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- Ezen a napon azokat ünnepeljük, akik
nap-nap után áldozatkészen vállalják
embertársaik egészségének védelmében
a szolgálatot - mondta Semmelweis-
napi köszöntõjében Ács János pol-
gármester a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.

- Tapolca város vezetése nevében
ígérhetem, hogy a lehetõségeinkhez
mérten segíteni és támogatni kívánjuk az
egészségügyet, s bízom benne, hogy
ebben továbbra is partner lesz a kistérség
valamennyi települése.

A polgármesteri köszöntõt követõen
Szencz Lajosné, a kistérségi társulás
elnöke méltatta az egészségügyben dol-
gozók munkáját, majd kitüntetések
átadására került sor.

/Írásunk az 5. oldalon A gyógyítás di-
csérete címmel./

Tapolca egészségügyéért és
szociális ellátásáért kitüntetésben
részesült dr. Csóka Cecília

Kitüntették az egészségügy dolgozóit

Sok-sok szeretettel és színes prog-
ramokkal várták az erdélyi Kisiratos
gyermekotthon lakóit városunkban.

Az Életértékek Alapítvány által útnak
indított segítéslánchoz kapcsolódtak az
egyházközségek hívei, a város önzetlen,
adni tudó és akaró polgárai, vállalkozói,
azaz a Böjte Csaba ferencesrendi szerzetes
által életrehívott dévai hálózatot támogató
tapolcaiak.

A Református Közösségi Házban elszál-

lásolt, két turnusban érkezett, nehéz sorsú
gyerekek ismerkedtek a várossal, csónakáz-
tak a Tavasbarlangban, ellátogattak Sümeg-
re, fürödtek a Balatonban, kézmûves fog-
lalkozásokon vettek részt, önfeledten szó-
rakoztak a táncházban. Majd élményekkel,
új barátokkal, ismerõsökkel gazdagon, a vi-
szontlátás reményében indultak haza,
Erdélybe.

/Írásunk a 6. oldalon Kedves Tapolcai
Jótevõink! címmel./

Erdélyi gyerekek Tapolcán

A tapolca-diszeli városrész eddigi leg-
nagyobb beruházása a szennyvízcsator-
na építése volt.

A közel 410 millió forintos beruházás
pályázati forrás segítségével, önkor-

mányzati finanszírozásból valósult meg,
a lakossági bekötések már megkezdõd-
tek.

/A településrészben történt fejlesztések-
rõl a 6. oldalon Tisztelt Diszeliek! címmel./

Befejezõdött a csatornaépítés

Megszépült a Csobánc Kultúrház környéke is

A Tavasbarlang története a vendéggyerekeket is ámulatba ejtette

Tapolca testvérvárosa, a finnországi
Lempäälä Ablak Európára címmel a
közelmúltban nemzetközi kulturális
hetet rendezett.

A programsorozatra meghívást kapott
Tapolca is. Az önkormányzatot Marton
József alpolgármester és Vörös Béla
képviselték, a Tapolcai Finn Barátok Körét
pedig Bolla Albertné elnök és férje. A ran-

gos esemény meghívottja volt és nagy si-
kert aratott a Batsányi Táncegyüttes is. 

Az önkormányzati képviselõk egy ta-
nácskozáson vettek részt, amelynek célja az
volt, hogy olyan kapcsolódási pontokat ke-
ressenek, amelyek lehetõvé teszik, hogy a
testvérvárosok közösen pályázzanak EU-s
támogatásért. A koordinátor szerepét a
házigazda Lempäälä vállalta fel.          NHE

Kínában szerencseszámnak tart-
ják a nyolcast.

Ezért is kezdõdik Pekingben
2008. nyolcadik hó nyolcadikán
este nyolc órakor a legek olimpiá-
jának ígérkezõ ötkarikás játék.

28 sportág 302 verseny-
számában 205 nemzet több
mint 10 ezer sportolója méretteti
meg magát ezen a világjátékon.

Közöttük ott lesz egy tapolcai: a
Borosné Eitner Kingánál vívni ta-
nult párbajtõrözõ Boczkó Gábor is.

- A pekingi utazás elõtt lesz két
pihenõnapunk. Akkor hazautazom

Tapolcára, mert igazán kikap-
csolódni, feltöltõdni csak ott-
hon tudok - mondta Gábor.
/A vele készített riportunk a 4.

oldalon Bízunk benne... címmel./

A kulturális hét záróestjén részt vett Timo Palander EU-project
menedzser is

Sikeres pályázattal megújulhat a belváros
„Beruházások, fejlesztések során kötelezõen törekedni kell hazai és európai uniós
pályázati források bevonására, a sajáterõ kiegészítésére. Lehetõséget kell biztosí-
tani az önkormányzat számára elõnyös - vállalkozói - privát források be-
vonására” - fogalmazta meg Tapolca Város Önkormányzatának a 2007-2010. évek
közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja, amely a 2011-2013-as évek közöt-
ti fejlesztésekhez is iránymutatásul szolgál .

- A Képviselõ-testület a fentiek szellemében jár el 2008-ban is - mondta a Városházán
július 22-én megtartott sajtótájékoztatóján Ács János polgármester.

- A benyújtott 22 pályázat közül eddig tizenötöt bíráltak el, és támogattak a kiíró
szervek. Elbírálás alatt 6 pályázat van, tartalék listára 1 került. Benyújtott, de elutasított
pályázata nincs a városnak. A projektek összes költségvetése több, mint másfél milliárd
forint. Az igényelt támogatás közel 1,2 milliárd. A megítélt támogatás mintegy 158 mil-
lió. A város önrésze a kiírt pályázatokhoz több, mint 360 millió. A legnagyobb pályázat
- közel 1 milliárd forintos összköltségû - a belváros értékmegõrzõ rehabilitációját céloz-
za meg. Ennek elbírálása õsszel várható.

/Írásunk a 2. oldalon Pályázatok és fejlesztések címmel./

Fotó: Reindl

Fotó: Bolla

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Távlatok a testvérvárosi kapcsolatokban

Irány Peking!



- Minden évben igyekszünk a költ-
ségvetésünkben olyan pénzösszegeket
elkülöníteni, amelyek biztosítják a
pályázati önerõt - mondta Ács János pol-
gármester a sajtótájékoztatón.

- Amennyiben ezeket akkor még nem
tudtuk jelezni, mert a pályázatokat késõbb
írták ki, akkor a költségvetés módosításá-
val, átcsoportosításokkal oldottuk meg az
önrész biztosítását. Örülök annak, hogy a
város a kormányzat, a pénzügyminiszter
riogatása ellenére a kötvénykibocsátás mel-
lett döntött. Tisztelettel szeretném jelenteni,
hogy a december közepén kibocsátott
Tapolca jövõjéért elnevezésû kötvény
eddig, az elsõ részlet befizetése után, még
felhasználás nélkül több mint 100 millió
forintos tartalékképzést biztosított az ön-
kormányzatnak, amelyet természetesen

részben a kötvény felhasználására, finan-
szírozására, illetve a Képviselõ-testület
döntése alapján másfajta fejlesztésre kívá-
nunk fordítani. Tartalékpénzként még min-
dig ott van a kötvényben lévõ egymilliárd
forint, amelybõl a nagy beruházások ön-
részét szeretnénk biztosítani. Változtak a
pályázatok úgy uniós, mint regionális szin-
ten - tette hozzá a polgármester. - A
valamikori 80-70%-os pályázati támogatás
„elfelejthetõ”. Ha most egy 50-60%-os
pályázati önrész mellé hasonló nagyságút
lehet szerezni, akkor az a pályázat sikeres-
nek mondható. Ezért is kell felkészülnünk a
nagy összegû önrésszel, hogy finanszírozni
tudjuk a beruházásokat.

A város által 2008-ban benyújtott
pályázatok ismertetése során Ács János
külön kitért a sikeres, már támogatott
pályázatokra, köztük Tapolca-Diszel közöt-
ti kerékpárút építésének II. ütemére, a
Polgármesteri Hivatal akadálymentesí-
tésére, a szennyvíztisztító kapacitás bõví-
tésére - amelynek megvalósításában számít
a város a szennyvizet „küldõ” önkor-
mányzatok (Lesencefalu, Lesencetomaj,
Lesenceistvánd, Uzsa, Zalahaláp, Sáska,

Gyulakeszi) szerepvállalására is. Az utak
burkolat-felújítására, a mammográfiai ké-
szülék beszerzésére, a 25 millió forint
összegû, a tapolcai általános iskolák digi-
tális eszközfejlesztésére elnyert támogatá-
sokról is szólt a polgármester. A Megyei
Önkormányzattól a Kazinczy-iskola felújí-
tásához 8 millió forintot, a belváros rehabi-
litációjához 15 milliót nyert a város. Ezek
az alappályázat sikeressége esetén használ-
hatók fel.

Az elbírálás alatt lévõ pályázatok között
a belváros értékmegõrzõ rehabilitációjára,
valamint a Kazinczy-iskola felújítására
benyújtott is szerepel. A Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács TRFC 2008
felhívására „Közmunkaprogram Tapolcán”
címmel nyújtott be pályázatot a város. Siker
esetén 10 fõ hátrányos helyzetû munkavál-
laló 11 hónapon át tartó foglalkoztatására,
képzésére és az ehhez kapcsolódó eszköz-
beszerzésre 10 millió forint nyerhetõ a 3
millió forintos önrészhez.

A laktanya területének hasznosításáról
szólva a polgármester arról tájékoztatta a
sajtó képviselõit, hogy Lesencetomajjal
közös pályázat benyújtására készül a város.

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

A várost érintõ és a lakosságot érdeklõ
kérdésekrõl Ács János polgármesterrel
készítettünk riportot.

- Polgármester Úr! Az elõzõ Képviselõ-
testületi ülésen már szó volt arról, hogy a
kórházat mûködtetõ kft. számoljon be az
eddig végzett tevékenységérõl. Miért van
erre szükség?

- A mûködtetés átadása óta két év telt el.
Ezért is idõszerû, hogy felkérjük, felszólít-
suk a partnert, hogy számoljon be arról,
milyen fejlesztések, beruházások történtek -
számlával igazoltan - az elmúlt idõszakban,
hogyan alakult a létszámgazdálkodás, mi a
helyzet a kórház adósságállományával,
milyen a pénzügyi állapota. De arról is
tájékoztatást akarunk kapni, hogy az
elkövetkezendõ évben - a megállapodás
szerint - melyek a megvalósítandó tervek.

- Még mindig az egészségügynél. Tapolca
járóbeteg-szakellátás kapacitást adott át
Sümegnek. Mit jelent ez?

- Sümegen korszerûsíteni szeretnék a
járóbeteg-szakellátást. Ahhoz, hogy ehhez
pályázni tudjanak, erre a megállapodásra
volt szükség. Az átadott óraszámokat to-
vábbra is Tapolca használná fel, de nagyon
oda kell figyelni arra, hogy olyan keret-
megállapodás szülessen, amelynek értel-
mében az itt ellátható járóbetegek Sümegrõl
Tapolcára is kerüljenek, és ne Ajkára,
Pápára, Keszthelyre, vagy Zalaegerszegre.
Mert ha nem idekerülnek, akkor ez a mi
tevékenységünket csökkenti.

- Miért kezdeményezte a város, hogy
bizonyos állami ingatlanok ingyenesen
önkormányzati tulajdonba kerüljenek?

- Az önkormányzat igényt nyújt be
bizonyos állami területek térítésmentes
tulajdonba adására. Ezek között vannak
olyanok, amelyek a város külterületén talál-
hatók, de olyanok is, amelyek a bel-
területen. Ilyen terület van Tapolca-Diszel
között és a Kazinczy-iskola mellett, de a
diszeli futballpálya is állami tulajdonú.

Ezeknek a területeknek nagy részét az
önkormányzat tartja rendben, de valójában
tervei, elképzelései velük kapcsolatban nem
lehetnek, hiszen a meglévõ tulajdonvi-
szonyok miatt bármikor mondhatja az
állam, hogy a terület az enyém. A térítés-
mentes átadásra kért területek 8-10 hely-
rajzi számon találhatók.

- Ha sikeres lesz a Norvég Alaphoz
benyújtott, „Vendégváró Tapolca” címû
pályázat, akkor a város park- és zöldfelülete
jelentõs minõségi változáson mehet át.

- A zöldfelület és park fejlesztésére az
önkormányzat már készített Tapolca Déli
Városkapu Kertépítészeti Koncepció Tervet.
A pályázat benyújtására jelenleg a Tapolcai
Városszépítõ Egyesület jogosult. Eredmé-
nyesség esetén 37 millió forint áll majd ren-
delkezésünkre zöldfelületek kialakítására és
várostakarítási, tisztítási eszközök, gépek
vásárlására. Ez a pályázat azon ritka pályá-
zatok egyike, amelyhez csak 10% önrészt
kell biztosítani, az állami támogatás 90%.

- Már az elõzõ lapszámunkban is
kérdeztük polgármester urat a tapolcai
strandról. Azóta - látva a televíziós összeál-
lításban is bemutatott mûszaki állapotot -
óhatatlanul is felmerül a kérdés: terhel-e
valakit valamilyen szintû felelõsség az
elhanyagolt, teljesen amortizálódott beren-
dezésért? Nem volt szintentartási kötelezett-
sége a mûködtetõnek?

- Minden érintettnek volt szintentartási
kötelezettsége. Nem biztos, hogy a
Városgazdálkodási Kft. elég szigorral járt el
a mûködtetõvel szemben, de azt is tudni
kell, hogy az utolsó 2 évben már csak türel-
mi szinten tudott mûködni a strand úgy a
bérlõ, mint a szakhatóság szempontjából.
Megmondom õszintén: felmerülhetett a
kérdés, hogy miért nem költött az önkor-
mányzat rá? Egyrészt azért, mert ez a strand
valójában az önkormányzat 75%-os tulaj-
donú cégének a tulajdona. A másik ok
pedig, ha a volt laktanya területén tudunk

majd wellnesst, strandot kialakítani, akkor
miért költsünk 100 millió forintot egy olyan
strandra, amely ipari üzem mellett van, és
kicsi a területe ahhoz, hogy ott a kor
igényeinek megfelelõ, élményt adó fürdõt
alakíthassunk ki. Abban az idõben is meg-
gondolatlan és felelõtlen dolog volt -
környezettanulmány nélkül - ipari üzem
mellé telepíteni. A beruházás koncepciója
csak az lehetett, hogy a bauxitbánya ott egy
megfigyelõ kutat fúrt, s mivel az melegvizet
adott, úgy döntöttek, építenek oda egy
strandot. Ha tervszerûen, ezt 150 méterrel
odébb, a Sümegi út másik oldalán teszik,
akkor teljesen más lenne ma a helyzet.
Mivel nem így történt, a strandnak most
már csak egy „dolga van”: rá kell tenni a
lakatot.

- Szintén az elõzõ lapszámban esett arról
szó, hogy változás következhet be a vasúti
közlekedésben.

- Ez mára már meg is történt. A MÁV
Zrt. új vezérigazgatója konstruktívan nyi-
latkozott a Tapolcát érintõ északi vasútvo-
nalat illetõen. A vonalbejárás során el-
kísértük õt és kollégáit Badacsonytomajig.
Örülök annak, hogy érdeklõdést mutatott -
ellentétben az elõdeivel - a jegyvizsgálón
keresztül a váltókezelõig. Kiszállt a vonat-
ból, elbeszélgetett mindenkivel, és ígéretet
tett arra, hogy a pénzügyi lehetõségek
függvényében fejlesztésekre is sor kerül.
Ennek egyik jele, hogy Bécs és az északi
part között beindult egy naponta - oda-visz-
sza - közlekedõ gyorsvonatjárat Bécs-
Szombathely-Sárvár-Tapolca-Badacsony-
Balatonfüred-Balatonalmádi megállóhe-
lyekkel. Ez azért is fontos, mert hosszú
évek óta ez az elsõ olyan nemzetközi
vonat, amely a Balaton északi partján is
közlekedik, és ennek célállomásai a
Balaton városai, szemben a déli parton
közlekedõkkel, amelyek Horvátországot
vagy Olaszországot célozzák meg.             
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Pályázatok és fejlesztések 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./fax: 87/510-245, 
87/510-246; Mobil: 30/613-3357
Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00,
Kedd: 8.00-12.00, Péntek: 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

Idõszerûvé vált, hogy a kórházat mûködtetõ kft.
beszámoljon az elmúlt két év tevékenységérõl



Döbbenten hallottuk a hírt, hogy július 21-
ével megszûnt dr. Flórián Csaba fõigaz-
gatói állása a tapolcai kórházban. - Volt
ennek valamilyen elõjele? Milyen módon
„búcsúzott”? - kérdeztük a távozó fõigaz-
gatót.

- Az üzemeltetõ cégcsoport igazgatója -
szabadságomról visszatérve - elsõ munka-
napon közölte, hogy elsõsorban mentalitás-
beli különbségek miatt a taggyûlés ügy-
vezetõ igazgatói megbízásomat visszavonta.
Én ezt tudomásul vettem. Valóban másképp
értelmezzük egy kórház vezetésének lehe-
tõségeit a mai magyar egészségügy jogi,
szakmai, gazdasági keretein belül. 

- Egy szakmában eltöltött 4 év nem hosszú
idõ, sokaknak még szakmai kihívást sem tar-
togat. Önnel más a helyzet: az elmúlt 4 év
alatt Tapolca forrongó, átalakuló egészség-
ügyének jelentõs formálója lett. Milyen
kihívás hozta városunkba? Mit sikerült abból
megvalósítania?

- Az elmúlt négy év eseményei magukon
viselték a magyar egészségügy-átalakulás
évtizedes problémáinak jegyeit. A magyar
egészségügyi reform  megfeneklett (talán el
sem indult). Évek óta nem a valós prob-
lémákról beszélnek: nem sikerült megoldást
találni a tényleges költségeket követõ finan-
szírozásra, az amortizációra, az ÁFA
kérdéskörre, az orvosok jogállására, nem
beszélve a tévútra sodródott magántõke
bevonásáról, ami mindennek nevezhetõ, csak
privatizációnak nem. Nem születtek meg
azok a kerettörvények, amelyek szabályozták
volna a privatizált vagyon sorsának köve-
tését, a közpénzek felhasználását, a befek-
tetõk jogait, kötelezettségeit. Ezek helyett
volt ágylábszámlálás, szimulált kórház-
bezárások, követhetetlen betegutakról szóló
törvény, vizitdíj, trezor, banán uzsonnára, és
sorolhatnám. Ilyen bizarr jogi, gazdasági
keretek között kellett egy kis városi
egészségügyi intézmény jövõjét biztosítani,
egy kórházakkal zsúfolt megyében. Egyéb-
ként ezért a kialakult helyzetért is felelõsök
valakik, érdekes módon róluk soha nem

beszél senki! Az elmúlt négy évben rend-
szeresen beszámoltam a kórház gazdasági,
szakmai helyzetének alakulásáról. Ezek az
adatok nyilvánosak voltak, mindenki számá-
ra elérhetõk. Tény, hogy a megyében a tapol-
cai önkormányzat hozta a legnagyobb
áldozatot azzal, hogy megszüntette a
szülészet-nõgyógyászati osztályát. Voltak
olyan strukturális problémák, amire nem
lehetett megoldást találni: intenzív osztály
hiánya, elõnytelen járóbeteg-óraszám elosz-
tás. Büszkén kijelentem: ma a kórházunk a
megye egyik legkeresettebb intézménye, egy
kitûnõ szakorvosi gárdával! A megszerzett
minõségirányítási bizonyítványok is iga-
zolják a kórház magas szintû szakmai,
szervezeti átalakulását, mûködését. A vállalt
feladatokból sikerült felszámolni a kórház
öröklött adósságállományát (szállítói tartozá-
sokra gondolok), átalakultunk közhasznú tár-
sasággá. Sajnálom, hogy a térség önkor-
mányzatai nem ismerték fel az ebben rejlõ
lehetõségeket. A fejlesztések fedezetének
hiánya miatt én is támogattam a magántõke
bevonását, az un. „privatizációt”. Amit vál-
laltam, azt teljesítettem. A befektetõcég az
általam készített, több évre szóló szakmai
tervet, programot teljes egészében átvette,
felvállalta. Az már az õ felelõsségük, hogy
ebbõl mi valósul meg, a tulajdonos önkor-
mányzat felelõssége, hogy ezt hogyan
ellenõrzi, kéri számon. 

- Milyen volt a kórháztulajdonos város és
az Ön munkakapcsolata?

- Az önkormányzattal, Polgármester Úrral,
Jegyzõ úrral, irodavezetõkkel, képviselõkkel
egy bizalmi alapon mûködõ, korrekt munka-
kapcsolatom volt. Voltak vitáink, de végig
egyetértésben dolgoztunk. Egy ilyen vál-
ságmenedzselést nem is lehet más légkörben
megoldani. A magántõke bevonásában is
egyetértettünk, kikérték és figyelembe vették
véleményemet. 

- Miként változott a helyzete akkor, amikor
az önkormányzat a Medisyst Kft-nek 30 évre
átadta mûködtetésre a kórházat? Milyen új
elvárásokat fogalmazott meg a mûködtetõ?

- Mint említettem, a befektetõcég a kórház
meglévõ szakmai fejlesztési tervét vette át, és
vállalta annak megvalósítását. Az elmúlt
másfél évben viszont kiderült, nem minden-
ben értünk egyet. A rendelõintézet meg-
építése volt a legfontosabb bevállalt feladat,
ami megvalósult (a minõséggel már vannak
problémáink). Ennek mûködtetésében már
komoly nézetkülönbségek voltak köztünk.
Stratégiai kérdésekbe már nem volt bele-
szólásunk. 

- Ön szerint mi vezetett a szakításhoz?
- Egy befektetõ -  a gazdasági élet bár-

mely területén - egyértelmûen profitszerzés
céljából szánja rá magát a privatizációra. A
mai magyar egészségügyben, egy kórházból
profitot kivenni másfél évvel a mûködtetés
átvétele után úgy, hogy jelentõs beruházás,
eszközbeszerzés nem történt (a fekvõbeteg
ellátásra gondolok), egy monopol helyzetben
lévõ biztosítótársasággal szemben, finoman
fogalmazva naivnak tûnik.  Az nem jelenthet
megoldást, hogy  takarítónõket, nõvéreket
bocsátunk el, csökkentjük az orvosok béreit.
Egyébként hihetetlen, hogy milyen szemér-
metlenül alacsony bérekért dolgoznak nõ-
vérek három mûszakban ma egy magyar
kórházban. Hónapok óta feszült volt a
helyzet, mivel az elvárt nullszaldós üzleti ter-
vet nem tudtuk elkészíteni, egyszerûen azért,
mert szakmailag irreális elvárás volt. A
kórház bevétele hónapok óta mindig maga-
sabb, kiadási oldalon már rég nincsenek tar-
talékok. Ebben volt a feszültség közöttünk:
másképp értelmeztük a profittermelést és a
kiadást csökkentõ lehetõségeket (további lét-
számleépítésre, elbocsátásokra gondolok).
Én kórházépítésre szegõdtem Tapolcára, nem
rombolásra! Orvos vagyok elsõsorban, a
betegek gyógyítására esküdtem fel, a gyó-
gyítás körülményeinek javítására szegõdtem
mint igazgató, nem pedig az üzleti szféra
profitjának növelésére. 

- Ha visszatekint az elmúlt 4 évre, mit visz
magával a „tarsolyában”?

- Sokat tanultam ebbõl a négy évbõl.
Olyan munkatársakkal, kollégákkal találkoz-

tam, akik szolgálatnak tekintik hivatásukat.
Elsõsorban a betegek iránt érzett elkö-
telezettség az, ami a pályán tartja õket ilyen
mostoha munkakörülmények között is.
Minden elismerésem az egészségügy front-
vonalán dolgozóknak! Örvendek, hogy nevet
adtunk a kórháznak, hogy emlékérmet kap
minden évben egy kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó kollégánk. Legalább egymást be-
csüljük meg, ha a társadalom nem is méltat
minket nagyobb elismerésre. Magammal
viszem azt a tudást, tapasztalatot, amit itt
szereztem, számtalan beteg, hozzátartozó,
kolléga köszönõ szavait az elmúlt négy
évért. 

- Hogyan tovább?
- Lehet, hogy most még keserû szájízzel

gondolok a történtekre, de a jövõt illetõen
nyugodt vagyok, mert vallom: ki Istent féli,
az embereket szereti, azt baj nem érheti!
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Folytatva az önkormányzati képviselõk
bemutatását, most Bozsoki Lajossal, az
MDF listás képviselõjével készítettünk
riportot.

- Ön az elõzõ ciklusban a megyei önkor-
mányzat elnökének volt a kabinetfõnöke,
illetve személyi titkára. Így bizonyos
rálátása volt az önkormányzati munkára.
Ön szerint mi a különbség a megyei és a
helyi önkormányzatiság között?

- Az önkormányzatok akkor sem voltak
könnyû helyzetben, és most sincsenek
abban. De hát, a lehetõségek között kell
lavírozni, „táncolni a mezsgyéken”, azaz az
elfogadott költségvetés keretein belül biz-
tosítani kell a törvényben meghatározott
lehetõségeket oly módon, ha lehetséges,
akkor fejlesztésre is jusson. A város
szûkebb terület. Itt 18 ezer ember él, a
megye területén pedig 360 ezer. Kisebb lép-
tékû a város, de itt közelebb kell lenni az
emberekhez. Közelebb is van minden
képviselõ, hiszen abban a közegben él, ahol
a jó vagy rossz döntések megszületnek.

- Melyik bizottság munkájában vesz
részt?

- Az Ügyrendi Bizottságnak vagyok a
tagja. Nem ez a legfontosabb bizottsága az
önkormányzatnak, de itt is kell olyan fontos
döntéseket hozni, olyan véleményeket

alkotni, amelyek azután a testületi üléseken
elhangoznak.

- A megyei önkormányzatnál a döntést
hozónak volt a kabinetfõnöke, a helyi önkor-
mányzatban pedig a döntést hozók egyike.

- A megyénél közvetlenül nem terhelt a
döntéshozás felelõssége, itt viszont a
szavazás felelõssége terheli az embert.
Nyilvánvaló, hogy sok szempontot
figyelembe kell venni, de mindig a jó ügy
érdekében kell voksolni, legalábbis ez a
személyes ars poeticám.

- Melyek azok a jó ügyek, amelyeknél úgy
érzi, hogy jó helyre tette a voksát?

- Véleményem szerint elsõsorban azok a
jó ügyek, amelyek - ha szûken Tapolcára
gondolok - nem terhelik tovább a lakossá-
got ebben a nehéz, megváltozott, bizonyta-
lan létben, ebben az anyagi bizonytalanság-
ban. Gondolok itt a kommunális terhekre; a
szemétszállítás, a parkolás díjára. Ezek
emelésénél - bár költségvetésben elõírt terv
volt - nem értettem egyet a Képviselõ-
testület többségével. Lehetett volna ezt mel-
lõzni, nem annyira égetõek voltak, és vala-
hol egy picikét könnyíteni lehetett volna
Tapolca lakosságának terhein. Ugyanis
annyit el kell mondani, hogy az önkor-
mányzat idei költségvetése - véleményem
szerint - nem olyan túlságosan feszes, hogy

bizonyos dolgokat ne lehetett volna
figyelembe venni.

- Tehát akkor ez az elmúlt évek jó
gazdálkodásának is az eredménye?

- Igazából nem feszes a költségvetés. Itt
tudomásul kell venni olyanokat is, hogy
olyan közterhektõl, mint a gimnázium, a
zeneiskola, a Szász Márton-iskola fenn-
tartása, a város azzal, hogy ezeket átadta a
megyének, megszabadult. A másik köny-
nyítés pedig az, hogy van Tapolcának egy-
fajta hitelfelvételi lehetõsége, azaz a köt-
vénykibocsátással a város pénze szépen
kamatozik, így itt is vannak tartalékaink.

- Ha néhány évtized múlva megkérik Önt,
hogy nevezze meg azokat a létesítményeket,
amelyekre Ön is igennel szavazott, melyek
lennének ezek?

- Büszke leszek a Diszelt Tapolcával
összekötõ kerékpárútra. Ez, amikor jelölt-
ként indultam, az én programomban is bent
volt. A belsõ úthálózat felújítása, a szenny-
víztelep rekonstrukciója is a jó döntések
közé tartozik. Tehát azokra az infrastruk-
turális fejlesztésekre lehetünk büszkék,
amelyek valamilyen módon korszerûvé
teszik a városüzemeltetést, és ezen keresz-
tül az itt élõk életkörülményei javulnak.

- Ön szerint mennyire csapatmunka a
testületi munka?

- Ez nagyon érdekes, mert akárhogy is
nézzük, bár nem lehet elvonatkoztatni az
úgynevezett frakcióktól - FIDESZ, MSZP,
függetlenek és jómagam az MDF-t képvise-
lem -, itt én szövetségrõl, adott esetben
egyezségrõl - mint amilyen a nagypoli-
tikában van - nem tudok. Tehát itt a csapat-
munka azt jelenti, hogy jó ügyet szolgál-e
az elõterjesztés, vagy nem.

- Ez azt jelenti, ha jó az ügy, akkor telje-
sen mindegy, hogy hol ül valaki, meg kel-
lene szavaznia?

- Igen. Mert nem szabadna a frakciófe-
gyelem miatt egy rossz ügy mellett voksol-
ni. Mivel én egyedül képviselem a testület-
ben a pártom, így engem nem köt a frakcióf-
egyelem, így a szavazóim, illetve a saját
belátásom szerint szavazhatok.

- Ilyennek képzelte a képviselõi munkát?
- Nem ilyennek. Azt gondoltam, hogy az

elõterjesztések elõkészítésébe jobban be
fogják vonni a képviselõket. Sokszor csak 4
nappal elõbb, a bizottsági ülésen találkozom
az anyaggal, vagy ott sem, mert az Ügyrendi
Bizottság nem tárgyal meg minden elõ-
készítést, így csak pár napom van az anyagok
áttanulmányozására. Ez is csak azt erõsíti
meg bennem, hogy a testület tagjait jobban be
kellene vonni az elõkészítõ munkába. 
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

A képviselõ abban a közegben él, ahol a jó vagy rossz döntések megszületnek

Köszönet
A város vezetése köszönetét fejezi ki dr.
Flórián Csaba fõigazgatónak, aki 4 évig
vezette a tapolcai kórházat.

A közös munka eredményeként sikerült
az aktívágyas kórházat megtartani, a kró-
nikus- és fekvõágyak számának növelését
biztosítani. Segítségével és szakmai vezény-
letével új járóbeteg-szakrendelés létesült.

Nagyon sajnáljuk, hogy a város veze-
tésével nem történt elõzetes egyeztetés,
mielõtt a mûködtetõ kft. úgy döntött, hogy
a kórházat az elkövetkezendõ idõszakban
nem dr. Flórián Csaba fogja vezetni.

Bízunk abban, hogy megtalálja majd a
számítását, és jó szakemberként továbbra
is a betegek érdekeit tudja szolgálni. 

Ehhez kívánunk jó erõt, egészséget és
sok sikert.

Ács János
Tapolca Város polgármestere

Kórházépítésre szegõdtem Tapolcára, nem rombolásra
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Sokan mondják - és egyet is lehet vele
érteni -, hogy a pekingi olimpia a legek
olimpiája lesz. Már az olimpiai láng útja
is rekordnak számít: 130 napon át 137
ezer kilométert tett meg, 5 kontinens 20
városát érintve. A gyõztesek itt kapják
majd a legkülönlegesebb érmeket: a
medáliákat féldrágakövekkel, jádekö-
vekkel díszítik. A legeknek ezen az olim-
piáján a mi kis városunk, Tapolca is részt
vesz. Még pedig úgy, hogy a magyar pár-
bajtõrcsapat tagja a mi fiunk: Boczkó
Gábor, akit a tatai edzõtáborban értünk
utol.

- Még néhány erõs napunk van itt, a tatai
edzõtáborban, majd indulunk Pekingbe. Ott
már csak 7-8 napos formábahozás lesz,
augusztus 10-én pedig kezdõdnek az egyéni
versenyek.

- Pekingben mennyire mások az éghajlati
viszonyok? Felkészültek-e a változásra?

- Azt mondják, hogy mindig annyi nap
kell az akklimatizálódáshoz, ahány óra az
idõeltolódás. Nekünk éppen ennyi, azaz 7
nap áll majd a rendelkezésünkre. De ez
egyébként sem szokott gondot okozni, hi-
szen ha különbözõ világversenyekre me-
gyünk, nincs erre idõ, már másnap a pástra
állunk, akár Ázsiában, akár Amerikában
vagyunk.

- Milyen az olimpiai formaruhájuk?
- Semmi különös, de elegáns. Van egy

szürke, halszálkás és egy sötét nadrág,
hozzá fehér zakó - ez nem igazán a
zsánerem - és hozzá piros nyakkendõ.

- De reméljük, szerencsét hoz. 4 éve
Athén elõtt és után is készítettem Önnel egy
riportot. - Gyõzni megyünk ki - mondta, és
csalódott volt, hogy „csak” a dobogó 2.
fokára állhatott. Négy év után is ezekkel a
mondatokkal indulnak útra?

- Igen. Most is nyerni akarunk, és bízunk
benne, hogy ami nem sikerült Athénban, az

sikerül Pekingben.
- Most itt, a „célegyenesben” hány órát

edzenek, miként készülnek fel az olimpiára?
Vagy ez szakmai titok?

- Nem szakmai titok. Az edzésprogram
attól függõen változik, hogy hol tartunk a
felkészülésben. Délelõtt 3 óra, délután 2
óra, de van, amikor futunk is, vagy kon-
diterembe megyünk, azaz napi átlagban 5-6
órát edzünk.

- Kell, hogy beszéljünk a magyar, de

mondhatom azt is, hogy a világ sportjának
gyászáról, Kolonics György kétszeres
olimpiai bajnok kenus haláláról.

- Az edzõtáborban megbeszélést tartot-
tunk ezt követõen. Szörnyû és lesújtó volt
hallani a tragédia hírét. Nagyon megrázott
bennünket Gyuri halála, de nem tudunk mit
tenni, elõre kell tekinteni. A tragédia intõ jel
az orvosoknak és az edzõknek is, hogy
vigyázzanak ránk, ne legyünk túlhajtva,
mert valószínûleg Koló halálának oka a
túledzettség is lehetett, nem bírta a szíve a
terhelést. A temetésre mindannyian elme-
gyünk, de utána lesz két napom, amikor
hazamehetek, Tapolcára. Kikapcsolódni
otthon tudok csak igazán.

- Gábor! Számba vette már a lehetséges
ellenfeleit?

- Megvan már a sorsolás, de a világ-
kupákon sem szoktam ezt nézegetni. Most
sem akarok ezzel foglalkozni. Ha nyerni
akarok, meg kell verni az ellenfelet, bárki is
az. Majd ott kint kiderül, hogy kik lesznek
azok, most még nem gondolkodom rajta.

- Van valamilyen szerencsét hozó kabalá-
ja?

- Kimondott kabalám nincs, de most is
abban a régi felszerelésemben fogok vívni,
ami többször segített már.

- Hát akkor: Hajrá, Gábor! Sok sikert.
- Köszönöm a biztatást. 

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

Bízunk benne, hogy ami nem sikerült Athénban, az sikerül Pekingben

Örömhír a kerékpárosoknak

Internet a Tóparton
Június 30-ától a Tóparton üzemel - és ingyenesen igénybe vehetõ - a Tapolca Free
Hot Spot nyílt végû WLAN internet.

Az önkormányzat támogatásával, pályázati keretbõl megvalósult beruházás nemcsak a
Tapolcán élõknek, de az idelátogató turistáknak is lehetõséget kínál a Tóparton laptop,
PDA, valamint WLAN-hálózat fogására alkalmas mobiltelefonok használatára.

A távközlési szolgáltatással csak a Tópart területén lehet a Hot Spottal internetezni, és
csak információ és e-mail megtekintésére, letöltésére alkalmas.

A tapolcai, balatonfüredi, balatonalmádi
régiókban június 21-én átfogó ellenõrzést
tartott a polgárõrség, melybe besegítettek a
sümegi, ajkai, keszthelyi régió polgárõrei
is.

Mint Hegyi Károly régiófelelõstõl meg-
tudtuk, a Keszthely és Balatonkenese közötti -
közel 500 km2 - ellenõrzésben 310 fõ polgárõr,

60 fõ rendõr 54 db gépjármûvel vett részt.
Bûncselekményekre utaló jelek, közlekedé-

si kihágások, elfogások nem voltak. Rend-
kívüli esemény nem történt. A résztvevõ pol-
gárõrök, rendõrök munkáját az illetékesek
kiválóra értékelték.

A következõ átfogó, hasonló szintû akcióra
augusztus 30-án kerül sor.

Az ellenõrzés tapasztalatai

Július 8-án megkezdõdött a Tapolcát a diszeli városrésszel összekötõ
kerékpárút II. ütemének építése. A beruházás összköltségvetése közel 50 millió
forint. Ehhez a város a KDOP keretén belül 40 millió forint támogatást nyert. Az
önrész 10 millió forint. A kerékpárút átadására augusztus végén kerül sor.



Rangos finnországi programsorozatra

kapott meghívást a Tapolcai Finn

Barátok Körének elnöke, Bolla Albertné

és a Batsányi Táncegyüttes.

Az Ablak Európára elnevezésû kul-

turális hét rendezõje és házigazdája a finn

testvérváros, Lempäälä volt. - A magyar

küldöttség mellett svéd, olasz, dán, norvég

és namíbiai vendégek is érkeztek a városba

- tudtuk meg Bolla Albertnétõl. - A kul-

turális héten nemcsak a néptáncé, a

népzenéé volt a fõszerep, de a különbözõ

országok szakácsai is bemutathatták tudá-

sukat. Tapolca nevében Kiss István fõzött,

és a nagysikerû marhapörköltje lett a gála-

est fõfogása. Az elõétel namíbiai antilop-

hús, az utóétel pedig olasz tiramisu volt. A

Batsányi Táncegyüttes fergeteges mûsorá-

val tette emlékezetessé a programsorozatot,

de fellépett a tûzoltóság évfordulója alkal-

mából rendezett ünnepségen is. Külön-

leges élmény volt a vendégek és a házi-

gazdák számára, hogy a tapolcai táncosok

õket is bevonták a mûsorukba.             NHE

Tapolca Város Önkormányzata és a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása Semmelweis-napi ünnepségre
hívta a térség egészségügyi dolgozóit
június 27-én a Tamási Áron Mûvelõdési
Központba.

- Semmelweis Ignác olyan örökséget
hagyott ránk, amely követendõ példaként
ragyoghat mindenki elõtt. Nagysága
vitathatatlan, a modern nyugati medicina
úttörõje. Az évtizedekkel ezelõtt megfogal-
mazott elvei a prevenció alaptételei ma is -
mondta a névadó méltatásában Ács János,
majd az egészségügy jelen helyzetérõl szól-
va a város és a kistérség összefogásának
szép példáit is hangsúlyozta. - Az alulfinan-
szírozottság, a nem megfelelõen ellenõrzött
gazdálkodás, a dolgozók túlterheltsége, az
anyagi és erkölcsi megbecsültség hiánya
jellemzi a magyar egészségügyet, miközben
a nálunk fejlettebb és gazdagabb országok-
ban már rég felismerték, hogy - bár az
egészségügy óriási pénzeket emészt fel, de a
társadalom számára óriási hasznot hajt. Egy
egészséges, boldog, munkaképes tár-
sadalom sokkal többre hivatott, mint egy
beteg, depressziós, csökkent munka-
képességû, jövõképnélküli. Tapolca város
nevében ígérhetem, hogy a lehetõ-
ségeinkhez mérten segíteni és támogatni

kívánjuk az egészségügyet. Orvosi rendelõt
építettünk, támogattuk a kórház mûködését,
az alapellátást, a háziorvosi szolgálatot, a
mentõállomás mûszerfejlesztését. A kis-
térséggel közösen új ügyeleti épületet alakí-
tottunk ki. Bízom benne, hogy továbbra is
partner lesz a kistérség valamennyi tele-
pülése.  - Majd a jövõre vonatkozó tervekrõl
szólva Ács János hozzátette. - Szeretnénk,
ha a jövõben aktívabb kapcsolatot alakíthat-
nánk ki a kórház mûködtetõjével a minél
értékesebb és biztonságosabb betegellátás
érdekében, az ott dolgozók védelmében.
Országos, megyei és kistérségi pályázat
segítségével egy új mentõállomás építését
tervezzük, és ehhez kérjük az Önök szakmai
segítségét, megértését.

Szencz Lajosné, a kistérségi társulás
elnöke Semmelweis Ignác munkásságának
méltatását követõen a jelen egészségügy
dolgozóinak mondott köszönetet.

Az ünneplõ szavak után kitüntetések
átadására került sor. Tapolca egészség-
ügyéért és szociális ellátásáért kitüntetést
vehetett át Ács János polgármestertõl dr.
Somogyi Katalin, dr. Sõth Tamás és dr.
Csóka Cecília. A belgyógyászati osztályon
végzett több évtizedes tevékenységéért dr.
Szlávi Józsefnek Dr. Deák Jenõ-emlékérmet
adományoztak. Ezzel együtt érdemelte ki - a
Szociális és Egészségügyi Alapellátás
Intézet és a háziorvosok ajánlása alapján - a
Dr. Lódner Nándor-emlékérmet is.

Az ünnepségen jelentette be dr. Flórián
Csaba fõigazgató, hogy dr. Péter Mária
aneszteziológust, valamint dr. Földi István
sebészt fõorvosnak nevezi ki. 

Az estet a Tapolcai Musical Színpad
mûsora zárta.             N. Horváth Erzsébet

Az idei esztendõ során 160 éves múltra
tekinthet vissza az 1848-ban létrejött Ma-
gyar Honvédség. Ez alkalomból a Tapolcai
Honvéd Kulturális Egyesület elnökével,
Horváth Gáborral beszélgettem.

- A Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület a 140. éve felállított, elsõ soro-
zott Magyar Királyi Honvédség évfor-
dulójáról is megemlékezik. Az egyesület
katonai tagozata - az 1881 mintájú
gyalogsági egyenruhájában -, az 1868-ban
felállított Magyar Királyi Honvédséget
jeleníti meg. Tapolca elsõsorban katona-
város, meghatározó katonai múlttal ren-
delkezik. 1658-ban, a török dúlást követõen
Széchenyi György püspök gyalogos és
lovas hajdúkat telepített Tapolcára, akik a
tapolcai nemesség õsét képviselték. Újjá-
építették a lerombolt mezõvárost, valamint
a várkastélyt. Így Tapolca újra fejlõdésnek
indulhatott, és a késõbbiek folyamán járási
székhellyé válhatott. Az 1900-as évektõl
kezdõdõen a vezetés részérõl indult meg az
a törekvés, hogy Tapolcán állandó katonai
helyõrség alakuljon, hiszen a város fõ
bevételi forrása - a borkereskedelem mellett
- a környékre gyakorlatra érkezõ, illetve
átvonuló katonaság elszállásolása volt.
Sajnos, ez a gondolat - az I. világháború
következményeként - jóval késõbb, 1936-
ban valósulhatott meg, amikor a Magyar
Királyi Honvéd Légierõ állandó katonai
helyõrséget létesített Tapolcán. 2006.
január 1-jén, a Tapolcai Kiképzõ Központ
végleg bezárta kapuit, így a 70 éves múltra
visszatekintõ állandó katonai helyõrség is

megszûnt. Meglátásom szerint nem szabad
hagynunk, hogy a feledés homályába
vesszen ez a gazdag katonai múlt.

- Hogyan jellemezné az egyesület
munkáját? Hogyan sikerült a katonaság
megszûnésével átmenteni és megõrizni a
magyar hagyományokat? 

- Tapolca és környéke országosan is
kiemelkedõ egyedi pontját képviseli a
katonai hagyományõrzésnek, hiszen fej-
lõdése hadtörténelmünk folyamán össze-
forrt a magyar honvédelemmel. A katonai
hagyományõrzés átöleli és egyenruhájában
megjeleníti nemzetünk hadtörténelmét a
török hódoltság korától kezdve, az
1848/49-es, illetve a két világháború közöt-
ti korszakon át, a II. világháborúval bezá-
róan. Ezt a Gyulaffy László Hagyo-
mányõrzõ Lovasbandérium, a Balaton-
felvidéki Radetzky Huszárezred Hagyo-
mányõrzõ Egyesület és a Magyar Királyi „I.
Ferenc József - Jászkun” I. Honvéd Huszár-
ezred Hagyományõrzõ Egyesület, mint társ
katonai hagyományõrzõ szervezetek jele-
nítik meg. A hagyományok méltó ápolása -
természetesen minden politikai állás-
foglalás nélkül - a katonai hagyományõrzõk
legfontosabb feladatai közé tartozik.
Egyesületünk 2000-ben kezdte el hivatalos
mûködését, elsõdleges céljai között szere-
pelt, hogy összekötõ elemként hidat
képezzen a hadsereg, valamint a civil szféra
között, hangsúlyt fektetve a katonai hagyo-
mányok ápolására. Így sikerült 2003-ban
egyesületünk kezdeményezésére, Tapolca
Város Önkormányzata, a Nemzeti Kultu-

rális Örökség Minisztériuma, illetve vál-
lalkozói összefogással  létrehozni egy
országos szinten is egyedülálló, több
nemzetiségû katonai emlékparkot, mely
többlépcsõs folyamat eredménye.  A késõb-
biek folyamán, az állandó katonai hely-
õrség megszûnését követõen vetõdött fel
bennünk az a gondolat, hogy egyenruhában
is jelenítsük meg egyesületünk katonai
hagyományõrzõ tevékenységét. Az egyen-
ruha kiválasztásánál lényeges szempont
volt, hogy a „boldog békeidõk” hangulatát
idézze, megjelenésében impozáns, mégis
politikamentes legyen. Így döntöttünk az
elsõ sorozott honvédség egyenruhája mel-
lett, mely erõsen kötõdik az 1848/49-es
honvéd hadsereg ruházatához, és 1909-ig -
a csukaszürke egyenruha bevezetéséig -,
volt rendszeresítve a honvédségnél. A
továbbiakban tervezzük az 1848/49-es for-
radalom - és szabadságharc tapolcai
nemzetõr egyenruha megjelenítését is,
amely a szabadságharc idején országos
szinten is egyedi ruházatnak számított.
Szeretnénk új tagokkal bõvülni, ennek
érdekében folyamatos toborzásokat szer-
vezünk. Augusztus végére a honlapunk is
újra indul. Természetesen a munkánk nagy-
fokú elhivatottságot és idõt igényel, emel-
lett jelentõs anyagi vonzattal is bír. Gazdag
történelmi múltunkra, hagyományainkra,
értékeinkre, koronázási emlékeinkre büsz-
kének kell lennünk, emellett nagy hang-
súlyt kell fektetnünk az egészséges nemzeti
öntudat kialakítására, fenntartására.

Major Tünde
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KRÓNIKA

Évfordulók
1913. július 6. 95 éve
Elkészült a tapolcai kórház alaprajza. Építésével
Keszler Aladár tapolcai építészt bízták meg.
1933. július 15. 75 éve
Rubik Ernõ mérnök délelõtti terepkutatása után,
este elõadást tartott tapolcai érdeklõdõknek a
vitorlázó repülésrõl.
1978. július 17. 30 éve
Egyesült a Bauxitbányász és a MÁV TIAC
sportkör.
1913. július 20. 95 éve
Megszûnt a Tapolcán kiadott Balatoni Hírlap.
1958. július 21. 50 éve
A vasútállomás és a kórház között indult meg
Tapolcán az elsõ helyi autóbuszjárat, 20
percenként közlekedett.
1903. július 23. 105 éve
József fõherceg Tapolcán járt.
1908. július 30. 100 éve
Borzalmas tûzvész Tapolcán. Leégett 91 ház, 170
melléképület. 105 család minden vagyona a tûz
martaléka lett.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Házasságot
kötöttek:

Egyed Roland és Somogyi Hajnalka
Farkas Jenõ és Ács Andrea

Vida Róbert és Kersner Anita
Gratulálunk!

- Lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki a Csokonai utcában lévõ családi ház
nyitott teraszáról eltulajdonított egy benzin-
motoros permetezõgépet. A bûncselekmény-
nyel okozott kár 100.000 Ft.
- Jármû önkényes elvétele bûntette miatt
indult eljárás helyi lakos ellen, aki a Kossuth
utcában nyitott állapotban hátrahagyott kiste-
hergépkocsit a benne lévõ indítókulcsával
beindította és azzal elhajtott. 
- Lopás bûntettének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
a Május 1. utcai garázssoron lévõ garázsba
lakatlefeszítés módszerével behatolt, és on-
nan 8 db téli mintázatú felnire szerelt gumi-
abroncsot tulajdonított el 90.000. Ft értékben. 

RENDÕRSÉGI HÍREK

A gyógyítás dicsérete

Ablak Európára

„Az utódok küldetése, emlékezni a hõsökre”

HÍREK - RÖVIDEN

A Tapolca és Környéke Kistérség Több-
célú Társulás irodaházat avatott a közel-
múltban.

Az ünnepségen Szencz Lajosné, a Társulás
elnöke szólt a Nyárfa utcai épület megvásár-
lásának és felújításának körülményeirõl, és
azt a reményét fejezte ki, hogy az irodaház és
a benne folyó munka méltóképpen szolgálja
majd a térség 33 települését.

Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés
elnöke és Mesterházi Attila országgyûlési
képviselõ is sok sikert kívánva mondott
köszöntõt az avatáson.

Az ünnepségen kitüntetések átadására is
sor került. Tapolca és Környéke Közszol-
gálatáért dr. Scher József ezredes rendõr-
kapitány, Tapolca és Környéke Egészség-
ügyéért pedig dr. Szabó József tiszti fõorvos
vehetett át elismerést.

Új helyen a Társulás
GRATULÁLUNK!
A Honvédelem Napján Szatmári János-
né, a Dobó-lakótelep önkormányzati kép-
viselõje III. osztályú Honvédelemért
kitüntetésben részesült.

A kitüntetést dr. Szekeres Imre honvédel-
mi miniszter adományozta. Az elismerés
átadására a Stefánia Palota és Kulturális
Központban került sor.

AZ ÁLDOZATOK EMLÉKÉRE
Augusztus 2-án 10 órakor a régi temetõben
Cigány Holokauszt Emlékkövet avat Tapolca
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata.

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a
Wass Albert Könyvtár augusztus 4-tõl
(hétfõ) zárva tart. 

Nyitás szeptember 2-án (kedd) 10 órakor.
A múzeumi részleg nyitva tartása változatlan.
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A hónap kérdése:
Hogyan védekezik a Nap

káros sugarai ellen?

Szerencsére fodrászként a nyári sze-
zonban mindig sok a munkám, így
kevés idõt töltök a napon. Ha a
hétvégén mégis lehetõségem adódik
rá, kislányommal együtt, kizárólag a
délutáni órákban, a legmagasabb fak-
torú krémekkel tartózkodunk a
szabadban. Véleményem szerint még
mindig túl kevés figyelmet fordí-
tanak az emberek a Nap káros su-
garaira, pedig a legfontosabb a
megelõzés volna.

Nagyon szeretem a napfényt, ezért
különösen fontosnak tartom minden
napozás elõtt megvédeni a bõrömet.
Ennek érdekében strandolások elõtt
20 perccel, magas faktorszámú
naptejjel elõzöm meg a káros su-
garak hatásait. Természetesen 11 és
15 óra között kerülöm a napon való
tartózkodást. Bár napjainkban rend-
kívül divatos a szép, barna bõr, én
mégis úgy gondolom, hogy az elsõ
és elengedhetetlen a védelem.

Természetesen régóta ügyelek arra,
fõképp nyáron, hogy mind a családom,
mind a saját részemre napvédõ terméke-
ket biztosítsak. Szerencsére könnyen hoz-
zájutok ezekhez. Atöbbséggel ellentétben
nemcsak a naptejekre gondolok, hanem
más bõr- és hajápoló szerekre, melyek
szerintem ugyanolyan fontosak. Különö-
sen a kisfiamnál fordítok nagy figyelmet a
védelemre. Valóban szép a napsütötte bõr,
de nem szabad megfeledkeznünk arról,
milyen veszélyeket rejthet magában. 

Kiss Nikolett Horváth Nikolett Pintér Ivett

MT

Fotó:  Major

Levelesládánkból
Az elõzõ lapszámban Egy történés - három
történet címmel hírt adtunk arról, hogy a
Város és Faluvédõk Szövetsége XXVII.
Országos Találkozóján Ráday Mihály
elnök - fasiszta propagandának minõsítve -
összeszedte a Wass Albertre vonatkozó
kiadványokat. Dr. Nagy Attilának az
eseménnyel kapcsolatos - az Új Tapolcai
Újságban közölt - írása más nyomtatott
sajtóban is megjelent, és annak másolatát
az alábbi levél kíséretében juttatták el
szerkesztõségünkhöz. De más is kifejtette
véleményét a történtekkel kapcsolatban.

Tisztelt Szerkesztõség!
Mi néhányan, Tapolcáról elszármazottak

fel vagyunk háborodva a mellékelt cikk
olvasása után. Szeretnénk megtudni, hogy ez
valóban így történt-e, hogy egy pesti ...
dirigált a városban?!

Kérjük, hogy a következõ számban elfogu-
latlanul, és tárgyilagosan, egy cikk erejéig
reagáljon az eseményre.

Köszönettel: Tüskés Györgyné és barátai,
Szombathely, 2008. 07. 01.

Tisztelt Asszonyom!
Az Ön levele és az Új Tapolcai Újság

júniusi száma „kerülte egymást”, ugyanis az
esettel abban részletesen foglalkoztunk. 

Üdvözlettel: 
N. Horváth Erzsébet felelõs szerkesztõ

Megtanulhatatlan
A városszépítõ egyesületek mûködése min-

denben követi a civil szervezõdésektõl elvárt
politikamentességet, vagy legalább azt, ne
okozzon a másképpen gondolkodóknak

bosszúságot. Ez az elvárás onnan származik,
hogy a benne résztvevõk általában értelmisé-
gi és jól nevelt emberek. Legalábbis így volt a
klasszikus civil szférában.

A városszépítõk munkája Tapolcán évtize-
dekre visszamenõen jó. A mûködésük 25 éves
évfordulójára ezért olyan országos hírû szak-
értõt hívtak meg, Ráday Mihály személyében,
aki e téma értékmentõ jellegét következetesen
képviseli. Képzett, tanult ember. Mégis, ven-
dégeként a városnak, súlyosan vétett a jól-
neveltség ellen. Vendégjoggal élt vissza. Mi, ta-
polcaiak, Wass Albertet, mint írót és hazafit
nagyra értékeljük. Ezt a vendégnek tudnia illett
volna, hiszen nevét közintézményünk is viseli.
Már csak ezért is mérsékelnie kellett volna a
jobboldal elleni ideológusi hevületét. Erre mi
történik?

Tapolcai városvédõk rendezvénye elõtt, dr.
Nagy Attila kiadói asztalánál lefasisztázta Wass
Albertet, sajátkezûleg összeszedte a dokumen-
tum kiadványokat, és elsüllyeszttette az eladó-
val. Mindezt azzal a szent dühvel, amivel az
általa fasisztának kinevezett Wass Albert iránt,
mint politikai véleményét közölte. De közlése
hamis volt, hiszen azt a véleményét is kinyil-
vánította: találkozójukon nincs helye poli-
tizálásnak. De neki szabad volt?!

De ne csodálkozzunk, megszoktuk: balról
érkeznek elfogadhatatlan formában párt ízû
vélemények. De elviselni neveletlenséget, a
vendégjogot felrúgni, ugyanúgy lehetetlen;
mint megszokni egyesek nemzetközi
illemkódex elleni viselkedését. Igaz, azt meg-
tanulni lehetetlen, ha nincs benne vérünkben.
De tudós embernek a köz iránti neveletlen-
sége súlyosabb vétek.             Dr. Sáry Gyula

Nagy örömmel tudok beszámolni
Önöknek, hogy a városrész eddigi legna-
gyobb beruházása, a szennyvízcsatorna-
beruházás befejezõdött, a mûszaki átadások
megtörténtek, a lakossági szennyvíz-
bekötések elkezdõdtek, folyamatban  van-
nak. A kivitelezõ munkát a Colas Dunántúli
Rt. végezte.

E beruházás értéke közel 410 millió
forint, mely pályázati pénzbõl, önkor-
mányzati finanszírozásból, illetve lakossági
hozzájárulással tudott megvalósulni. Ko-
moly és hosszadalmas munka elõzte meg a
pályázati  elõkészítõ és lebonyolító munkát,
amit Tapolca város vezetése, az Önkor-
mányzati és Vagyongazdálkodási Iroda dol-
gozói végeztek a siker érdekében.

Tudom és tapasztalom nap mint nap,
hogy milyen nehéz a jelen  gazdasági hely-
zetben a megélhetés, ennek ellenére csalá-
dok többsége vállalta, illetve vállalja a hoz-
zájárulás befizetését. Örülök annak, hogy a
lakosság többsége  megértette és tolerálta az
ezzel járó felfordulást a kivitelezés idõsza-
kában, még  ha voltak is néha problémák,
azokat idõközben orvosolták.

Úgy gondolom, az elmúlt idõszak nehéz-
ségeit kárpótolják a szépen kialakított
utcafelületek, vízelvezetések, parkolók ki-
alakítása a temetõ elõtti részen, illetve az

orvosi rendelõ mellett, vagy gépkocsilassító
kiépítése a Gyulaffy utcában és a Rózsa-
dombon a kõkereszt körüli körforgalom
kialakítása. De említést kell tennem a
városrészben történõ virágültetésrõl, parko-
sításról is.

Teljesen új arculata lett a kultúrotthon
környékének. Az öreg és beteg fák kivágás-
ra kerültek, helyette élõsövényt és színes
virágokat ültettünk. De hasonló parkosítás-
ra került sor a temetõ elõtti részen, illetve a
rózsadombi keresztezõdésben. Természe-
tesen a városrészt érintõ és szépítõ munkák
- az elképzeléseknek megfelelõen - tovább-
folytatódnak.

Kérek mindenkit, hogy továbbra is
tegyünk meg mindent lakókörnyezetünk
szépségéért, vigyázzunk rá, és õrizzük meg
az elért eredményeket, hisz mindannyian
részesei vagyunk.

Végezetül köszönöm Diszel-városrész
minden lakójának a türelmét és megértését,
amit a kivitelezõ munkálatok alatt tanúsí-
tott.

Köszönet Tapolca város vezetésének és
mindazon hivatali dolgozóknak, akik bármi
módon támogatták, segítették és segítik a
városrész  fejlõdését, szépülését. 

Bakos György
önkormányzati képviselõ

Tisztelt Diszeliek!

A tavalyi év végén alakult meg a
Tapolcai Lakóközösségek Egyesülete
Kárpáti Imre vezetésével. Célul tûzték ki,
hogy az épületek nagy részét érintõ gon-
dokat és problémákat közösen kívánják
megoldani. Ennek érdekében idõrõl
idõre üléseznek. Így volt ez június
hónapban is.

A Tapolcai Lakóközösségek Egyesülete
a társasházakat igencsak érzékenyen érintõ
témákban hívott elõadókat legutóbbi
ülésére. Ma már mindenki tudja, hogy a
megújuló energiák hozhatnak csak
megoldást a környezet védelmére és
Földünk kizsákmányolásának megál-
lítására. Ezt felismerve nyújt újfajta, a
melegvízellátást biztosító napkollektoros
megoldást a lakóközösségek számára a -
városunkban már ismert - Schneider István
vezette Kft. Az ügyvezetõ ismertette a már
rendelkezésre álló tapasztalati adatokat, és
tájékoztatott a pályázati lehetõségekrõl is. 

Majd a Digi TV társasházi program-

felelõse tartott elõadást új kezdeménye-
zésükrõl.  Az eddigi egyéni megrendelése-
ken túl most lehetõség adódik arra, hogy
egész lakótömbök igényeljék a szolgál-
tatást. A cég a 8-12 lakásos épületektõl a
100 lakásos társasházakig tudja biztosítani
a mûholdas csatornákat csillagpontos rend-
szerben. Magukra vállalják a kábelezés és a
Városi TV adását vevõ berendezés beszer-
zésének költségét is. Ez utóbbit azért hang-
súlyozta a képviselõ, mert a lakóközös-
ségek elõzetesen már jelezték, hogy csak
abban az esetben hajlandók tárgyalni a
lehetõségrõl, ha a cég továbbra is biztosí-
tani tudja a helyi tévécsatornát a mûholdas
programok mellett. Elhangzott még, hogy a
lakóknak nem kell megvásárolni a beltéri
egységet, illetve, hogy megfelelõ jelent-
kezõ esetén internet és telefon-szolgáltatást
is kedvezményesen nyújtanak. 

A további elõadások a tetõ- és épület-
szigetelésrõl, valamint a nyílászárók
cseréjérõl szóltak.             Kovács Melinda

Új társasházi lehetõségek

Elõször is meg szeretném köszönni, hogy vendégül fogadtak minket és támogattak.
Nagyon hálásak vagyunk, mert ilyen szeretetteljesen és odaadással foglalkoztak
velünk.

Ha el is megyünk, soha nem fogjuk Önöket elfelejteni, mert mindig a szívünkben
lesznek.

Ha egy tenger is elválasztana minket kisiratosiakat és a tapolcaiakat, a szeretet
akkor is összeköt bennünket.

Számomra az volt a szép élmény, hogy voltunk a Tavasbarlangban, és megnéztük
ezt a szép várost. Sokat fürödtünk, nevettünk, finom dolgokat ettünk, táncoltunk,
hajókáztunk, és kaptunk sok ajándékot, pl. tanszercsomagot is. Jézus azt mondta: Ha
valakit befogadtok a házatokba, akkor engem fogadtok be.

Nagyon jó dolog jót tenni a gyermekotthoni gyerekekkel is, és ha azt teszik, akkor
Jézusnak teszik.

Kívánjuk, hogy mindig szeretet tartsa össze ezt a közösséget, és mindig megmarad-
jon a béke, ami kell nekünk, embereknek. Nagy Doina

a kisiratosi felsõtagozatosok nevében

Kedves Tapolcai Jótevõink!
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EGYHÁZI HÍREK - KULTÚRA - OKTATÁS

A Járdányi Pál Zeneiskola XIX. alkalom-
mal szervezte és adott otthont Baranyay
László mesterkurzusának, július 5-e és 14-e
között.

BARANYAY LÁSZLÓ ÉS LISZT

A kiváló zongoramûvész, fõleg Liszt
mûveibõl összeállított hangversenyét hall-
gathattuk július 5-én, ami egyúttal hagyo-
mányos mesterkurzusának nyitánya is volt.
Sõt. Liszt mûvek mesteri bemutatását is
jelentette, ami a nagy magyar zenész jobb
megismeréséhez járulhatott hozzá. Liszt
nevét mindenki tudja, mûveinek javát sajnos,
kevesen élvezik. Tartalmuk a vallásos misz-
tikától a tobzódó Mefisztó táncig ér.

Azért nem ismerik kellõen zenéjét, mert õ
nem az akit „kislány a zongoránál”, vagy a
kis karmester a pódiumon nekünk bemutat,
Liszt a zongorajáték radikális megújítója,
valamint Wagnerrel a nagyromantika zseni-
ális zeneszerzõje. És zenéje nehéz, mert a
komponista egész egyénisége végletes, mint
kompozícióinak végletes érzelmi tartalma.

Rendszerint két, egymásnak feszülõ témát
mutat be, amik feloldás után törnek. Másik
elve, a zenéjének és a költészetnek szoros
kapcsolatba hozása. Reneszánsz témák!

Csodagyerekként, hangversenyezõ mûvész-
nek indult. Meghódította a világ nagy hangver-
senytermeit, majd komponálni kezdett. Korán
kacérkodott az egyházi renddel. Mégis, elõször
Frankfurtban belépett az „Egység” szabadkõ-
mûves páholyba, majd Berlinben az „Egyetér-
tés” páholy felemelte mester fokra. A zene
hozta szoros és problematikus kapcsolatokba a
nõi nemmel. Legfõbb kívánságához, egy válás-
sal legalizált házassághoz a Vatikán nem járult
hozzá. Cosima lányát Wagner elcsábította fér-
jétõl. Tehát a mûvészélete hátterét nem tudta
rendezni.

Végül az egyházi rend szentségéhez kívánt
nyugalomért megtérni. A Vatikán azonban
csak az akkori legalsóbb papi méltósághoz
jutatta, a diakónussághoz. /Azóta megszûnt
tartalmai, a gyertyavivõ, ajtónálló, felolvasó
és az ördögûzõ. VI. Pál óta, 1972-tõl./
Diakónussága 1865. évétõl, kissé talán
teátrálisan, Liszt abbénak hívatta magát.
/Furcsa párhuzam jut eszembe, Nagy
Töhötöm elõször kreatív jezsuita, majd
sértõdése után lett szabadkõmûves. E szelle-
mi mûhelyek nem egészen antagonisták? Tán
át is járhatók?/ Baranyay László sajnos, csak
zongorára írt kompozícióiból mutathatott be
néhányat, mert egyházi mûveihez nagyobb
apparátus kell. De a tartalmi és technikai szél-

sõségek ezekben is elõbukkantak. Az est
nagy siker volt, vastapsokkal.

A ráadás, Schubert As-dur Impromtu, már
egy egészen más világba repített.

A MESTERKURZUS BEFEJEZÉSE

Július 14-én este a Zeneiskolában hangu-
latos hangversennyel befejezõdött Baranyay
László zongoramûvész tizenkilencedik mes-
terkurzusa. A 19 résztvevõ fiatal zongorista
közül kilenc lépett a zongorához, miután a
hallgatók másik fele Keszthelyen már szere-
pelt. A bemutatott zeneszámok technikai
megoldása, nehézségi foka, maga a zenélés
muzikalitása különbözõ fokon állt. A produk-
ciókban bizonyára válogatási feltétel volt,
mennyire sikerült „készre” formálnia
darabot. És most kérem, egyesek méltatása
helyett általános benyomásaimat hadd adjam
közre. Ezt egy példa bemutatásával teszem
meg, mert a zene mégis személyhez szól.

A hangverseny végén megkerestem egy re-
mekül zongorázó fiatalembert, hogy az elõ-
adott mû megszólaltatásához, kitûnõ muzi-
kalitásához gratuláljak. Majd amikor elbe-
szélgettem Baranyay mûvész úrral, vélemé-
nyem helyességét az Õ tapasztalatával kont-
roláltam. Igen, ez a fiatal, roma származású

fiú, szerinte is tehetség. Olyan tehetség, aki,
mint bevezetõjében megfogalmazta, szárnyal-
ni képes, olyan fokban, hogy tollait inkább
nyesegetni kell, nehogy Ikarusként veszélyes
magasságokba ragadtassa magát, kockáztatva
a zuhanást. Megtudtam, nehezebb a tehet-
ségekkel bánni, mint a középszerrel.

A közönség az elõadók közül a hangosan
technikás muzsikusokat honorálta a tapsok
ereiével.  Ezen nem kell csodálkozni, hiszen
a technikai tudás után következik a lehig-
gadás, átélés, értelmezés a mûvész valódi
célja. Figyeltem a zenész és hangszer viszo-
nyát. Volt, aki szinte belebújt a klaviatúrába,
ezzel meghitt kapcsolatát kívánta bemutatni.
Volt, aki félszegen merev testtartást vett fel,
mintha tartana a hangszertõl. Egyesek meg-
szuggerálták a zongorát, hogy engedel-
meskedjen, erre koncentráltak. Aztán voltak,
akik úgy ültek a hangszer elé, mintha a szol-
gájuk lett volna. Hej, pedig a jó hangszernek
lelke van. Rossz kézben meghasad, mint a
költõ vázája.

Ezt a véleményemet is ütköztettem
Baranyay László mûvész úrral. Tökéletesen
egyetértettünk, a kiváló zongora hû társ. Nem
véletlen, voltak nagy mûvészek, akik együtt
utaztak hangszerükkel. Szép este volt, hangu-
latos utóbeszélgetésekkel.      Dr. Sáry Gyula

Baranyay László Liszt-díjas zongoramûvész XIX. nyári mesterkurzusa

18 év istenszolgálat után búcsút vett
Tapolcától, az egyházközség híveitõl
Nagyné Szeker Éva evangélikus lelkész.

A tapolcai protestáns templomban általa
megtartott utolsó istentiszteleten Ács János
polgármester is köszönetét fejezte ki azért az
áldozatos munkáért, amellyel a lelkészasz-
szony a város életében részt vett. Nemcsak
egyházi ünnepségeken, de a település fontos
eseményein is sokan hallhatták megszívle-
lendõ szavait.

Csere Sándor kanonok-plébános így köszönt
el a Budapesten szolgálatot kezdõ lelkésztõl.

- Az evangélikus lelkésznõ szinte
Tapolcára érkezésemkor már felvette velem a
kapcsolatot. Nagy örömömre szolgált, hogy
hamar találkoztam az ökomenikus szellem-
mel új helyemen. Az együttmûködés a krisz-
tusi szeretet jegyében még fokozódott. Az Õ
megértõ, segítõ jellemének az értékét növeli
cselekedeteinek tudatossága. Határozott
egyéniség volt, aki a jót ellentmondást nem
tûrõen igyekezett megvalósítani.

Különbözõ szertartásokon mûködtünk
együtt. Mindig nagyon készült az istenszol-
gálatra. Lelkesen beszélt róla, ha valahol látta

áldozatos munkája eredményét.
Kívánom, hogy a jövõben is tudja meg-

valósítani szép terveit Isten dicsõségére és az
emberek javára.

Sajnálom én is távozását. Remélem, hogy
az Õ õszinte istenszolgálata sok örömet tarto-

gat számára új gyülekezetében.
Nagytiszteletû Éva asszonynak szeretettel

kívánok Isten segítségével sok sikert új
állomáshelyén.

- Nagyon nehéz szívvel hagyom el
Tapolcát, az egyházkerületemet, a
gyülekezetet - kezdi beszélgetésünket Éva
lelkészasszony. - De mivel az új szolgálati
helyem - a XVII. kerületi Rákoskeresztúri
Egyházközség - templomai sok mindenben
hasonlítanak a tapolcaira, így mégsem telje-
sen elszakadva kell, hogy éljek. Tizennyolc
évvel ezelõtt Tapolcán a legnagyobb szeretet-
tel fogadtak engem. Az évek során nemcsak a
maroknyi kis evangélikus csapatot sikerült
összefognunk, de a református, a katolikus
testvéreinkkel, a város keresztény embereivel
egy nagy családot is alkottunk. Jó volt érezni,
hogy számítanak rám a város ünnepein, hogy
a református és katolikus lelkésztársaimmal
egy nagyon szép, bensõséges és gyümöl-
csözõen tartalmas kapcsolatot alakítottunk ki.
Tapolca a kedvenc városaim egyike. Ha csak
tehetem, mindig vissza fogok látogatni ebbe
a nagyon szép, dinamikusan fejlõdõ kisváros-
ba, amelynek oly sokat köszönhetek.     NHE

Tizennyolc tapolcai év

Június 23-án irodalmi kiállítás nyílt a
Batsányi János Mûvelõdési Központban
Horváth József nyugállományú rendõr
alezredes prózai és verses mûveibõl. Nem
ez az elsõ eset, hogy a szerzõ mûveivel a
nyilvánosság elé lép.

Legújabb kötete „Tovatûnt évszakok” cím-
mel válogatás is, és új verseket is tartalmaz. A
kiállítás alkalmával Hangodi László méltatta
a szerzõ emberi és költõi-írói jellemvonásait.

Ismeri a hagyományokat, a természetet, a
környezetet. A csillagos ég kutatója, a Fülöp-
hegy, a Balaton szerelmese, virágok, állatok
barátja, barátságok ápolója.

Egyik versében írja: „Nem vágyok a
Parnasszusra”. Nem is odavalók a versei;
könnyen áttekinthetõ, laza szerkezetû, csi-
szolatlan ritmikájú sorok, keresett-keresetlen
rímek. Fáradtságot oldó, olykor megható,
szórakoztató, nevettetõ, nevelõ gondolatok.

Az egyszerû naiv forma tartalmilag igaz-
gyöngyöket ringat, rejteget. Tisztes létszámú
jelenlévõ köszöntötte a szerzõt, az embert;
testülete hivatalból is, Zentai Gábor pedig
Batsányi Emlékéremmel tüntette ki.

G. Dr. Takáts Gizella

Nem vágyik
a Parnasszusra

Mindnyájunk Gizi nénije
„Az itt eltöltött 28 év során nemcsak
térségünk köztiszteletét élvezõ tanár-
egyéniségét ismertük meg benne, de a
szeretetet és a jóságot teremtõ kellemes
atmoszférája mindnyájunk Gizi nénijévé
tette, s most a keze alatt felnövekedett
hálás diákjai köszöntik szeretettel a
tiszteletben megélt kerek évfordulóján.”

A fenti mondatok abból a laudációból
valók, amellyel Szepsi Város Önkormányza-
ta köszöntötte 80. születésnapján Dr. Görcsös
Mihályné dr. Takáts Gizellát a Pro Urbe-díj
átadása alkalmából a XII. Szepsi Napok ren-
dezvénysorozat keretében.

Mindnyájunk Gizi nénije egy évtizede
Tapolcán él. Mindenütt feltûnik, ahol segíteni
kell: segélycsomagot visz Kárpátaljára, gyûjt
az erdélyi árvák részére, szép szóval, zenével
vigasztal, tanít, és friss szellemmel, nagy
mûveltséggel igazodik el a világ és a szûkebb
környezete dolgaiban. Arról, hogy miért lett
tanító lámpás, így beszélt nekünk.

- Életemben korán megnyilvánult a tanítás
igénye, képessége. 8 éves koromban írt dol-
gozatomban már jeleztem, tanító szeretnék
lenni. Jó tanítóm és falunk papja segítségével
a híres budapesti Ranolder Intézetben tanul-

hattam, végeztem a tanítóképzõben. Kiváló
szakmai és pedagógiai alapokra épülhettek
felsõfokú tanulmányaim Pécsett, Szegeden,

Budapesten társadalom- és természettudo-
mányi szakon, de az idegennyelvi és zenei
mûveltséget is a Ranolder-i tanulmányok
alapozták meg. 1950-tõl Mosomagyaróvárott
tanítottam; elõbb általános iskolában, majd a
Kossuth Lajos Gimnáziumban - magyar
nyelv-irodalmat, éneket. Mellette néprajzi és
nyelvészeti kutatásokat folytattam  a Magyar
Néprajzi Társaság, illetve a Nemzetközi Filo-
lógiai Társaság tagjaként. Magyar nyelvé-
szetbõl doktoráltam Budapesten. Házasság-
kötés folytán Kassára kerültem. Kassán és
Szepsiben 28 évig tanítottam a Magyar
Tanítási Nyelvû Alapiskola és Gimnázium-
ban. Gyermekeink Magyarországon alapítot-
tak családot. 1998-ban családegyesítés címén
férjemmel átköltöztem. Tapolcán telepedtünk
le. Itteni jótevõimnek köszönhetõen otthonra
találtam, taníthattam. Ács János, Tapolca
város polgármesterének ajándékát, a Tapolca-
könyvet az ünnepély keretében nyújtottam át
az engem köszöntõ Zakariás István pol-
gármesternek. Tartalmas pedagógiai pályám
örömei adják az erõt a mai napig, hogy
szívesen szolgáljam a tanítás és nevelés ügyét.

Tiszta szívbõl gratulálunk mi is. Isten
éltesse Gizi nénit!          N. Horváth Erzsébet

AUGUSZTUS 3.
1730 Magyar Mese Zenekar

Sztárvendég: GROOVEHOUSE

AUGUSZTUS 10.
Tihanyi Vándorszínpad:

BORBAN AZ IGAZSÁG

A rendezvények kezdési
idõpontja: 20 óra

Rossz idõ esetén az elõadások
a Tamási Áron Mûvelõdési

Központban kerülnek
megrendezésre. 

Fotó: N. Horváth



Augusztus 1-je az anyatejes táplálás világ-
napja. Június 27-én 9 órától együtt ünne-
peltek édesanyák, babák, valamint az
egészségügyben dolgozó szakemberek. A
családias légkörben megrendezésre kerülõ
eseménynek - az elmúlt évekhez hason-
lóan - a Tamási Áron Mûvelõdési Köz-
pont adott otthont.  

A világnap kapcsán Nagyné Lombos
Katalinnal a szoptatás szerepérõl, jelen-
tõségérõl beszélgettem.

- Kétgyermekes családanyaként rendkívül
fontosnak és elengedhetetlennek tartom,
hiszen nincs meghittebb és melegebb pil-
lanat az édesanya-gyermek kapcsolat során.
Elképzelhetetlen számomra, hogy gyer-
mekeimet ne anyatejjel tápláljam. Úgy gon-
dolom - amellett, hogy higiénikus - az anya-
tej minden olyan létfontosságú tápanyaggal
rendelkezik, amelyre egy kisbabának szük-
sége lehet. Nagyobbik gyermekemet, Balázst
21 hónapos koráig szoptattam. Kislányomat,
Biankát is legalább ilyen hosszú ideig
szeretném. Bármilyen kellemetlenség vagy
nehézség is lép fel a szoptatás ideje alatt, azt

tanácsolom a kismamáknak, ne hagyják ki az
anyatejes táplálás élményét. Az a kontaktus,
amely anya és gyermeke között létrejön,
különösen fontos és meghatározó a kiegyen-
súlyozott testi-lelki fejlõdés szempontjából.    

Major Tünde

Szólj, síp, szólj ! . . .
Magánügy? Nagyon kevés magánügy magán ügy. Szinte minden ügyünk, döntésünk

hat embertársainkra, szûkebb, tágabb környezetünkre.
Megtörhetem durván a csöndet, ha kedvem tartja pl. alvó kisgyermek, súlyos beteg

vagy csöndre vágyók közelében? - az éjszakai jogos pihenés idején?
Ronthatom egészségemet, kockáztathatom életemet alapos ok, méltó cél nélkül?
Te vakmerõ, meggondolatlan, dolgozhatnál, de tönkretetted magad, kórházban ápol-

nak; kiszorítod a „természetes betegeket”. A föld közös kincsét pazarlón élvezed, más-
nak alig jut. Magánügy? - Szólnod kéne, hallgatsz; tenned kéne, nem mozdulsz.

Gyászolók közt-közelében vihogva szórakozol; kegyeletsértés. Magánügy?
Rontod a levegõt, szennyezed a környezetet, szemetelsz. Magánügy?
Amit nem kívánsz magadnak, ne tedd mások ellenére, rovására; marad még magad

kedvére-javára tisztelhetõ, elegendõ magánügy, amivel a köznek is használsz.
Dr. G. T. G.
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Felettünk a csillagok 14. rész
Makemake

A Nemzetközi Csillagászati Unió illetékes
szakbizottsága elnevezte a negyedik tör-
pebolygót, melyet eddig 2005 FY9 néven
jelöltek.

A törpebolygó - melynek mérete a
Plutoénak körülbelül a kétharmada - a
teremtés és a termékenység polinéz istene
után a Makemake nevet kapta. A
Makemake az egyik legnagyobb ismert
objektum a külsõ Naprendszerben, a
Neptunuszon túl. A Ceres, a Pluto és az Eris
után ez a negyedik törpebolygó és harmadik
ezen égitestek plutoidák nevû alosztá-
lyában. A Makemake távcsövön át nézve
vörös színûnek látszik, ezért a kutatók úgy
vélik, hogy a felszínét fagyott metán borít-
ja.

A Makemake-t 2005-ben fedezte fel Mike
Brown és csoportja. Ekkor még csak a 2005

FY9 jelölést kapta. Ha valaki felfedez egy
új Naprendszeren belüli égitestet, jogosult
nevet javasolni a Nemzetközi Csillagászati
Uniónak. A Naprendszer nagyobb égitest-
jeit mitológiai alakokról szokás elnevezni,
ám ebben az esetben nehezítette a dolgot a
felszínt valószínûleg teljesen beborító
metánjég, ugyanis igen nehéz ehhez a tulaj-
donsághoz illõ európai mitológiai alakot
találni. Éppen ezért Brown a polinéz mon-
davilágból Makemake-t, a Húsvét-sziget
polinéz lakóinak teremtés- és ter-
mékenységistenét választotta. Érdekes tény,
hogy a felfedezõ felesége a Makemake, az
Eris és a - egyelõre még csak számmal
jelzett - 2003 EL61 felfedezésekor is
várandós volt. Brownt nyilván ez elég jelen-
tõs mértékben motiválta a név kiválasz-
tásában. Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Halpert Salamon dr. fõrabbi

(Nagyszõlõs, 1903 - Terezin, 1945 április)

A budapesti rabbiképzõ növendéke volt 1922-1927 között.
Bölcsészdoktorrá 1926-ban avatták Budapesten, 1928-ban pedig
rabbivá. 1927-tõl õ töltötte be a tapolcai fõrabbi stallumot.
Tapolcán nemcsak híveinek, de a város más vallású polgárainak is
közkedvelt egyénisége lett. Tisztelték széles körû mûveltségéért,
segítõkészségéért. Tapolca társadalmi életének 18 éves mûködése
alatt mindvégig nagyon színes és aktív egyénisége volt.
Kezdeményezõként lépett fel minden olyan közügyben, amelyben

a város polgárainak érdekeit látta. Karitatív munkát végzett a Stefánia Szövetség helyi
tisztikarában és a Krajcár Egylet titkáraként, de közremûködött az 1935-ös nagy tûzvész káro-
sultjainak megsegítésében is. Cikkeket írt és jelentõs szervezõmunkát végzett a polgári
leányiskola fejlesztése érdekében és megnyittatta a korábban bezárt izraelita óvodát. Sokoldalú
egyéniségét jellemzi, amilyen természetes módon bekapcsolódott a város sportéletébe. 1932-
ben Tapolcán a TIAC szervezésében bonyolították le a dunántúli ökölvívó bajnokságot. A
gyõztes csapat számára megalapította a Batsányi-vándordíj ezüst serleget, amelynek elsõ tulaj-
donosa éppen a TIAC csapata lett. Vezetõ egyénisége volt a város sakkéletének, széles körben
ismert, aktív versenyzõje a Tapolcai Sakk-körnek. Bravúros teljesítménye volt 1940
májusában a Budapesten tartott sakkversenyen, amikor Gereben nagymester elleni szimultán
játékban díjat nyert. Nagy mûveltségét jól érvényesíthette a város kulturális életében. Több
nyelven beszélt, nyelvtanfolyamot szervezett a fiataloknak. Rendszeresen írt a Tapolcai
Lapokba. Tevékenységével példát mutatott abban, hogy egyszerre lehet valaki õsi vallását tel-
jes hittel gyakorló zsidó és átélt hazafiságú magyar. A harmincas évek végén tevékenységét
egyre jobban akadályozta az erõsödõ antiszemitizmus. Mentesülhetett volna ugyan a
zsidótörvényekbõl következõ atrocitások nagy része alól, elkerülhette volna a deportálást,
1944-ben mégis elkísérte híveit a zalaegerszegi bevagonírozásra, s továbbra is velük maradt a
halálúton. Helytállását, önzetlen emberi magatartását egybehangzóan tanúsította a kevés
túlélõ. A teljesen legyengült embert Terezin mellett lõtték agyon. Emlékét a zsidótemetõ rava-
talozójában kis márványtábla õrzi.                       /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok./

Anyatej, mint elsõ védõoltás

A tapolcai strand a 75%-ban önkor-
mányzati tulajdonú Városgazdálkodási
Kft-é. Hegedûs József ügyvezetõ igazgatót a
strand bezárásához vezetõ útról kérdeztük.

- A strand képtelen kitermelni az
üzemeltetési és karbantartási költségeket, ha
nem kap hozzá támogatást - mondta az igaz-
gató. - Mi 2000-ig kaptunk hozzá az önkor-
mányzattól. 2001-ben még felújítottuk, és úgy
adtuk át a mûködtetést felvállaló kft-nek, de
azóta nem költöttünk rá. 17 év telt el a strand
megnyitása óta, tudomásul kell venni, hogy
lejárt az ideje. Újra felkapott lett a Balaton, 20-
50 km-es körzetben nagyszerû élmény-
fürdõket talál a kikapcsolódni vágyó, így ter-
mészetes, hogy ha teheti, odamegy. Egyre
kevesebb volt a helyi strand vendége, és „lát-
ványnak sem volt utolsó”, még a Jánosi Laci
bácsiék által megépített fapados, korszerûtlen
öltözõ sem. Tudomásul kell venni, hogy a víz
már kevés, élmény is kell. Itt viszont nincs

terület ahhoz, hogy fejlõdni tudjon a strand.
Kár lenne beleölni sok tízmillió forintot.

- 2002-ben vettük át a strandot - idézi fel a
6 évvel ezelõtti állapotokat Barai Róbert, a
strandot 2008-ig mûködtetõ Smile Kft.
ügyvezetõje. - Látva a mûszaki helyzetet, egy
bizottságot állítottunk fel, amelyben érin-
tésvédelmi, gépész és statikus szakember is
volt. Sajnos, a sportúszó medence statikai
szempontból már az 1989-es átadáskor
elhibázott volt. A diletációs vonalnál nagyon
nagy mennyiségû vizet engedett át már akkor
és azóta is, naponta 50-100 m3-t. Mivel így
üzemelt közel 20 évig, nem csoda, hogy a
medencét körbevevõ terelõ árokban lévõ
berendezések teljesen tönkrementek. Az
1996-os kormányrendelet egyértelmûen elõ-
írja, hogy vízforgatóval kellene ellátni a ta-
polcai strandot is. Ez a berendezés és a fel-
újítás közel 100 millió forintba kerülne.  

NHE

Megkérdeztük - utána jártunk

Pihenjen biztonságban!
A nyár a felnõttek számára is lehetõséget
biztosít a kikapcsolódásra.

Ezen idõszakban a fenti tevékenység
közkedvelt helyszínei a vízpartok környéke
(strandok, kempingek, horgásztavak) hétvégi
házak, valamint nyaralók. De ezt mások is
tudják!

Az értékeink megóvása érdekében íme
néhány jó tanács:

- Kikapcsolódásaik alkalmával egy pil-
lanatra se feledkezzenek el arról, hogy az
illetéktelen személyek a köreikben bármikor,
tudtuk nélkül is tartózkodhatnak.

- Strandon történõ „felüdüléseik” során -
minden esetben - a társaságból maradjon ott
egy személy a parton, aki a hátrahagyott tár-
gyaik, ruháik és értékeik megfigyelését végzi.

- Az elviselhetetlen forróság egy pillanatra
se „szédítse” meg a gépkocsivezetõket oly-

annyira, hogy a hátrahagyott személygépko-
csik üléseirõl és mûszerfalairól ne vegyék el
az ott feltûnõ módon szállított övtáskákat,
telefonokat, pénztárcákat és egyéb értéktár-
gyakat!

- A horgászatra érkezõ vendégek az általuk
használt kerékpárokat, motorkerékpárokat
(amennyiben van rá lehetõség) vigyék
magukkal a vizek partjáig annak érdekében,
hogy azok mindig szem elõtt legyenek!

- Ha ez megoldható, akkor használják a
strandokon kiépített és jól látható tárolókat,
valamint a védelmet szolgáló számzárakat,
speciális kerékzárakat!

- Hétvégi háznál, nyaralónál történõ tartóz-
kodásuk alatt tartsák szemmel a terület
határait, valamint az ott elhelyezett vagyon-
tárgyaikat! Molnár András r. fhdgy. 

megelõzési elõadó

A legifjabbak számára idén is megren-
dezésre került a már tradicionálisnak
mondható gyermek sport- és szabadidõ
tábor a Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. szervezésében.

A kéthetes tábor célja, hogy különbözõ
sport, kulturális és szórakoztató prog-
ramokat nyújtsanak a 7-12 éves gyerekek
számára, valamint, hogy a szülõk meg-
bízható, szakszerû felügyelet alatt tudják
gyermekeiket a szünidõ idején is. A fiatalok
rendõrségi elõadáson, a tapolcai tûzoltóság
bemutatóján vettek részt, mozgássérült
emberekkel ismerkedhettek meg, sportolhat-
tak együtt, illetve számos sportolási lehe-

tõség közül választhattak. A szervezõk
egyéb irányú elfoglaltsággal - kiállítás
megtekintése, kirándulás, Tele Tábor stb. - is
igyekeztek minél színesebbé és élmény-
gazdagabbá tenni a tábort.

A rendezvény sikerességét, népszerûségét
mutatja, hogy évrõl-évre nõ a létszám, és
több visszatérõ táborozóval lehet találkozni.
A táborba nemcsak a városból és kör-
nyékérõl érkeznek, hanem Keszthelyrõl és a
fõvárosból is. 

A nyáron még egy turnus indul augusztus
4-15-ig, melyre a Városi Moziban lehet
jelentkezni. A szervezõk szeretettel várják a
gyerekeket. Juhász Ágnes

Sport és szabadidõ tábor

Az Európa-bajnoki selejtezõre készülõ
magyar kosárlabda-válogatott három
héten át városunkban edzõtáborozik.

A Mészáros Lajos szövetségi kapitány
által dirigált legénység napi két edzéssel,
úszással, futással, erõsítéssel készül, hogy a
nagy feladatot megoldja: tovább kell jutni a
selejtezõbõl, majd az EB-n úgy szerepelni,
hogy az A divizióban maradjanak.

Július 26-án az U-20-as korosztályos
válogatottal mérkõzött a felnõtt gárda, s

98:53 (27:10, 20:17, 27:12, 24:14) arányú
gyõzelmet aratott. A mérkõzést követõen
Spanyolországba utazott a magyar együt-
tes, de 30-ától újra Tapolcán folytatják a
felkészülést. Az edzõtáborozás ezen sza-
kaszát két hivatalos barátságos mérkõzés
zárja. Az ellenfél mindkét alkalommal
Románia válogatottja lesz. Augusztus 1-jén
Tapolcán  18 órai kezdettel, másnap pedig
Veszprémben az Arénában lesz a vissza-
vágó. Antal Edit

Válogatott kosarasok Tapolcán

Fotó: Major



Augusztus 2-án ad otthont a város a Dr.
Papp Pál-Csermák József Nemzetközi
Atlétikai Versenynek. A hagyományos do-
bóverseny elõtti sajtótájékoztatóra a Vá-
rosi Mozi elõcsarnokában került sor július
28-án. Neves kalapácsvetõ hölgy is érkezett
a delegációval, Orbán Éva, aki Veszprém
megyeiként ott lesz az ötkarikás játékokon.

Stemmer István, a Veszprém Megyei
Atlétikai Szövetség elnöke nyitotta meg a
sajtótájékoztatót rövid történeti visszatekin-
téssel.

- 1974 és 2001 között 24 alkalommal ren-
dezték meg a Dr. Papp Pál Nemzetközi
Atlétikai Emlékversenyt. Az ötlet és a
beindítás a hálás tanítványtól, Mozsdényi
Józseftõl eredt. Az örökös vándorserleget
Csermák József, a verseny egyik védnöke
ajánlotta fel. Ezt elsõként Irányi Margit, a
BHSE súlylökõje nyerte el 1974-ben 16
méter 47 cm-es dobásával. A díjat dr. Papp
Pál hozzátartozói adták át. A negyedik
találkozónak Pápa adott otthont 1977.
szeptember 24-én. Tizenhét egyesület hatvan
atlétája versenyzett a vándorserlegért, melyet
végül Tamás Gábor, a soroksáriak kalapács-
vetõje szerzett meg a 68 méter 20 cm-es
dobásával. A nõi gerelyhajítás tapolcai gyõ-
zelmet hozott. Farkas Edit, a Bauxit SE spor-
tolója 41,88 méteres hajítással lett az elsõ. 

1978-ban ismét Veszprémben rendezték
meg  a találkozót. Ez a verseny különleges
jelentõséggel bírt. Szabó Ernõ, a BVTC
kalapácsvetõje ekkor döntötte meg Csermák
József 1964-ben felállított 64,23 méteres
megyei csúcsát.

Majd néhány év kihagyás után 1992.
augusztus 29-én a Dr. Papp Pál Atlétikai
Emlékversenyt együtt rendezték meg a
Magyar Kalapácsvetõk Elsõ Országos Talál-
kozójával Veszprémben.

1993-tól végleg Tapolcára került az emlék-

verseny. Gécsek Tibor, aki ennek a
versenynek a tiszteletére utazott a VB-rõl
Tapolcára, s a 79,42 méteres dobásával biz-
tosan nyert.

1994-ben a Tapolcai Ünnepi Napok és az
emlékverseny tiszteletére Tóth Józsefnek, a
Városszépítõ Egyesület elnökének a
kezdeményezésére a városi Panteon-falon
felavatták dr. Papp Pál márványtábláját.

2001. január 12-én meghalt Csermák
József. Augusztus 18-án a városi Panteon-fal-
nál elhelyezték emléktábláját. Ács János pol-
gármester ezen az avatóünnepségen jelentette
be, hogy a minden évben megrendezendõ
nemzetközi kalapácsvetõ verseny 2002-tõl
nem csak a mester, de a tanítvány nevét is
viseli, azaz Dr. Papp Pál-Csermák József
Nemzetközi Atlétikai Emlékverseny lesz.”

A történeti visszaemlékezés után  a szövet-
ség elnöke és Szabóné Harlai Katalin, a
versenybíróság titkára elismerõ szavakkal
szólt az eddigi versenyek kiváló szerve-
zésérõl. Külön köszönetüket fejezték ki azok-
nak a tapolcai testnevelõknek, akik évek óta
magas szinten  segítik a verseny  zökkenõ-
mentes lebonyolítását.

Arra a kérdésre, hogy hány résztvevõt vár-
nak a versenyre, Orbán Éva kalapácsvetõ
olimpikon azonnal reagált. Õ biztosan itt lesz.
Hogy mennyit dobhat /hány sorozatot/, azt
még edzõjével egyeztetni fogja. 

A versenybíróság titkára szám szerinti ada-
tokkal még nem tudott szolgálni, mert a
nevezés még tart, de elmondta, hogy
Békéscsabáról, Balassagyarmatról, Szeged-
rõl, Nyíregyházáról, Pápáról, Veszprémbõl
már biztos, hogy érkezni fognak gyermek,
serdülõ, ifjúsági, junior és felnõtt versenyzõk. 

Stemmer István ezzel a mondattal zárta a
sajtótájékoztatót. - Magyar viszonylatban a
kalapácsvetés az atlétika legeredményesebb-
sportága.

Horváthné Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ
országos alelnöke, Veszprém megyei elnök
és Bognár Ferenc, a Szász Márton-iskola
igazgatója vezetésével a svédországi
Malmöben sporttáboroztak az iskola ta-
nulói együtt a svédekkel és a litvánokkal.

Az elmúlt évben megalapozott jó szakmai
szintû találkozás a malmöi fogyatékkal élõk-
kel foglalkozó sportegyesülettel, valamint a
márciusi szakmai konferencia eredményes-
ségének köszönhetõen megvalósulhatott a
tapolcai gyerekek svédországi utazása. A
Veszprém megyei Önkormányzat támogatá-
sával és Tapolca város polgármesterének se-
gítségével utazhatott a 26 fõs küldöttség a
tengerparti táborba, ahol a svéd és litván tár-
sakkal együtt sportoltak, szórakoztak.

A csoport vezetõi szerint a sporttevékeny-
ség az, amelynek segítségével a fogyatékkal
élõ gyerekek és az egészségesek együtt tevé-

kenykedésében - természetesen szakmai felü-
gyelettel - a fogyatékkal élõk fejlõdéséhez
komoly mértékben hozzá lehet járulni, fej-
lõdésükben segíteni.

A tervekben szerepel egy hálózat kiépítése,
mely a sport területén segíti elõ a fogyatékkal

élõk életminõségének javítását, könnyebb
társadalmi beilleszkedésük lehetõségét. Or-
szágos szintû cseresporttábor-hálózatot sze-
retnének létrehozni, mely hazai szervezésben
bonyolódna, s melynek Tapolca lehetne a
központja. Az anyagi forrásokat ennek meg-
valósításához EU-s pályázaton kívánják
megszerezni, s természetesen minden támo-
gatást szívesen fogadnak.

Bognár Ferenc igazgató terveiben az is
szerepel, hogy 2009-ben Tapolca fogadna
svéd gyerekeket egy hasonló sporttáborban,
mint a malmöi volt.

Rövid sporthírek, eredmények
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SPORT

MOTORSPORT:
Az óvodáskorú Fazekas Dennis a Dél-kupa-
sorozat elsõ futamában gyõzelmet aratott, a
másodikban harmadik lett. Az összesített
verseny gyõzteseként az 50 köbcentisek
kategóriájában õ állhatott fel a dobogó
legfelsõ fokára.

TÁJFUTÁS:
A középtávú- és váltó országos bajnokságot
immáron a 18. alkalommal rendezték meg. A
mostani helyszín bakonyi terep volt, hiszen
Vinye- Fenyõfõ térségében teljesíthettek a
tájfutás szerelmesei. A tapolcai Domán
Fruzsina, aki a Veszprémi Tájfutó Club tagja,
a kétnapos versenyen két aranyéremmel
gazdagodott: a váltóbajnokságon a veszpré-
mi serdülõ csapat tagjaként, valamint a váltó
országos bajnokság N16-os csapatának tag-
jaként érte el a szép eredményt.

STRANDRÖPLABDA:
A Tapolca VSE röplabdásai szép ered-
ményeket érnek el a különbözõ helyszíneken
rendezett versenyeken. Keszthelyen Magyar
Judit keszthelyi párral az oldalán 2. helyen
végzett. Balatonbogláron a Balaton Beach
Tours bajnokságban amatõr kategóriában
gyõzelmet aratott Meilinger Zoltán veszpré-
mi párral az oldalán, majd Siófokon az
ötödik helyen zárt ugyanazzal a párral az
oldalán nyílt kategóriában.

KÉZILABDA:
A Debrecen KSE csapata  ismét Tapolcát és
Uzsát választotta edzõtáborozása szín-
helyéül. A Városi Rendezvénycsarnokban
naponta kétszer edzenek  a debreceniek, de
programukban edzõmérkõzések is szerepel-
nek. Fogadják az MKB Veszprém és a
Csurgó gárdáit. Az oldalt készítette: Antal Edit

A Nagyatádon rendezett ifjúsági strand-
kézilabda Európa-bajnokságon arany-
érmet nyert a magyar válogatott, melynek
egyik vezéregyénisége volt a 17 éves John
András, az MKB Veszprém kézilabdása,
akinek pályafutása Tapolcáról indult.

András a Batsányi János Általános Iskola
kisdiákjaként már alsós korától sportolt. A
mozgás volt akkor is az életeleme. Kisisko-
lásként a játékos sportversenyeken verseny-
zett, felsõben focizott, kézilabdázott, atlétiká-
ban voltak kiváló eredményei. Az általános
iskola befejezése után a Batsányi-gimnázium
tanulója lett, de az elsõ év után Veszprémbe
szólította a kézilabda. Így iskolát váltva (jelen-
leg a Jendrassik-középiskola tanulója) az
MKB Veszprém igazolt játékosaként éli életét.

- Hogyan értékeled, hogy Európa-bajnok
vagy?

- Óriási érzés, de még mindig nem tudtam
feldolgozni, mint ahogy a csapattársaim sem.

- Hogyan kerültél kapcsolatba  a strand-
kézilabdával?

- Keszthelyen tavaly a nyári szünetben
kézilabdás tábort hirdettek, ahova a szüleim
elvittek. Itt ifjabb Kiss Szilárd és Galambos
László edzõk irányították az edzéseket, s õk
avattak minket be a strandkézi szépségeibe.
Már ekkor nagyon megtetszett. Ezután a
tábor után a dabasi csapattal részt vettünk egy
strandkézilabda versenyen, ahol jól szere-
peltünk, s bizonyára fel is figyeltek ránk. Így
az idei évben meghívást kaptam a magyar
válogatottba, edzõtáboroztunk, készültünk a
hazai rendezésû ifjúsági EB-re.

- Az országos sajtóban azt írták rólad,
hogy az elõdöntõ és a finálé vezéregyénisége
voltál.

- Én minden meccsen a legjobbat akartam
teljesíteni, mint minden társam. Az biztos,
hogy a norvégok elleni elõdöntõ és a szerbek
elleni döntõ nem volt sétagalopp. Már a be-
mutatás utáni Himnusz hallatán összeszorult a
gyomrom. Az volt a jó, hogy a csapat fokoza-
tosan nõtt fel a feladat nagyságához, s mindig
volt valaki, aki vezéregyéniség tudott  lenni, s
át tudta lendíteni a csapatot egy holtponton.
Még mindig hihetetlen, amit átéltünk , a taps,
a gratulációk, a szeretet, az arany, az EB-cím.

- Hogy kerültél az MKB Veszprém csa-
patához?

- A tapolcai NB II-es ifjúsági csapatban
kézilabdáztam, s akkori edzõm javasolta,
hogy próbáljam meg, mert tehetségesnek tart.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Németh
Laci bácsinak, amiért elindított az úton.

- Most mi van veled? Hogyan tovább?
Terveid?

- Már elkezdtük a kemény alapozó munkát
edzõmmel, Kaló Sándorral, hogy a bajnok-
ság kezdetére a legjobb formába kerüljünk.
Szeretnék sikeresen érettségizni, sikeres,
sérülés nélküli szezont bajnoki arannyal.

Európa-bajnoki arany John Andrásnak Kalapácsvetõk Tapolcán

Svédországi táborozásA hagyományos Dán-kupa elnevezésû
nemzetközi leány kézilabdatornán két
korcsoport is érdekelt volt  a  versenyeken
a tapolcai színeket képviselve. Ifistáink is
jól teljesítettek az országos ifjúsági strand-
kézilabda döntõjén.

Utánpótlás leány kézilabdásaink két
nemzetközi tornán vettek részt az elmúlt
idõszakban. A Dán-kupa elnevezésû verseny-
sorozatban a Siófokon rendezett ifjúsági
tornán az elõkelõ  negyedik helyet szerezték
meg az erõs mezõnyben az 1989-ben született
tapolcai lányok. A magyar csapatok közül
csak a Dunaferr és a Siófok együttese került a
mieink elé a 9 csapatos tornán.

Az 1993-ban születettek nemzetközi torná-
ja Veszprémben kerül megrendezésre. A 12

induló csapatból a legjobb magyar
együttesként az 5. helyen zártak lányaink.

A Balatonalmádiban rendezett kétnapos
országos ifjúsági strandkézilabda  versenyre
18 ificsapat adta le nevezését, köztük a
Tapolca is.

A csoportmeccsek befejezése nem mindig
úgy sikerült, ahogy annak a  játék képe
alapján végzõdnie kellett volna ( aranygólos
vereség, szétlövés utáni egygólos vereség),
így az elsõ napi küzdelmek után a csoportban
a 3. hely jutott a lányoknak. A másnapi
helyezésekért folytatott meccseket meggyõzõ
fölénnyel nyerték lányaink. Az igen erõs
mezõnyben megszerzett 13. helyezés di-
cséretes, ám a játék alapján dobogós hely járt
volna csapatunknak.

Szép kézilabdasikerek
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Az idei évben V. alkalommal rendezték
meg Gyulakeszin a Gyulaffy Napok
Csobáncért címet viselõ nagyszabású
rendezvénysorozatot, mely gazdag, tar-
talmas összeállításaival július 18-ától
20-áig várta az érdeklõdõ családokat
Gyulavezér Lovasbirodalmának Vásár-
és Küzdõterén. 

A Gyulaffy László Hagyományõrzõ
Lovasbandérium - Csobánc Váráért
Alapítvány kiemelt céljaként Csobánc
várának, illetve várútjának felújítását,
történelmi hagyományainak ápolását, a

vár és környékének népszerûsítését tûzte
ki.

A csaknem minden korosztályt
felvonultató nézõsereg haditorna, fegyver,
- hastánc - illetve tûzzsonglõr bemutatók,
komédiások elõadásainak részeseivé vál-
hatott, melyek vártörténeti elõadásokkal,
koncertekkel, borkóstolóval, középkori

lakomával egészültek ki. A legkíváncsib-
bak a régészkedés rejtelmeibe is betekin-
tést nyerhettek. A rendezvény zárásaként a
vasárnapi napnyugtát tábortûz váltotta fel.

Major Tünde

Végvári hagyományõrzõk seregszemléje Ultra-Balatont nyertek a tapolcai hölgyek

Az elmúlt évekhez hasonlóan középkori kézmûves vásár, talpas és lovas
vitéz erõpróba, íjászkodás, játszóház, kézmûves foglalkozás színesítette
a programokat

Fotó: Major

Második alkalommal rendezték meg az
Ultra- Balaton futóversenyt , ami na-
gyon szép tapolcai gyõzelemmel zárult.

Kemény melegben, de annál jobb
hangulatban álltak rajthoz Tihanyban  a
csapatok elsõ futói a kétnapos váltó-
versenyen. Összesen 92 csapat (csapa-
tonként 5 fõ) nevezett a versenyre, köztük
a Tomcsányi Ford Tapolca nõi váltója is.
Az elsõ napon a Tihany- Balatonboglár
távolságot teljesítették a futók, majd a
második napon Balatonboglártól Keszt-
hely érintésével futottak vissza Tihanyba.
A Kulka Eszter, Kárász Erika, Torma
Anett, Farkas Ágota, Hartmanné Papp
Tímea összeállítású tapolcai csapat igen
jól bírta az izzasztó hõséget /frissítõrõl
nemcsak a szervezõk gondoskodtak, de
két biciklis kísérõ is biztosította a csapa-

tot/, mondhatni olyan jól, hogy a 14
nevezett  nõi csapatból õk lettek a legjob-
bak, így a dobogó legfelsõ fokára állhat-
tak. A 212 kilométeres távot 17 óra 19
perc alatt teljesítették. Gratulálunk a tel-
jesítményhez, az eredményhez, a kitar-
táshoz. Antal Edit

„Mutasd a cégtáblád, megmondom
milyen kereskedõ, vállalkozó, vagy
iparos vagy” - hirdethetnék az
üzletek fölé helyezett cégtáblák -, ha
többen lennének a városban.

Hogy milyen üzenetet hordozhatná-
nak, annak szép példája az UNIZOLA
Kft. által felújított, a Fõ tér 8-as számú
házán található, sárkányos cégértartó,
amely jelzi, hogy a tó partján borozó
van. NHE

Cégérek és cégtáblák

A TVSE nõi labdarúgó szakosztálya
bajnokságot nyert a 2007/2008-as fut-
ballidényben.

A lányok június 28-án és 29-én Õrboty-
tyán labdarúgóit látták vendégül a Futball
mindenkié elnevezésû tornán. Az elsõ nap
a tapolcaiak 7:4, a második nap 8:4 arányú
gyõzelmet arattak a vendégek felett.

A bajnokcsapat gólkirálynõje Tóth

Bernadett 33 góllal. A csapat tagjai:
Gyarmati Renáta, Hadnagy Krisztina,
Kocsis Mónika, Kolop Nikolett,
Kranabeth Edit, Olasz Ramóna, Páhi
Karolin, Perger Ibolya, Ruska Éva, Süle
Fanni, Polgár Erika, Tóth Bernadett,
Töreki Ibolya. Edzõ: Fellenbeck Mihály,
szakosztályvezetõ: Andor József.

Gratulálunk!     AE

Hajrá, lányok!

Sporttal az egyenlõ esélyért

Gyõztesek és legyõzöttek

A gyermek sport-, és szabadidõs tábor
keretén belül július 3-án a Veszprém
Megyei Esélyegyenlõségi Koordinációs
Iroda - Esélyek Háza és a Mozgás-
sérültek Aktív Egyesülete látogatta
meg a gyerekeket.

A táborlakók a Korlát címû film,
illetve a kerekesszékes sorversenyek,
körmérkõzéses kosárlabda által bepillan-
tást nyerhettek a sérült emberek életébe
és beleélhették magukat a mozgássérül-
tek helyzetébe. A személyes kontaktus
célja volt a szemléletváltás, amely a
késõbbiekben nagymértékben elõsegíti a
sérült emberek integrációját.

Cseh Diána Fotó: Juhász

A Raiffeisen Veszprém megyei strand-
röplabda-bajnokság második forduló-
ján az idõjárás kegyeibe fogadta a
sportolókat és szurkolókat a Városi
Sporttelep pályáján.

A C kategóriás versenyen a nõk
mezõnyében a veszprémi Tobak-Borsos
duó szerezte meg a gyõzelmet ajkai és
sümegi párosok elõtt. Tapolcai hölgy
strandröpisek ezen a versenyen nem
indultak. A férfiak versenye izgalmas
mérkõzéseket hozott, köszönhetõen a
hazai pályán versenyzõ Meilinger Zoltán,
Kovács András kettõsnek. A hat páros
küzdelmébõl a tapolcaiak a remek har-
madik helyet szerezték meg.               AE

Röplabdás sikerek

Fotó: N. Horváth


