elõadás spiritus rektora
Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés
FIDESZ-es elnöke volt, ami azonnal meg-
nyugtatott. Kormány-propaganda helyett
szakember nézeteit hallhattuk.

Az orvos-közgazdász szakelõadó mélyre-
hatóan, kritikusan elemezte az SZDSZ-es
kitalálóitól  is elködösíteni kívánt új biz-
tosítási törvényt. Ami profitra spekuláló
magán befektetõk kezére  játszaná át a sok-
milliárd forintos, lakossági befizetésekbõl
eredõ pénzt. Ami összegyûlik arra a  célra,
hogy vele az ország egészségügyét finan-
szírozzák. Ennek számukra profitot kellene
termelnie, mert másképpen nincs értelme a
befektetõk kockázatának. Azonban, ha ez az
összeg profitot hoz, azt a befektetõ zsebre
vágja. Tehát kevesebb jut a tényleges gyó-
gyításra  való felhasználásra. Ha pedig a
kivonás olyan mértékû, hogy év vége elõtt
elfogy a pénz, ami  egy járvány, balesetek
halmozódása esetén törvényszerû, nincs,
aki kisegítse a becsõdölt  kasszát. Egy álla-
mi biztosító esetén ez nem következhet be,
mert ott mindig képeznek  tartalékot. Az
egészségügy csak nonprofit szerkezetben

képzelhetõ el! Egészségügy, oktatás,
államvasút, energiaszolgáltatás szétzilá-
lása anyagi, szellemi csõdre vezethet.

A hozzászólások, fõleg kérdések a már
fellépõ nehézségeket, megoldatlan állapo-
tokat feszegették, amik máris bõven tapasz-
talhatók. Tudomásul kellene venni annak a
- Medgyessi Péter által legkorruptabb tár-
saságnak aposztrofált, törpe pártnak -,
hogy elfogadhatatlan, egészségügyileg
képzetlen politikusok, szemérmetlenül -
népakarat ellenében, - akarnak  elle-
hetetlenítõ változásokat a parlamenten
átverni. Hogy erre találtak egy alkalmatlan
orvost, nem jelenti a szakértelmet, amit
eddigi mûködése bizonyít. Az esztelen széf
beszerzési mozgalom erre csattanó példa.
Ebben is már csak az a kérdés, kié lenne
ennek a haszna?  Minden, az egészségügy-
bõl kivont összeg szûkíti a ránk vissza-
fordítható befizetéseinket.

Az orvos, beteg, ápoló, kórházi személy-
zet együtt, csak empátiás együttérzés esetén
kelt a betegben ellátása iránt megelé-
gedést. A személyek közötti megértõ és
megértetõ kapcsolat  lelki háttere a gyó-
gyító munkának. És minden befizetett forint
szükséges arra, hogy a  gyógyítás technikai
feltételeit is modernizáljuk. És erre
lelketlen bürokraták, pártkorifeusok, ha-
szonra éhes vállalkozók alkalmatlanok.

Hogyan is lehetnének, amikor egyetlen
céljuk a  profit és politikai hatalom?!
Tudjuk és látjuk, mikor látogat politikus
kórházat, óvodát? Csak  önzésbõl, ha
szavazatokra van szüksége. Figyeljünk a
csalárd mosolyokra. Dr. Sáry Gyula

- Rég nem látott kihívások elé néz a
megye rendõrsége 2008-ban. Túl vagyunk
az utóbbi évek legnagyobb átszervezésén.
Veszprém megye nem részesült közvet-
lenül a rendõrség és a határõrség integrá-
ciójának áldásaiból, hiszen a schengeni
határok megnyílásával nem kaptunk több
száz fõs határõr-megerõsítést - mondta
helyzetértékelésében dr. Bolcsik Zoltán
megyei rendõrfõkapitány.

- Biztató jel viszont, hogy a határõrökkel
gyarapodott szomszédos megyék támogatá-
sukról biztosítottak bennünket, az ORFK
segítségével  pedig technikai fejlesztésekre
számíthatunk. Azt a tényt, hogy fõkapitány-
ságunk a jelenlegi tíz százalékos létszámhi-
ány mellett 850 hivatásos státusszal tervez-
het, ebben a megvilágításban kell látnunk.

Megváltozott a világ. Észre kell vennünk,
hogy az együttmûködésben új lehetõségek is
megnyíltak. Itt az ideje, hogy az európai gya-
korlatnak megfelelõen a szomszédos megyék,
a megyehatár menti rendõrkapitányságok egy-
másra találjanak, gyakrabban segítsék egy-
mást információkkal, elemzésekkel. Most kell
megragadni a lehetõséget, hogy változatosab-
bá tegyük a közös szolgálatok palettáját. Ed-
dig bele sem mertünk gondolni abba, hogy a
nyári idegenforgalmi szezonban hány helyrõl
kérhetünk megerõsítõ erõket. Õk közelebb
kerültek hozzánk, mint eddig bármikor.

Megváltozott a világ. A létszámhiánnyal
szembenézni kénytelen megyei rendõrségek
mögött felsorakozhatnak az önkormányza-
tok, a társadalmi élet szereplõi. A kihívások
összehoznak bennünket: közös célokat
tûzhetünk ki, és közösen kereshetjük a
megoldásokat gondjainkra, például arra,
milyen lehetõségeket ragadhatnánk meg
szolgálati lakások felajánlására, hiszen nem
egy kollégánk azért szolgál más megyében,
mert korábban itthon nem tudott egziszten-
ciát teremteni. Tanulnunk kell, hogyan
tegyük kedvezõbbé a jó közbiztonság tár-
sadalmi feltételeit. 2005-ben elindult egy
program Veszprém megye közbiztonságáért.
Azóta több mint száz településnek van saját
közbiztonsági koncepciója. Ha jól találjuk
meg a 2008-as év hangsúlyait a közösségi
bûnmegelõzésben, a polgárõrséggel való
együttmûködésben, megyénk az ország
bûnügyi szempontból egyik legkevésbé fer-
tõzött területi egysége marad.

2008 az építkezés éve lesz. A tervek meg-
vannak, a szakember gárda együtt áll. A
terep elõkészítve, az anyagok beszerezve.
Mindenki tudja a dolgát. Munkavezetõk és a
munkások jól ismerjük egymást: össze-
szokott csapat vagyunk, és képesek arra,
hogy a megváltozott körülmények és elvárá-
sok között is a legjobb minõséget nyújtsuk -
ígérte a fõkapitány.

2008-ban építkezni fogunk

Az Életértékek Alapítvány ezúton fejezi ki nagyrabecsülését 
és köszönetét mindazoknak, akik hozzájárultak a január

25-ei jótékonysági bál sikeréhez.
A bál bevételét a tapolcai rászoruló gyermekek javára fordítjuk!

Hálás köszönet a felajánlásokért a következõ cégeknek,
magánszemélyeknek, vállalkozóknak:

- Hotel Carbona, Hévíz - Kisfaludy Hotel, Sümeg, Remete József - Tópart Étterem
- Árkád divat, Szencz Márta - Talentum Könyvesbolt - Horváthné Németh Edit -
Edit Gold Ékszerbolt - Nagy Erika, Filvig Fotó - Hunguest Hotel Pelion - Photohall
- Sprint Sport, Horváth Ferenc - Fórum 2000 Kft. - Lasztovicza Jenõ - Horváth
Pincészet - Európa Fitt, Hévíz - Kölcsey Nyomda Kft. - Varga borászati Kft.,
Badacsony - Bognár Ferenc - Grácia Kozmetika, Kovács Ágnes - Tapolcai Musical
Színpad - Lovass Kinga Erika - Mezõssy Zoltán - Rheondis Kft. -
Városgazdálkodási Kft. - OTP - Raiffeisen Bank - Rhodius Kft. - CS és L Kft. - Za-
Sa Kft. - Kasza Tamásné - Fõtéri könyvesbolt - Aranymozsár Patika - Kehida
Thermál Hotel - Kemeneskert Kft. - Ramandis Kft. - Húsáruház - Tapolca Város
Önkormányzata - Diákétkeztetõ Kft. - Tamási Áron Mûvelõdési Központ - Alfa
Pékség - Persona Divat - Parapatics Tamás - SzL Bau Kft. - Somló Volán - Tapolca
és Környéke Kistérség Többcélú Társulása - Pintér Ferenc - Lévainé Húsvét Mária.

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület március 10-én 16 órakor
a Wass Albert Városi Könyvtárban tartja közgyûlését.
Szeretettel várjuk az Egyesület tagjait és az érdeklõdõket.

Elnökség

Trendi-kupa elnevezéssel teremlabda-

rúgó torna zajlott öregfiú csapatoknak

a Városi Rendezvénycsarnokban utolsó

hétvégéjén.

Öt öregfiú csapat rúgta a bõrt a Trendi

kupáért. A küzdelmes összecsapásokból a

Káptalantóti labdarúgói kerültek ki

gyõztesen. A további sorrend: 2. Sarki

ABC, 3. Guszti Villa, 4. 3. Félidõ, 5.

TÖFC

Különdíjak is gazdára találtak. Így Pálfi

Imre (Guszti Villa) lett a legjobb

mezõnyjátékos, Németh László (Kápta-

lantóti LC) a legjobb kapus, gólkirály

pedig Németh Zsolt (Sarki ABC). AE

Öregfiúk a pályán
A kisiskolások diákolimpiai országos
elõdöntõjét Tapolcán rendezték a városi
sportcsarnokban.

Az országos elõdöntõn Veszprém, Gyõr-
Moson-Sopron, valamint Komárom-Eszter-
gom megye bajnokai és második helyezett
csapatai vettek részt. A 18 fõs csapatok 10
játékban mérték össze tudásukat. Ezen a
versenyen az alsó tagozatos kisdiákok gyor-
saságban, ügyességben, bátorságban vetél-
kedtek egymással. Veszprém megyét a me-
gyebajnok Kazinczy-iskola és Herend kép-
viselte. A nagyon erõs mezõnyben a tapolcai
kisdiákok helyt álltak, mindent megtettek a
versenyen, a 6. helyen végeztek. Felkészítõ-
jük Kalmár Lajosné. A gyõzelmet a tata-
bányai sportiskola csapata szerezte meg. (A
további sorrend: Tata, Beled, Kóny, Herend,
Tapolca).   Antal Edit

Játékos sportverseny



„Huszárokról írni mindig hálás feladat.
Fergeteges rohamok, dicsõséges ütközetek,
a magyar történelem megannyi felemelõ,
vagy éppen szomorú eseménye kimerít-
hetetlen téma” - írja Az utolsó huszárok
címû interjúkötetének elõszavában Gyõrffy-
Villám András.

A könyv bemutatására február 15-én került
sor a diszeli Csobánc Kultúrházban. A megje-
lenteket Bakos György önkormányzati
képviselõ köszöntötte, majd a mûvet
Somogyi Gyõzõ festõmûvész ajánlotta a
közönség figyelmébe. Szólt arról, hogy a
magyar huszárok milyen elismerést vívtak ki
maguknak az elmúlt évszázadok alatt, s tõlük
tanult „huszárnak lenni” - erényben, tisz-
tességben, bátorságban, az öltözékben - egész
Európa.

A szerzõvel beszélgetõ huszárok azonban
mások. Õk a második világháborúban szol-
gáltak aktív huszárként, vagy valamilyen lo-
vas alakulatnál.

Bár a huszárságot 1954-ben megszüntet-
ték, de õk, „a tanúságtevõk” olyan értékren-
det közvetítenek a jövõ számára, amelyet
õrizni kötelességünk. Nemcsak azért kell

szólni róluk, mert a múltat képviselik, de
azért is, mert az általuk megfogalmazott
értékrend korokon ível át: „Isten, haza,
család”. Óriási szüksége van ezekre az iga-
zodási pontokra a XXI. század magyarjainak,
mert - mint ahogy Gyõrffy-Villám András
fogalmaz - „Ma, amikor én oktatom a nálam
fiatalabbakat, életem nagy kihívása, hogy a
teljesen megváltozott külsõ körülmények,
életfeltételek között, ebben a harsogóan han-
gos, erõszakos, önmegvalósítást hirdetõ,
hazug közegben hogyan plántálhatom a fiata-
labbakba azt az értékrendet, amelyeket tõlük
tanultam.”

A könyv azokról a huszárokról szól, akik a
háború után, a kommunista üldöztetés ideje
alatt is itthon maradtak, vállalták a sorsukat,
tudva, hogy sok esetben börtön, üldöztetés,
megaláztatás vár rájuk. Emelt fõvel várták ki,
míg visszatérhettek szeretett hivatásukhoz és
a lóhoz, amely ma is önzetlenségre nevel, és
megtanít felelõsséggel élni.

A kötetben gazdag képanyag található az
utolsó huszárokról, akiknek Gyõrffy-Villám
András ezzel a mûvel is emléket állított.

N. Horváth Erzsébet
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A Batsányi Mûvelõdési Központban
február 14-én Zentai Gábor gyûjtemé-
nyébõl fotókiállítás  nyílt. A megnyitót
Sólyom Károly alpolgármester tartotta,
a Batsányi-kórus Kissné Dér Krisztina
vezetésével mûködött közre.

A képek a most 42 éves városunk
múltját, jelenét mutatják be, és talán
fejlõdésének trendjére is következtethe-
tünk. Megjelennek emberi arcok, akikre
emlékezünk, mert valamiképp a  város
fejlõdésének alakításában is közremûköd-
tek. Feltûnnek alakok, akik átmenetileg
váltak  tapolcaiakká, mert a politika szele
idesöpörte õket, majd nyom nélkül
elenyésztek. Látunk a kommunizmusból,
majd a felpuhult rendszerbõl jeleneteket,
és megnézhetjúk egy hõn áhított  rend-
szerbukás képeit. Kis óvodások, kis
iskolások között kereshetünk ismerõs
arcvonásokat, leginkább hiába, mert
közben sima arcukat az élet küzdelmei
felismerhetetlenné szántották. A nagyobb
gyerekek között már gyakrabban
ismerünk fel barátokat. Embertársaink,
barátaink  nagyobb részét azonban csak a
képek mögötti láthatatlan szférában

képzelhetjük el, mert csak  nevük szerepel
a halottak városának emlékkövein. De
eggyé tartozunk, ami lényeges.

Így vagyunk városunk épületeivel is.
Kevesen emlékezünk a városképünket meg-
határozó  valamikori Harangozó-házra, a

rendezetlen Fõ-utcára, a koszos Balaton-
étteremre, a Lessner-ház masszív falaira,
és a száz évesnél idõsebb déli városrészre.
Ezek arcát adták a városnak, meg-
öregedtek és a lényeges plasztikázás
eltüntette õket. A város csontváza,
testrészei, a fõ utak és fontosabb, jelleg-
zetesebb épületek mára megújulva fenn-
maradtak. Csak egyet nem újítottak fel.
Talán emlékeztetõnek maradtak a pusztító
háborús golyónyomok, vakolat alól kirob-
bant  téglák éppen az önkormányzat mel-
lett? A németek a mementónak hagyott
Frauen-kirche romjait is újjáépítették.

Városunk ma szép, lakni benne jó. Virá-
gosak az utcák, rendbenntartott terek
láthatók, és sajnos, nehezen rendbetart-
ható csavargók. Még kicsi Stonehenge-
ünk is van, a 7-es számú  Y-épület elõtti
parkban. A képek már felfedezték, fedez-
zük fel mi is városunkat.   Dr. Sáry Gyula

A visszatekintõ város

Strauss-melódiáktól zengett a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ január 28-án. 

A székesfehérvári Alba Regia Szim-
fonikus Zenekar Drahos Béla karmester
vezényletével fülbemászó, táncra késztetõ
Strauss-mûveket „ajándékozott” a lelkes
közönségnek.

Drahos Béla néhány bevezetõ szóval
bemutatkozott az együttes nevében is: a
zenekar elõször jár Tapolcán. Az elsõ-gor-
donkás Major István tapolcai származású.

A 3 felvonásos „Erdõmester”-bõl a
Nyitányt hallottuk, majd váltakozva polka
és keringõ mûfajú/ritmusú mûvek
következtek, kihasználva a hangulatkeltés
zenekísérõ eszközeit.

A Pezsgõ-polka buborék-pukkanásai a

pezsgõbontás hangjait idézték. Különleges
feladatot követelt a Pizzicato-polka vonót-
lan, pengetett dallama, de hangulata is
különleges. Éljen a magyar! - lendületes-
öntudatos zenéje a záradék-kísérte Éljen!-
kiáltásban teljesedett ki. 

A bécsi vér hegedûszólója a szíveken ját-
szott a visszatérõ ismert motívumokkal. A
Tik-tak polka trianguluma a falióra játékát
rejtette el. Távoli világrészek üzenetét hor-
dozta az 1001 éjszaka Intermezzo és az
Egyiptomi induló. Mivel is fejezhette volna
be a mûsort a kitûnõ zenekar, mint a Kék
Duna keringõvel?

A felforrósodott hangulatban - ter-
mészetesen! - ráadást is kaptunk.

G. Dr. Takáts Gizella

Farsangi hangverseny

Az utolsó huszárok

Ilyenek voltunk...

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ márciusi programjai
10. (hétfõ) 17.30: M. Mester Katalin festõnõ kiállításának megnyitója. Megnyitja: Tóbel
János, Devecser polgármestere; 12. (szerda) 10 óra: Forrás Színház: Csalóka Péter; 18.
(kedd) 17 óra: Sándor-napi Bormustra; 24. (hétfõ) 19 óra: a Tapolcai Musical Színpad:
Grease c. elõadása; 28. (péntek) 17.30: Város Napja ünnepség
29-30. (szombat-vasárnap): Magyar Olimpiai Akadémia 51. Vándorgyûlése
Bridzs klub: minden hétfõn 18 óra, Társastánc tanfolyam: minden szerdán 1830, Relaxációs
tréning: minden szerdán 17 óra, Baba-mama klub: Minden csütörtökön 10-12 óra

Legyen a Tavasbarlangunk a 7 csoda egyike!

Szeretné, ha a Tavasbarlang bekerülne Magyarország 7 csodája közé?
Ha igen, akkor küldje el a „Tapolca” szót a 06-30/44-44-744-es

telefonszámra április 12-ig!

Gyõrffy-Villám András dedikál

Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata tisztelettel meghívja az

1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.

Március 15. (szombat) 17 óra: Megemlékezés Miltényi József huszár-
kapitány sírjánál (Régi temetõ)
18 óra: Török János 1848-as honvéd alezredes és Török Antónius Flórián
1848-as honvéd százados emléktáblájának megkoszorúzása (Alsó - tópart)
18.15 óra: Fáklyás felvonulás
19 óra: Ünnepi mûsor a Rendezvénycsarnokban. Ünnepi beszédet mond:
Marton József alpolgármester.

Nemzeti ünnepünkön külön meghívó nélkül szeretettel várjuk Tapolca polgárait!

Fotó: N. Horváth



Szólj, síp, szólj ! . . .
Az életkor se nem érdem, se nem hiba, hanem állapot. De abból le kell vonni a

tanulságot. Nevetséges és ostoba magatartás, ha fölcseréljük a szerepeket.
Gorkij tanulságos mûvének ezt a címet adta: „Egyetemeim”. 
Az életegyetemet mindnyájunknak el lehet, el kell végezni, különösen, ha vezetni,

oktatni, felelõsen segíteni akarunk.
Az élõ természetben tenyészidõ van, de az idõjárás is szabályoz: fény, csapadék,

szél, vihar, fagy. E párhuzam az emberre is érvényes. 
Az idõt nem lehet siettetni. Vidám óráink öröme érlelõ napsugár, zápora frissít.

Erõpróbáló vihar a küzdés, alázatra int a fagy. A túléléshez nem a tétlen zúgolódás,
nem a pusztítás vezet, hanem a bölcs alkalmazkodás, a viharvállaló életakarat segít.
Ehhez föl kell nõni, meg kell érni. Dr. G. T. G.
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Felettünk a csillagok 9. rész
Tapolca a világûrben

Január 24-én a Nemzetközi Csillagászati
Unió egy tucat magyar felfedezésû kis-
bolygó  elnevezését hagyta jóvá. Attól a
naptól, ha az égre emelnénk távcsövün-
ket, lehet, hogy éppen a frissen el-
nevezett Tapolca kisbolygót pillanta-
nánk meg.

A Naptól kb. 3,5 Csillagászati Egység
távolságban kering a városunkról el-
nevezett égitest, amelyet Sárneczky
Krisztián és Szám Dorottya fedezett fel
2005. augusztus 25-én. A tapolcai születésû
Szám Dorottya révén kapta ez az „új” kis-
bolygó a nevet.

Tapolcán kívül még a következõ új elne-
vezésû, magyar vonatkozású aszteroidák-
kal „találkozhatunk”:

Terkán, Wodetzky, Debrecen, Karinthy,
Széchenyi, Irinyi, Aquincum, Kandókálmán,
Lugosi, Kemény, Hunstead.

A Szeged Asteroid Program keretében az
utóbbi 10 évben 499 új kisbolygót fedeztek
fel honfitársaink, és ennek a tízéves prog-
ramnak köszönhetõen most már elmond-
hatjuk, hogy Tapolca ott van a világûrben
is! Huszák László

Anyanyelvünk ápolása, értékeinek meg-
õrzése napjainkban különös jelentõ-
séggel bír. Péchy Blanka színmûvész-
nõnek 1960-ban tett alapítványa indí-
totta el a Kazinczy Ferencrõl elnevezett
Szép Magyar Beszéd versenyt, amely
országos mozgalommá vált.

A tapolcai Kazinczy Ferenc Általános
Iskola tanárai a névadó munkásságához
méltóan sokat tesznek a nyelv ápolása, a
kifejezõ beszéd érdekében.

A Szép Magyar Beszéd nyelvhasználati
verseny területi fordulójának megren-
dezésére a korábbi évekhez hasonlóan
ebben az iskolában került sor február 6-án. 

Az 5-6. osztályos korcsoportban I.
helyezést ért el Czingler Zsófia, a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola
képviseletében, felkészítõ tanára:
Horváthné Dér Erzsébet. II. lett Lángi

Boglárka, a Batsányi János Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és
Sport Iskola tanulója, felkészítette: Antal
Edit. III. Tar Bianka, a gógánfai Fekete
István Általános Iskolából, tanára:
Császár Mónika.

A 7-8. osztályos korcsoportban I. helyen
végzett Kenyeres Lilla, a Bárdos Lajos
Általános Iskola tanulója. Õ képviselheti
iskoláját a Dunától nyugatra esõ megyék
és Budapest tanulói részére 2008. április
10-10-12-én, Balatonbogláron megren-
dezésre kerülõ regionális fordulón.
Felkészítõ tanára: Deli Lászlóné.

II. helyezett Hársfalvi Zsófia, aki a
Kazinczy Ferenc Általános Iskolát
képviselte. Felkészítette: Szöllõsi Károly-
né. III. Mészáros Eszter, a sümegi
Ramassetter Vince Általános Iskolából.
Tanára: Németh Zoltánné.

Édes anyanyelvünk

Gratulálunk!

Egész estés, fergeteges operettshow neves énekesek és kiváló
táncosok közremûködésével, a Pesti Magyar Operett Színpad

országos turnéjának következõ állomásán, a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban

2008. március 12-én 19 órakor.
Sztárvendég: Leblanc Gyõzõ

Keringõ, palotás, polka, látványos koreográfiák és gyönyörû jelmezek
ebben a fantasztikus, nagysikerû produkcióban.

A kis- és nagyoperettek mesés világa egy mûsorban!

Holdvilágos éjszakán, Szerelemhez nem kell szépség, Fogj egy sétapálcát,
Honvéd banda, Londonban hej, Ma önrõl álmodtam megint,

Te rongyos élet, Jaj cica, A jányok angyalok, Szép város Kolozsvár.

Fellépõ mûvészek:
Klinler Kata, Mádi Piroska, Pohly Boglárka, Köllõ Babett, Egyházi Géza,

Göth Péter, Magócs Ottó, Pomlényi Péter

Jegyek elõvételben kaphatók a helyszínen (87/411-323)

Nõnapi operettgála

ammónia = gáz, szalmiákszesz /Ammon,
egyiptomi isten/
amper = az áramerõsség mértékegysége /A.
M. Ampére, francia fizikus/
bunsen = égõ /R. Bunsen, német vegyész/
dália = virág /A. Dahl, svéd botanikus/
derrick = oszlop /Derrick, londoni hóhér/
diesel-motor = öngyulladásos motor /R.
Diesel, német feltaláló/
doberman = értelmes kutyafajta /elsõ

tenyésztõje: Doberman/
dolomit = ásvány /Dolomiett, francia
ásványkutató/
drákói törvények = szigorú törvények
/Drakón, athéni törvényhozó/
fáma = hír, hírnév /Fama, ókori római
istennõ/
bakelit = mûanyag /Beakeland, flamand
vegyész/
/Folyt. köv./ Dr. Töreky László

Személyekrõl elnevezett fogalmak

„Diszel a világ közepe” - ahogy szól a
Makám-együttes dalából. Hagyomány-
õrzõ huszárok, rozsdamaró veteránmo-
torosok, aranyminõsítésû Csobánc
Népdalkör és megannyi más mellett ter-
veink szerint nemsokára bejegyzésre
kerül a Talentum Ifjúság Egyesület
Diszel (T.I.E.D.), amely a településen és a
térségben élõ fiatalok közösségi életének
összefogását tûzte ki céljául.

Az egyesület már most megmozgatta a
falu életét. Elindítottunk olyan hagyo-
mányokat, rendezvényeket, amelyek már
rég feledésbe merültek. Diszelben a régi
hagyományok szerint megrendezett kore-
dózást a fiatalok nagy szeretettel és lelke-
sedéssel adták elõ. Az október 23-ai ren-
dezvényünk nagy sikert aratott kis közön-
ségünk elõtt. A hagyományosan megrende-
zett Márton-napi bálon is segédkeztek az
egyesület tagjai: remek volt a hangulat,
nagy volt a létszám. Itt szeretnénk megkö-
szönni a fõszervezõk támogatását, bizalmát.

A legfiatalabbaktól egészen az idõsebb
korosztályig mindenki számára szeretnénk
olyan összejöveteleket, programokat ren-
dezni, ahol fellendíthetjük a társasági
életet, elõsegíthetjük a közösségek kiala-
kulását. Számtalan sportrendezvényre ne-
vezhetnek majd be a sportolni vágyók, pl.

pingpong-verseny, darts-verseny, de kul-
turális rendezvények is szerepelnek prog-
ramjainkban. 

Idén is megrendezzük a - tavaly nagy si-
kert aratott - gyermekfarsangot, vetél-
kedõkön, ügyességi játékokon vehetnek
részt a gyerekek. Tervezzük - többek között
az egyesületen belül - egy fotóklub elin-
dítását. Célunk továbbá, hogy rendez-
vényeinkre egyre több tapolcai és a
környékben élõk is eljussanak.

Ezúton szeretnénk megköszönni a város-
rész képviselõinek, hogy a Csobánc Kul-
túrházban biztosítottak számunkra klubhe-
lyiséget, amit az egyesület tagjai önerõbõl
felújítottak, mindenki számára hangulatos
légkört teremtettek, hogy aztán helyet
adhasson gyûléseknek, találkozóknak.
Köszönjük mindazok segítségét, akik bár-
milyen formában részt vettek az egyesület
munkájában, azoknak a támogatóknak,
akik lehetõvé tették, hogy az egyesület
elindulhasson. Szívesen fogadunk minden
ötletet, észrevételt az egyesülettel kapcso-
latban. Bízunk benne, hogy hamarosan a
Kedves Olvasóval is találkozunk valamely
rendezvényünkön. További információkat
találhatnak az egyesület egyik tagja által
szerkesztett honlapon, a www.diszel.hu
címen.    Laukó Zoltán

Talentumok Diszelben

A segítség mindig jókor jön

Fotó: Mohos

A közelmúltban Pápán rendezték meg a
III. Lari-kupa elnevezésû szlalomversenyt.

A 14 éves ifj. Erdei István ezen a meg-
mérettetésen - gyermek kategóriában - a
második lett.

A fiatalember az édesapján keresztül
ismerte meg a ralikrossz világát. Sokat

segített már az autók szerelésében, a
versenyekre való felkészülésükben.

Bár a pápai versenyen nemcsak az útvi-
szonyokkal, de a 190 lóerõs Opel Astra GSI-
vel is meg kellett küzdenie - ez nem szegte a
kedvét. Nagy erõbedobással készül a
következõ versenyre.



A legjobbak tiszteletére mûsorral, bállal
egybekötött sportgálának adott otthont a
Városi Rendezvénycsarnok.

A játékvezetõi bizottság a régió legjobb
játékvezetõjének jelölte Takács Gábort, akit
Csik Ferenc, A Veszprém Megyei Testne-
velési és Sporthivatal  vezetõje köszöntött.

Horváthné Szalay Gyöngyi olimpiai bronz-
érmes, hétszeres világbajnok párbajtõrözõtõl
vehették át a díjakat a  diáksport kategória
díjazottai: Süle Mária, Pintér Eszter, Kálóczi
Dániel (labdarúgás), Rádai Bence (lab-
darúgás, kézilabda, atlétika), Pontyos Peggi
(kézilabda, atlétika), Szabó Eszter (játékos
sportverseny), Pupos Liza (vívás), Kiss
Balázs (atlétika, asztalitenisz), Nóvé János
(alpesi sí), Sáfár Cirill (labdarúgás).

Marton József alpolgármester az élsport-
utánpótlás díjazottainak gratulált. Díjazot-
tak: Tüske Dániel (labdarúgás), Nagy Niko-
letta (röplabda), Rádli Andrea (kézilabda),
Zoboki Csanád (tájfutás), File Mátyás (ví-
vás), Harangozó Helga (tenisz), Árvai Eszter
(sakk), Ölvegyi Roland (természetjárás).

Dr. Nádori László professzor emeritus az
élsport felnõtt kategória díjait adta át. Rédli
András (vívás), Szelényi Norbert (sakk),
Zoboki Mihály (tájfutás), Pék László (távlo-
vaglás).

A legjobb edzõi, testnevelõi djakat
Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlésének elnöke adta át
Gyarmati Zoltánnénak (Bárdos-iskola),
Domán Gábornak (tájfutás) és Borosné
Eitner Kinga (párbajtõr) mesteredzõnek.

Tapolca város legjobb sportolója a 2007-es
év kiemelkedõ sporteredményei alapján Rédli
András párbajtõrözõ lett. A serleget Boczkó
Gyulától, a vándorserleget Ács János pol-
gármestertõl vehette át  az ifjú sportember.

Gratulálunk a díjazottaknak!
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VÍVÁS
A Budapesten rendezett hazai válogató
versenyen Rédli András, a Balaton Isover
Vívóklub párbajtõrözõje bronzérmet szer-
zett. Ezzel a nagyszerû eredményével a ma-
gyar ranglista második helyére lépett fel. 
Kuvaitvárosban nyert világkupát a ma-
gyar párbajtõr-válogatott, melynek tagja volt
Boczkó Gábor is. Gábor egyéniben a dobogó
harmadik fokára állhatott fel, s továbbra is
vezeti a világranglistát.
A Keszthelyen rendezett Isover-kupa kadett
országos magyar bajnokságon a Balaton
Isover Vívóklub - File Mátyás, Kákonyi
Tibor, Igaz András összeállítású - párbajtõr
csapata bronzérmet szerzett, ezzel a
negyedik helyre szorították a Honvéd
együttesét. A lányok mezõnyében a Parrag
Klaudia, Pupos Liza, Erdélyi Melinda
összeállítású csapat a negyedik helyen
végzett.
Békéscsabán rendezték az elsõ Bambi
országos párbajtõrversenyt. Az 1996 után
születettek versenyét Siklósi Gergely nyerte.
Bartha Roland hatodik, Szabó Ádám nyol-
cadik lett. A lányoknál Monostori Sára
ötödik , Rozner Klaudia hatodik helye is di-
cséretet érdemel.
RÖPLABDA
Elsõ alkalommal vett részt tapolcai férfi
röplabdacsapat Kaposváron, a hagyomá-
nyos Kovács Rezsõ-kupán. A rendkívül
erõs mezõnyben a nagyszerû ötödik helyet
érték el a fiúk.
A megyei leány utánpótlás-bajnokságban
Ajkarendeken csatáztak a lányok az 5-8.
helyért. A Tapolca VSE ifjú röplabdásai
végül a hetedik helyen zártak.
FALLABDA
A megyei Prince fallabda-körverseny 5.

fordulóját Tapolcán rendezték, ahol
Gombkötõ Richárd az 5. helyen végzett.
SAKK
NB I/B: ATapolca Rockwool VSE magabiz-
tos, nagyarányú gyõzelmet aratott idegen-
ben. A Lövõ SE gárdája felett arattak sikert
sakkozóink 8: 4 arányban. A hatodik forduló
után a tabella hatodik helyén tanyázik az
együttes.
Az NB II-ben a Tapolca Szeremley SI sakk-
csapata bravúros teljesítménnyel a bajnok-
ság éllovasával, a Keszthellyel játszott dön-
tetlent. Keszthely-Szeremley SI 6:6. NB II-
es sakkozóink is a tabella hatodikjai.
A megyei elsõ osztályú sakkcsapat-
bajnokság 4. fordulójának eredményei:
Tapolca Kölcsey Nyomda-Veszprém HEMO
II. 6:6, Ajka Városi ASSE- Tapolca
Szeremley SI II. 6:6 Az elsõ fordulóból
elmaradt mérkõzésen Balatonalmádi-
Tapolca Szeremley SI II. 4,5: 7,5. A tabella
állása: 1. Tapolca Szermley SI II. 26,6 pont,
4. Tapolca Kölcsey Nyomda 23, 5 pont
Városi-körzeti diákolimpiai döntõ I. kor-
csoportban gyõzött Koltai Anna (Zalahaláp),
Molnár Tibor (Monostorapáti).
A II. korcsoport bajnokai: Árvai Eszter
(Kazinczy iskola) és Kaufmann Péter (Ajka)
A Pápán rendezett  megyei sakk
diákolimpia egyéni döntõjében a tapolcai
sakkozók a megszerezhetõ 12 aranyérembõl
7-et hazahoztak. Koltai Anna I. kcs., Tóth
Kristóf II. kcs., Szabó Dorina III. kcs.,Bodó
Bence III. kcs., Soós Georgina V. kcs., Vizeli
Mária Beáta VI. kcs., Horváth Márk VI. kcs.
Az aranyérmeken kívül jutott az ezüstbõl is ,
a bronzból is az ifjú tapolcai sakkozóknak.
AUTÓSPORT
Elsõ önálló versenyén második helyen
végzett ifjabb Erdei István a Pápán rendezett

III. Lari-kupa elnevezésû szlalomverse-
nyen. A 14 éves István terve, hogy az idén
elindul a máriapócsi ralikrossz amatõr
bajnokságban is.
LABDARÚGÁS
A Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség
által rendezett teremtornán a tapolcai cso-
portban körmérkõzéses rendszerben zajlot-
tak a megyei III. és IV. osztályú csapatok
küzdelmei.  A tornát hibátlan teljesítménnyel
a Káptalantóti LC csapata nyerte a
Balatonederics, a Monostorapáti, a Tapolcai
VSE, a Sümeg VSE, a Révfülöp és a Szent
György-hegy elõtt. A különdíjakból is kettõt
vitt el a gyõztes csapat.  A gólkirály Szabó
Zsolt (8 gól), a torna legjobb játékosa Nagy
Béla - mindketten a tóti futballistái. A bala-
tonedericsi hálóõré, Szabó Dánielé lett a har-
madik különdíj.
NB III-as labdarúgó csapatunk, a TIAC-
Honvéd VSE felkészülési mérkõzésekkel
készül a hamarosan kezdõdõ bajnokságra.
Ellenfelei magasabb osztályból és az  azonos
osztályból kerültek ki. Eredmények:
Tapolca-Hévíz 0:3, Tapolca-VFC 0:2,
Tapolca-FC Ajka 0:1, Tapolca- Celldömölk
0:1, Hévíz: Tapolca 4:0.
KÉZILABDA
NB II-ben játszó férfi kézilabda csapatunk
megkezdte a tavaszi mérkõzéseit. Hazai
környezetben fogadta a Komárom
együttesét. 10: 23-as félidõ után 23: 40
arányban bizonyult jobbnak a vendég gárda.
A magasabb sebességfokozaton kézilabdázó
Komárom magabiztosan gyûjtötte be a 2
pontot a bajnokságban eddigi leggyengébb
játékát nyújtó Tapolcától . Az ifjúságiak még
a félidõben gyõzelemre álltak (15:12), de a
mérkõzés végén a vendégcsapat örülhetett a
27: 22-es eredménynek.

Rövid sporthírek, eredmények

Az oldalt készítette: Antal Edit

A Szász Márton Általános Iskola Szakisko-
la és Speciális Szakiskola, Tapolca Város
Önkormányzata és a Veszprém Megyei Spe-
ciális Sport Szakszövetség közösen rendezte
meg a megye eltérõ tantervû iskolái számá-
ra a hagyományos Csobánc teremlabda-
rúgó tornát. Helyszíne a Bárdos-iskola volt.

A versenyen az 1992. január 1-je után
születettek futballoztak. A tornára hat csapat
érkezett a megyébõl, s ezen csapatok kör-
mérkõzéseket játszottak. Nagy csaták után a
gyõzelmet a várpalotaiak szerezték meg. Õk
már harmadszor lettek gyõztesek, ezért a ván-
dorserleg végleg hozzájuk került. A tapolcai
futballisták a negyedik helyen végeztek. A
szervezõk díjazták a legjobb kapust,
mezõnyjátékost és gólkirályt is.

Csobánc-kupa a
Bárdosban

Csiza Bálint, a Batsányi-iskola 8. osztá-
lyos tanulója az asztalitenisz szerelmese.
2005-tõl pingpongozik, jó tanuló.

Három évvel ezelõtt még csak harmadik,
2007-ben már gyõztes a városi versenyen.
Édesapja segítségével több hazai és nemzet-
közi versenyen is el tudott indulni, ahonnan
mindig éremmel tért haza. A nemrégiben
alakult TVSE asztalitenisz szakosztályban
immár rendszeres edzéslehetõséghez jut, s
komoly tervei vannak a sportágat illetõen.

Szép eredmények
asztalitenisz sportágban

Köszöntötték a legjobb sportolókat
Az NB I/B-ben szereplõ, sereghajtó Kinizsi
Bank Tapolca VSE elkezdte a pontvadá-
szatot a bajnokság tavaszi folytatásában.

Elsõ mérkõzésüket hazai környezetben, a
Siófok gárdája ellen vívták a lányok. Végig
hatalmas küzdelem jellemezte a mérkõzést,
egy-két gól különbséggel fej fej mellett ha-
ladtak a csapatok. A Siófok rendkívül
keményen, helyenként durván játszott,
melyet a játékvezetõk nem büntettek elég
következetesen. Ez bizony befolyásolta a
mérkõzés kimenetelét is. A véghajrát a
Kinizsi kezdte ugyan elõnnyel, de az utolsó

30 másodpercben a vendégeknek sikerült
pontot menteniük. A Kinizsi mutatott játéka
és nagy akarása biztató a tavaszi szezonra
nézve. 29:29 lett a találkozó vége. A második
fordulóban Szekszárdon vendégeskedtek a
lányok, s 39:33 arányban maradtak alul. Ezen
a meccsen a védekezésben akadtak hiányos-
ságok, a lõtt gólok számával elégedett volt a
csapat új edzõje, Bajczi Gyuláné. Úgy véli, ha
csapata téthelyzetben is meg tudja valósítani
azt a védekezõ munkát, amit edzésen, akkor
bárkivel fel tudja venni a versenyt a másod-
osztályú bajnokságban.

Döntetlennel rajtolt a nõi kézilabdacsapat

A Batsányi János Gimnázium lányai a
megyei diákolimpia döntõjén immár ne-
gyedszerre is az ezüstéremnek örülhettek.

A döntõhöz vezetõ út: A zánkai Egry
József Szakközépiskola és Gimnázium csa-
pata nem tudta vállalni a részvételt, ezért a
küzdelemtõl visszalépett.

Az ajkai Bródy-gimnázium ellen itthon hét-
gólos, Ajkán ötgólos gyõzelem. A pápai jó-
kaisok sem jártak jobban! A tapolcai lányok
mindkét meccsüket megnyerték ellenük.

A döntõt Veszp-
rémben bonyolítot-
ták a szervezõk. A
Vetési-gimnázi-
um gárdája volt
az ellenfél. Csa-
patukban több
NB I/B-ben sze-
replõ játékos is
kézilabdázik, így
a kapus, a bal-
átlövõ és az irá-
nyító poszt jelen-
tõs játékerõt kép-
viselt.

A veszprémi lányok magabiztos gyõzelmet
arattak a tapolcai csapat ellen. A batsányis
lányokat minden dicséret megilleti, mert sport-
szerûségbõl, önfegyelembõl és küzdeni tudás-
ból jelesre vizsgáztak. A csapat tagjai: Balogh
Borbála, Balogh Dóra, Bedics Amina, Császár
Franciska, Erdei Virág, Fábián Kata, Koczka
Jázmin, Németh Diána, Pál Katalin, Soós
Renáta, Szabó Renáta, Szalai Vivien, Timár
Kata, Vókó Viktória. Felkészítõ tanár: dr. Földi
Istvánné.

Ezüstérem a kézilabdás lányoknak
Fotó: N. Horváth

Fotó: Csiza



Bizonyára sokakat ejtett már rabul
egy-egy csodálatos, hegyes-völgyes
terepasztal, amelyen kicsi vonatok
„robognak”, kattognak a váltók, és a
felemelkedõ sorompók újabb és újabb
zöld utat adnak a kicsi masináknak.

Nos, élnek köztünk olyanok is, akik
nemcsak gyönyörködnek ezekben, de õk
maguk a készítõik. A Batsányi János
Mûvelõdési Központban 1985-ben jött
létre a vasútmodellezõ szakkör Németh
Ferenc vezetésével. Ma is õ a vezetõje a
8 fõs csapatnak.

Elõször a volt Vasutas Oktatási

Központban állítottak fel egy több mint 6
méter hosszú terepasztalt, majd kaptak
egy vasúti kocsit, amivel aztán bejárták
az országot. Kiállításuk volt Miskolcon,
Debrecenben, Sopronban és Szegeden is.
Balatonfüreden egy nemzetközi kiállítá-
son voltak tavalyelõtt, 2007-ben a
Batsányi Mûvelõdési Központban cso-
dálhatták meg az érdeklõdõk a NOHAB-
okból álló, vagy a gõz-villanymotoros -
mozdonyok vontatta kisvasutakat. Most
egy székesfehérvári kiállításra készül-
nek, bíznak benne, hogy ott is sikert arat-
nak. NHE

A Városi Moziban a Balaton Elekt-
ronikával közösen szervezett I. Virtuális
Foci-kupán a Juventus játszott a
Barcelona ellen, a mozivászonra vetített
mérkõzésen.

A rendezvényt a gyerekeken túl a felnõt-
tek is nagy érdeklõdéssel látogatták. A
támogatók jóvoltából a versenyzõk az EA
sport legújabb focis játékával a Fifa 08-al

játszhattak. A mérkõzések izgalmát tovább
fokozták a mozivásznon óriási méretben
megjelenõ történések, a magyar nyelvû
audiókommentár. A látogatók kipróbálhat-
ták továbbá a Microsoft új játékát, a Halo
3-at, valamint az elõtérben a Pálosi
Autósiskola által felállított motorkerékpár
szimulátort is. GB
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A Tapolca VSE
Természetjáró
Szakosztály

márciusi túraterve
1-jén Tájékozódási gyakorló túra,
Farkasgyepü
8-án „Mûvészetek völgye, Nagykör/Kis-
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Csinger          Für Ágnes

Új Tapolcai Újság   
Tapolca város lapja

Felelõs szerkesztõ: N. Horváth Erzsébet
Szerkesztõség: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

Telefon/fax: 06-87/510-044
E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu

Internet: www.tapolca.net/tujsag 
Szerkesztõségi fogadóóra: kedd 10-12

Kiadja a Tapolcai Média Közalapítvány
Felelõs kiadó: Lájerné Tóth Éva

A megjelent írások és levelek mindenkor a
szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem

feltétlenül egyezik a szerkesztõség 
véleményével. Az olvasói leveleket általában

szerkesztett formában közöljük.
Fotókat és kéziratokat csak külön kérésre 

küldünk vissza.
Megjelenik 7000 példányban. 

Engedélyszám: ISSN 1589-5866

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca
Felelõs vezetõ: Kölcsey Norbert

Február 6-án szintfelmérõ vizsgán
adtak tanúbizonyságot elméleti és
gyakorlati ismereteikrõl a Széchenyi
István Szakközépiskola szakács- és
pincértanulói: 9 pincér, 20 szakács, ill. a
pincérektõl „kihúzott”, választott 9 sza-
kácstanuló.

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szervezte szintfelmérõn a
Kamara delegáltjai értékelték az ered-
ményeket. Pincéreknél Zselyi Gyula, a sza-
kácsoknál Csõkör Éva.

A hároméves szakképzés félidejében
történt felméréssel azt vizsgálták, hogy a
tanulók milyen színvonalon sajátították el
a tantervi követelményeket. De a gyakor-
latnak helyt adó vállalkozóknak is tanul-
ság, jelzés, mire ügyeljenek a további
oktató-foglalkoztatás során.

Érdekes és érdemes belepillantani a
tankonyha és tanétterem külön munkájába,
az egymásra utaltság összefüggéseibe.
Imponáló az ügyesebbek mozgása, modo-
ra, a szakoktatók igényes irányító-segítõ
vezetése. 

A szintfelmérõ vizsga csak egy állomása
a nagyobb kihívásoknak: a nemzetközi

versenyeknek, a majdani munkahelyi
követelményeknek, az életnek.

G. Dr. Takáts Gizella

Az elméleti oktatás és a gyakorlat
összhangban van

Egy szakács, egy pincér

I. helyezett Pokó Ferenc, II. Tóth Gergõ III. Petõ Gábor

Majdnem olyan, mint az igazi, csak szebb…

A Juventus játszott Barcelona ellen

Hegyek, völgyek között…

A Tanúhegyek Egyesülete február 16-án
13 órától hagyományteremtõ szán-
dékkal, megalakulásukra emlékezve,
forraltbor készítõ versenyre invitálta az
érdeklõdõ, borkedvelõ vendégeket. A
vidám, oldott hangulatú rendezvénynek
a tapolcai Piac tér adott otthont.

- A verseny gondolata elsõként az
évzáró ülésünk alkalmával vetõdött fel
bennünk. Azt szerettük volna, ha mindany-
nyiunk számára emlékezetessé tehetnénk
az évfordulót. A szervezési feladatokban

tagjaink folyamatos segítséget nyújtottak,
mindenki hozzájárult ahhoz, hogy ez a
délután létrejöhessen. A szép számmal
megjelent, lelkes csapatok részvétele a
várakozásainknak megfelelõen alakult -
értesülhettünk Makra Károlytól, az
egyesület elnökétõl. A nyertes csapat a
Legkiválóbb forralt bor címen kívül a
gyõztes serleget is a magáénak tudhatja.

Az elismerõ dicséret ez évben - Kocsor
Szabolcs vezetésével - a MÁV csapatát
illeti. Gratulálunk! Major Tünde

Hagyományt teremtve

A forralt bornak is kell a cégér

Cseh Diána, városi sportszervezõ nyitotta meg A világ futballcsillagai A-Z-ig
címû sportfotó-kiállítást.

Az anyag 25 éves gyûjtõmunka során létrejött, 7000 darabos dedikált labdarúgó
fotógyûjteménybõl készített 600 darabos válogatás. A gyûjtemény öt kontinens
mintegy hetven országából származik. A gyûjtõ, Molnár István levélben kereste meg
a híres játékosokat az egész világon, akik elõbb-utóbb dedikált fényképpel örven-
deztették meg õt. A kiállítás többek között bemutat mintegy száz világbajnokot és
Európa-bajnokot. Jasin kivételével az összes aranylabdást, a magyar aranycsapat
tagjait, valamint a világ és Magyarország más hírességeit. AE

Sportfotók a rendezvénycsarnokban

Fotó: Major

Fotó: Spilák

Fotó: N. Horváth

Fotó: Lakatos


