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A gyógyítók ünnepén
Tapolca Város Önkormányzata és a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása a Tamási Áron Mûvelõdési Központban június 26-án megtartott Semmelweis-napi ünnepségen
együtt köszöntötte a város, a térség
egészségügyi dolgozóit.
Az ünnepeltekhez elsõként Marton
József alpolgármester szólt, párhuzamot vonva Semmelweis Ignác kora
és a jelen egészségügy helyzete között.
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A 100. születésnapon

- Vajon ez az orvosi szempontból korszakalkotó, de emberi oldalról tragikus
életpálya milyen üzenetet hordoz a mai
egészségügyben dolgozók számára? tette fel a kérdést, és a választ is megadta rá: - Azoknak, akik ma szívvellélekkel a gyógyítással szeretnének
foglalkozni, hasonló gondokkal kell
megküzdeniük, mint Semmelweisnek.
/Összeállításunk a 3. oldalon Ma sem
rózsásabb a helyzet... címmel./

Fotó: N. Horváth

Egyórás késéssel és motorvontatottan, de megérkezett a nosztalgiavonat Tapolcára
- A vasút a gazdaság vérkeringése idézte Széchenyi Istvánt Sólyom Károly
alpolgármester a tapolcai vasútállomáson azon az ünnepségen, amelyet az
észak-balatoni vasútvonal 100. évfordulója alkalmából tartottak június 27-én.
Majd arról szólt, hogy Tapolca életében

Fotó: Töreky

is jelentõs szerepet töltött be a vasút, segítségével a város kinyílt a világ felé, de a
település életét is meghatározta mindaz az
érték, amelyet a vasutastársadalom teremtett az elmúlt több mint 100 év alatt.
/Írásunk a 3. oldalon Egy évszázad az
utasok szolgálatában címmel./

Arany az Európa-bajnokságról

A nyugdíjba vonuló dr. Varga Márta gyermekorvostól Marton József köszönt el

Falunap Diszelben
Június 27-én megtelt a diszeli Falurét
és a Bakos-rét vidám, szórakozni vágyó emberekkel.
Programban sem volt hiány. Már kilencedik alkalommal gyûltek itt össze a
veteránmotorosok, bemutatkozott a faluzenekar, fellépett a Csobánc Népdalkör

és a TIED-tánccsoport. A szervezõk a
kicsikrõl sem feledkeztek meg: népszerûek voltak a kézmûves játékok, a bátrabbak pedig a testfestést, a lovaglást is
kipróbálhatták.
/Összeállításunk a 4. oldalon A közösségformáló színtér címmel./

Fotó: Antal

Császár László a város nevében is gratulált a tapolcai vívóknak

Fotó: N. Horváth

Az öreg járgányok és csodálóik

Rédli András, a Balaton Isover
Vívóklub párbajtõrözõje nagy sikerrel
mutatkozott be a Plovdivban rendezett
kontinensbajnokságon július 19-én.
A Boczkó Gábor, Imre Géza, Rédli
András triumvirátus magabiztosan nyert
a vetélytársaival szemben. A végsõ
gyõzelemért Svájc csapatát 45:32 arányban verték meg, és így õk léphettek a
dobogó legfelsõ fokára.

Tapolca városa örömmel és büszkén
támogatja tehetséges vívóit. Ennek szép
példája az a fogadás is, amelyet a
mesteredzõ, Borosné Eitner Kinga és
tanítványai - Rédli András, File Mátyás,
Hanczvikkel Márk - tiszteletére adott
Császár László polgármester július 22-én
a Városházán.
/Írásunk a 3. oldalon Fogadás a
bajnok tiszteletére címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Városi önerõbõl újul meg
a Kazinczy-iskola

Császár László polgármesterrel a várost
érintõ és a város polgárait érdeklõ
kérdésekrõl készítettünk riportot, benne a
Kazinczy-iskola felújításáról, a pályázatok
helyzetérõl is kérdeztünk.
- Június közepén önerõbõl elkezdõdött a
Kazinczy-iskola felújítása. A közbeszerzési
eljárás nyertes kivitelezõje a H.-Ép-Fa Kft.
lett. Megtörtént a nyílászárók cseréje, folyik a
külsõ hõszigetelés, visszakerül a tetõszerkezet
az épületre, lassan megkezdõdnek a külsõ
színezés munkálatai is. Információink szerint
minden tervszerûen halad, és ha nem jön
közbe rendkívüli idõjárási körülmény, akkor a
tanulóifjúság a tanévkezdésre már birtokába is
veheti a szépen felújított iskoláját.
- Melyek a város nyertes pályázatai?
- Mint már többször is hírt adtunk róla, a
közel egymilliárdos, a városközpont rehabilitációját megcélzó pályázatunk elsõ fordulóban nyert. A második forduló sikeréhez a
Mérföldkõ szerinti határidõket és elvárásokat
kell teljesítenünk. A következõ Mérföldkõ
határideje augusztus 31. Addigra kell
elkészülniük a végleges engedélyezési terveknek, illetve azoknak a dokumentumoknak,
amelyek a beadáshoz kellenek. A kitûzött
határidõt tartani tudjuk. A szennyvíztelep
rekonstrukciójához is kétfordulós pályázaton
nyertünk támogatást. Itt is igyekszünk teljesíteni az irányító hatóság elvárásait.
Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány.
Annak a pontosítása, finomítása július végén
végleges formába kerül. Még egy utolsó
egyeztetés az irányítókkal, majd augusztus
végére ez az anyag is kész lesz, és reméljük, a
II. forduló is sikert hoz számunkra. Az Ipar
utca kiépítésére nyert pályázat szerzõdésének
aláírására a közelmúltban került sor a pályázatot kiíró Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal. Most van folyamatban a
kivitelezõt kiválasztó közbeszerzési eljárás.
Augusztus végén megszülethet a döntés, és
õsz folyamán el is készülhet az 550 méteres
útszakasz. Igaz, hogy kisösszegû, de nyertes
pályázataink voltak a Veszprém Megyei Önkormányzatnál. Így kaptunk támogatást a
diák- és versenysportra, az ifjúsági pályázatunkra és a Tiszta, virágos Veszprém megyéért
mozgalomban való induláshoz. A Vasutas
Városok Szövetsége Virágos Vasútállomás
címmel írt ki pályázatot, amelyen egy szerényebb összeget, de mi is nyertünk.
- Milyen városi pályázatokat utasított el a
kiíró és milyen indokkal?
- Sajnálatos, de megkaptuk már a választ az
Önkormányzati Minisztériumtól, amelyben
közölték, hogy - bár jók voltak a pályázataink
- a szerény forrás miatt elutasították a bölcsõde, az óvoda, az általános iskola, a
múzeum és a sportlétesítmények fejlesztése
érdekében készített pályázatunkat. Kérdem
én, mikor, ha nem most kellene bebizonyítania a kormánynak, hogy a megrövidített, 2
éves idõtartamú GYED bevezetése során tett
ígéretét teljesíti? Ugyanis azt ígérte, hogy
növelni fogják a bölcsõdék, óvodák férõhelyét. Ehelyett mi van? Nem kapunk semmilyen állami támogatást a feladat ellátásához, a
fejlesztéshez, holott a bölcsõdénkben rendkívüli módon megnövekedett a jelentkezõk
száma, szükség lenne egy újabb csoport
indítására, ehhez viszont át kellene alakítani a

jelenlegi épületet. Csak egy adat még az elutasításhoz. A nyertes pályázók között volt
Veszprém Város Önkormányzata. A nyert
támogatás összege 12,5 millió forint. Ebbõl
miként lehet fejleszteni, bõvíteni, korszerûsíteni? Sehogy. A közelmúltban megjelent a
Regionális Operatív Program keretében egy
felhívás a bölcsõdékre vonatkozóan. Most ezt
vizsgáljuk, és ha egy mód van rá, megpályázzuk a támogatást. Az elutasítottak között van
a sportlétesítmények fejlesztésére benyújtott
pályázatunk is, amelynek sikeréért még a
Sportkoncepciónkat is kiegészítettük. Az elutasítás ellenére is történik majd fejlesztés a
városban. A gimnázium sportudvarának az
átalakítása mûfüves pályává a Megyei Önkormányzatnak, Tapolca városának, a Tapolcai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek és az
intézmény takarékos gazdálkodásának köszönhetõen hamarosan megtörténhet. Ezt a
pályát oktatási idõben a gimnázium tanulói
használják majd, délutánonként és hétvégeken pedig a Rendezvénycsarnok. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárások elõkészítése most van folyamatban. Sikeresen
vettünk részt a mûvelõdési intézmények
számára kiírt, érdekeltségnövelõ pályázaton.
A támogatással nyert 559 ezer forinthoz a
város egymillió önerõt biztosít, és ebbõl a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ elsõ
emeletén lévõ álmennyezet lecserélésére
kerül majd sor. 2008. december 1-jével indult
és 2009. október 31-én fejezõdik be az a közmunkaprogram, amelyhez Tapolca Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata 10 millió
forint összegû támogatást nyert. Az önrészt
Tapolca Város Önkormányzata biztosította
hozzá. Ezzel a közmunkaprogrammal 10 fõ
roma származású foglalkoztatására volt
lehetõség: dolgoztak a temetõ rendbetételén, a
Belváros elhanyagolt belsõ udvarait, az utak
mentét, a játszótereket, a körforgalmi csomópontokat tisztították, takarították. Hasznos
munkát végeztek, ezért bért kaptak, így
segítve õket vissza a munka világába. Sajnos,
forráshiányra hivatkozva 2009-ben már ki
sem írták a pályázatot. Az okokat keresve és a
közmunkaprogram társadalmi hasznosságát
hangsúlyozva levelet írtam Teleki László
országgyûlési képviselõnek, a Cigányügyi
Tárcaközi Bizottság Társelnökének. Ebben
nemcsak a program eredményességérõl szóltam, de azt is megfogalmaztam, hogy szeretnénk, ha az így foglalkoztatott munkaerõ tovább dolgozhatna, a folyamatos munkavégzéshez az önrészt a város ezután is biztosítaná.
Arra kértem a képviselõ urat, hogy járjon közbe az ügy érdekében: a kisebbségi önkormányzatok részére írjanak ki újabb pályázatokat.
- Már szóltunk a nyertes, az elutasított
pályázatokról. Melyek azok, amelyek elbírálásra, döntésre várnak?
- Ezek között van a Somogyi Béla, a Kandó
Kálmán és az Alkotmány utca felújítására
benyújtott pályázatunk. A döntés augusztus
végére, szeptemberre várható. Várjuk a
kórház röntgenkészülékének fejlesztésére
benyújtott pályázatunk eredményhirdetését. A
közelmúltban nyújtottunk be egy pályázatot a
Balatoni Fejlesztési Tanácshoz egy többfunkciós járdatisztító kisgép beszerzésére
mintegy 6 millió forint összegben. Ez a gép a
gyalogosforgalom útjainak karbantartására
lesz alkalmas. Elbírálás alatt van a Szülõföld
pályázatunk is. Itt ragadom meg az alkalmat
arra, hogy elmondjam, a Tapolcai Ünnepi
Napokra ebben az évben is meghívtuk a
testvértelepüléseink képviselõit, akik el fogadták a meghívást, és örömmel vesznek
majd részt a különbözõ kulturális és sport

programokban is. Természetesen Aknaszlatina küldöttsége is együtt ünnepel velünk. Az
ünnepi rendezvényeinkre ezúton is szeretettel
hívom Tapolca polgárait is.
- Még mindig a pályázatokról. Milyen
pályázatok benyújtására készül a város?
- Tárgyalást folytattam a Somló Volán
képviselõjével és a MÁV területi képviselõjével arról, hogy szeretnénk a vasútállomás
területén egy integrált közlekedési csomópontot kialakítani, ide kerülne a helyközi autóbusz-pályaudvar is. A tervezett közlekedési
csomópont a MÁV raktárépületének hasznosításával valósulna meg. A pályázati feltételek
viszonylag kedvezõek: 10-15%-os önrészhez
85%-os támogatás, azaz mintegy 400 millió
forint nyerhetõ el. Uniós pályázati kiírás a
Balatoni Üdülõkörzet Turisztikai Vonzerõ
Fejlesztésére vonatkozó. Most azt vizsgáljuk,
hogy Tapolca miként tud ehhez csatlakozni. A
fejlesztés segítségével nemcsak a város, de a
kórház, a Hunguest Hotel Pelion érdekeit is
szolgálva a gyógybarlang komfortfokozatának javítására kerülhetne sor. Ismét kiírták az
iskolák informatikai fejlesztésére a pályázatot,
természetesen pályázni fogunk a támogatásra,
amelybõl, ha nyerünk, a Kazinczy-iskola
felújítását kívánjuk folytatni, benne a fõépület
és a tornaterem közötti akadálymentesítés, a
gépészet felújítása, a beépítetlen tetõtérnek az
iskola igényeinek megfelelõ kialakítása is
szerepelni fog. A megpályázható összeg közel
200 millió forint.
- Polgármester Úr! Az elmúlt idõszakban
milyen közérdeklõdésre számot tartó tárgyalást folytatott?
- Fontos megjegyeznem a Honvédelmi
Minisztérium Humán Fõosztályának a képviseletében megjelenõ Kocsi László alezredessel folytatott tárgyalásomat, amely azoknak a civil szervezeteknek - Tapolca és
Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület, Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület, Tapolca
Honvéd SE - az elhelyezésérõl szólt, amelyek
a helyõrség megszûnése, a HEMO bezárása
után gazdátlanul maradtak volna, ha nem siet
az önkormányzat a segítségükre. A történethez hozzátartozik, hogy a Honvédelmi
Minisztérium a térítésmentesen átadandó
épületek közül kivette a volt Nõtlen Tisztiszállót, a HEMO-t és a Kommendáns Hivatal
épületét azzal, hogy azt majd õk kívánják
értékesíteni. A Kommendáns Hivatal épülete
már elkelt, de a másik kettõre - hiába hirdették
meg már nyolcszor - még nem akadt vevõ. A
„gazda-” és irodahelyiség nélkül maradt civil
szervezeteknek a város biztosított helyet a
Dobó-lakótelepi óvoda felett, a sportolók
pedig továbbra is használhatják a volt honvéd
sportpályát. A Honvédelmi Minisztérium
mostani ajánlata arról szólt, hogy kössünk egy
hármas megállapodást ezeknek a civil szervezeteknek az elhelyezésérõl, de ehhez õk
egyelõre anyagi támogatást nem tudnak
biztosítani. Az elhelyezést és a támogatást
a város eddig is megtette és meg fogja tenni az
elkövetkezendõkben is. Véleményem szerint
most a Honvédelmi Minisztériumnak kell lépnie. Lenne is ajánlatunk erre vonatkozóan: a
két épületet (HEMO, Nõtlen Tisztiszálló) adja
át a városnak térítésmentesen, mint ahogy
tette ezt a többi, hasonló esetben (pl. Nagykanizsa, Kiskunfélegyháza stb.), és akkor a
város életfogytig tartó kötelezettséget vállal az
adott civil szervezetek elhelyezésére más
épületeiben. Vállaljuk azt is, hogy ahány forintot biztosít a probléma megoldására a
Honvédelmi Minisztérium, annyival a város is
hozzá fog járulni. Várjuk a választ.
N. Horváth Erzsébet

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 812-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfogadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
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 Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda 511-156
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Décseyné
Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport
511-151
Dr. Rozgonyi Viktória mb. 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.: 06-30/259-1593
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: 30/6133357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.0012.00, 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
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Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690
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Ma sem rózsásabb a helyzet, mint Semmelweis idejében Fogadás a bajnok
-Akik ma gyógyítással foglalkoznak, hasonló nehézségekkel kell, hogy megküzdjenek, mint a maga korában Semmelweis
Ignác - fogalmazott Marton József alpolgármester a Tamási Áron Mûvelõdési Központban tartott Semmelweis-napi ünnepségen és Köztisztviselõk Napján június 26-án.
Marton József a hazai egészségügy, az
egészségügyi dolgozók mai helyzetét úgy
jellemezte, hogy erkölcsi, anyagi megbecsülés hiányában, harcban a kormánnyal, a
minisztériumok döntéseivel, munkájukat
zokszó nélkül, egyre kevesebb bérért végzik.
- Vajon meddig lesznek képesek fáradtan,
mégis mosolyogva, maximális erõfeszítéssel
elvégezni munkájukat? - tette fel a költõi
kérdést a tapolcai önkormányzat képviseletében az alpolgármester.
A köztisztviselõk nevében Szencz Lajosné
kistérségi elnök szólt a jelenlévõkhöz, akiket
emlékeztetett, hogy július elsején nemcsak az
egészségügyben dolgozók ünnepelnek,
hanem a köztisztviselõk, a szociális területen
dolgozók is. - A szociális feladatok egy része
a köztisztviselõkre is áthárul, és egy-egy
településen a szociális munka színvonala,
szervezettsége nagyban múlik az e területen
feladatukat ellátó köztisztviselõkön is.
Munkájuk alázatot, szakmai felkészültséget
igényel, ugyanis a változó jogszabályok
világában még sokrétûbbé váltak a teendõik.
Munkájuk ma különösen nehéz, de sok szépséget is rejt - fogalmazott. Az ünnepség hagyományosan az elismerések, kitüntetések
átadásáról is szólt.
Marton József alpolgármester és Szencz
Lajosné elnök asszony ünnepi köszöntõje
után ismételten gratuláltak azoknak, akik már
korábban, a Város Napján átvették kitüntetésüket. Képviselõ-testületi rendelet 9.§-a
alapján Tapolcai Egészségügyért és Szociális
ellátásért kitüntetést adományozott Czeiner
Pálné szociális gondozó részére. Tapolcai
Egészségügyért és Szociális ellátásért kitüntetést adományozott dr. Rövid Klára gyermekorvos részére.
Hagyományosan a városi Semmelweisnapi ünnepségen adja át a városi kórház
vezetése saját alapítású elismerõ emlékplakettjét. Idén a díjat Doroszi Ferencné,
Karolina kapta meg. Doroszi Ferencné 1977.
május 9-én kezdett el dolgozni a tapolcai
kórházban, mint hivatalsegéd. Az eltelt 32
évben nemcsak a kórház ügyeit intézte a
különbözõ hivatalokban, hanem a kollégákét

is. Nem ismert lehetetlent, és soha nem mondott nemet senkinek. Az ajándékát dr.
Németh Attila igazgatótól vette át.
A város és az önkormányzat nevében
Marton József alpolgármester köszönt el a
nyugdíjba vonuló dr. Varga Márta orvostól.
A betegekkel, munkatársaival való kapcsolatát a szerénység, az udvariasság, a kulturált
megjelenés és viselkedés, az empátia, a kollegialitás és munkatársi szolidaritás jellemzi.
A gyermekgyógyászat cseppet sem könnyû
feladatát nagy precizitással, nagy szeretettel,
idõt és energiát nem kímélve 36 évig végezte
városunkban, majd 2008. december 31-én
nyugállományba vonult.

Tapolca és Környéke Kistérség Egészségügyért kitüntetésben részesült dr. Sellyei
Ferenc gyermekorvos. Mint gyermekgyógyász és orr-fül-gégész szakorvos kiemelkedõ tevékenységet fejt ki, nemcsak az
ellátási területén, de az egész kistérség
egészségügyi ellátása érdekében és a gyógyító-megelõzõ munkában. A térség lakossága bizalommal fordul hozzá példaértékû
munkája és nagy szakmai tudása miatt.
Tapolca és Környéke Kistérség Közszolgálatért kitüntetésben részesült dr. Imre László.
Az indoklás szerint: a munkájához kapcsolódó körzetközponti jegyzõi feladatokat
magas színvonalon látja el, az általa vezetett

Fotó: Töreky

Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvosnak Szencz Lajosné adta át a kitüntetést
„Tapolca és Környéke Kistérség Szociális
Ellátásért” kitüntetésben részesült Szabó Lajos.
Munkakörének ellátása mellett sokat tett a
helyi közösségért. 1996-tól az újjászervezett
tûzoltóegyesület alapítótagjaként, mint egyesületi elnök sokat tett azért, hogy Veszprém
megye legjobban felszerelt egyesületévé,
kiemelten közhasznú szervezetévé váljon a
Kõvágóörsi Tûzoltó Egyesület. Mindezen
feladatok ellátásáért semminemû térítésben,
vagy szabadidõ megváltásban nem részesült
a helyi közösségtõl, de ezt nem is igényelte.
Megelégedett azzal, hogy a hivatalban és
képviselõtestülettõl a plusz munkavégzéshez
általában minden segítséget megkapott.
Szabó Lajos 2009 májusában nyugdíjba vonult, de segítõkészsége továbbra is töretlen.

hivatal szakmai irányítása során a mindenkori jogszabályi elõírások betartására törekszik.
Felkészülten szolgálja Tapolca és vonzáskörzetében az állampolgárokat ügyes-bajos
dolgaik intézésében.
Töreky László

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a következõ polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák a nyári szabadságolásra való tekintettel szeptember
hónapban kerülnek megtartásra.
Császár László polgármester

tiszteletére
Aplovdivi vívó Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett magyar férfi párbajtõr-válogatott újoncát, Rédli Andrást köszöntötte
Császár László, Tapolca város polgármestere a bajnok tiszteletére rendezett fogadáson.
A pályafutása elsõ kontinenstornáján részt
vett, a magyar párbajtõr-válogatott tagjaként
aranyérmet szerzõ Balaton Isover Vívóklub
versenyzõjének köszöntésére érkeztek a
város vezetõi, a klub elnöke, csapattársak,
ismerõsök a polgármesteri fogadóterembe.
Császár László polgármester, Sólyom Károly
alpolgármester köszöntõ és elismerõ szavai
után Borosné Eitner Kinga, András klubedzõje értékelte tanítványa teljesítményét
szakmai szempontból.
Ezt követõen az újdonsült bajnok szólt a
versenyrõl. Elmondta, hogy az egyéni küzdelmek után egy kicsit csalódott volt, de a
csapatverseny elõtt mindenkitõl csak biztató
szavakat kapott. A társak kiálltak mellette, és
Kulcsár Gyõzõ szakági szövetségi kapitány
sem tért el az elõzetes összeállítástól. Így a
csapatküzdelmekben a Boczkó Gábor, Imre
Géza, Rédli András kezdõ trió állt pástra.
Elõbb a brit együttest gyõzték le 45:27-re,
majd az ukránokat 45:35-re. A döntõbe jutásért az olaszokkal vívott asszókban sokáig
úgy tünt, hogy sima gyõzelem születik, de a
vége igen szoros lett. A befejezõ embernek,
Boczkó Gábornak köszönhetõen végül sikerült egy tussal (30:29) felülkerekedni a taljánokon. Ezután már a döntõben Svájcot legyõzve (45:32) meg sem álltak az aranyéremig. András azt is elmondta, hogy a csapatban már sokkal kiegyensúlyozottabban vívott, jól tudta kezelni a terhet, ezzel igyekezett javítani az egyéni szereplésén. Véleménye szerint a csapat aranyérme bravúrnak számít, hiszen papíron az olaszok és a franciák is
jobbak, de a magyar csapatban van két klaszszis, Boczkó Gábor és Imre Géza, és hiszi,
hogy Somfai és õ fel tudnak nõni a feladathoz.
A következõ idõszakban a pihenésé lesz a
fõszerep, hogy feltöltõdve kezdjék el a felkészülést a törökországi világbajnokságra. AE

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a jegyzõi fogadóóra a nyári szabadságolásra tekintettel szünetel. A soron
következõ szeptember 14-én kerül megtartásra.
Dr. Imre László jegyzõ

Egy évszázad az utasok szolgálatában
Már 1857/58-ban vasútépítõ mérnökök
járták a Balaton északi partvidékét, keresve a vasútvonal kiépítésének lehetõségét, de erre csak fél évszázaddal késõbb
nyílt lehetõség. Akkor, amikor egy tõkeerõs csoport összefogott a helyi érdekeltséggel és a szándék mögé a kormány is
felsorakozott .
„A Balatonvidéki Vasút néven ismertté
vált fõvonalat 1909. július 9-én nyitották
meg. Az ünnepi megnyitó vonat Budapest
Keleti-pályaudvarról indult, és Adonyszabolcson, Börgöndön át végig vonulva, menetrend szerint este 6 óra 43 perckor kellett
Tapolcára érkeznie. Zászlódíszben fogadta
az állomás a díszvonatot, s hangos
lelkesedéssel az ünneplõ tömeg” - írta Lovas
Gyula a Tapolca állomás 100 esztendeje
címû munkájában 1993-ban.
A 100. születésnapra is méltóképpen
készült a város. A Tapolcai Ifjúsági Zenekar
hangjaira gyülekeztek az ünneplõk. Amikor
a közel egyórás késéssel, motorvontatottan
(elfogyott menetközben a mozdony vize)
berobogott a nosztalgiavonat a tapolcai
állomásra, most is hatalmas tömeg fogadta.

A vonaton korhû ruhákba öltözött vasutasok teljesítettek szolgálatot, de az utasok
egy része is XX. század eleji öltözéket
viselt.
Sólyom Károly alpolgármester Tapolca
városa nevében köszöntötte a 100 éves
vasútvonalat, hangsúlyozva, hogy milyen
jelentõs változást hozott a település
életében a vasút, és Tapolcát évtizedekig a
Balaton északi kapujaként, a vasutasok
városaként emlegették általa. Annak a
reményének is hangot adott, hogy nálunk is,
úgy mint a nyugati államokban, végre felismerik a vasút jelentõségét, és fejleszteni
kezdik.
Danka Lajos, a MÁV Területi Képviseletének vezetõje az emberi kor és a vasút
„életének” párhuzamba állítására építette fel
ünnepi beszédét, kiemelve, hogy bár többször elérte a tapolcai állomást a nyugdíjazás
réme, de eddig megmenekült attól, hogy
megszüntessék.
Kocsor Ferenc, a tapolcai MÁV-állomás
fõnöke a helyi vasút és a vasutasság
történetérõl szólt.
Az ünnepi köszöntõk után koszorút

helyeztek el az évforduló tiszteletére elhelyezett emléktáblán. Az ünnepség résztvevõi
pedig felszállhattak a nosztalgiavonatra,

ismerkedhettek vele. Voltak olyanok is, akik
a visszaúton már utasként indultak el rajta.
N. Horváth Erzsébet

Fotó: N. Horváth

Sólyom Károly a város és a vasút évszázados jó kapcsolatát hangsúlyozta
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A közösségformáló színtér
- Még soha ennyien nem vettek részt a
falunapi rendezvényeinken - mutatott
körbe örömmel a helyszínen Bakos
György, a településrész önkormányzati
képviselõje. - Az idõjárásfelelõs is
kegyes hozzánk, „hétágra” süt a Nap, a
gazdag és színes programok sok érdeklõdõt vonzanak.
Valóban ki lehetett volna tenni a
Megtelt táblát a rendezvény helyszínére
azon a napon. Kilencedik alkalommal
varázsolták el a közönséget a veteránmotoros találkozó fõszereplõi, az öreg
járgányok, amelyek, miután nagy kört
írtak le a környék országútjain, visszatértek Diszelbe.
Nagy sikert aratott az íjászbemutató, a

Zenés vasárnapok a tóparton

hastánccsoport. A gyerekek lovagolhattak,
kipróbálhatták kézügyességüket. Természetesen nem maradhattak el a sportversenyek sem. A falu sportvetélkedõjén
kötelet húztak, gyõzött az erõsebb. Kispályás labdarúgó-mérkõzést játszottak.
Azokat, akik megéheztek, szomjaztak,
szívesen invitálták a bográcsok mellé,
amelyekben finomabbnál finomabb étkek
készültek. Kedvteléssel nézte a rendezvényt az öreg Csobánc is, sõt
„házigazdaként” jófajta borral is
megvendégelte a jelenlévõket.
A Hátsóudvar Együttes fellépését
követõen, a csillagfényes esten az Extrém
Együttes zenéjére táncoltak a felejthetetlen falunap résztvevõi.
NHE
Fotó: Töreky

Fotó: N. Horváth

Csak ügyesen... Kötélhúzók a pályán

Óriási tömeg a parton, és a mi leányunk, Tóth Vera a víziszínpadon
Lehet nagyon szeretni, lehet kevésbé (kivetítés-, nagyméretû show elemek-, vagy
szeretni, ám vitathatatlan, hogy a egy jó távcsõ hiányában húszforintos
nézõszámból ítélve nagy sikere van a méretûvé törpült elõadók). Július 5-én a TaTamási Áron Mûvelõdési Központ által polcai Musical Színpad elõadóit, egy héttel
szervezett Tapolcai Nyár rendezvény- késõbb, 12-én, a népszerû Sugarloaf-együtsorozat 2009-es víziszínpadi koncert- test, újabb egy hétre rá, 19-én a Tóth-testjeinek vasárnaponként a tóparton.
véreket ígérték a szervezõk. Nagy megleHétrõl-hétre komoly embertömeg gyûlik petést igazából csak Tóth Vera tartogatott a
össze a Felsõ-Malomtónál, hogy megte- közönség számára, hiszen az eredeti tervekkintse az éppen soros elõadót, zenekart. A tõl eltérõen Gabi nélkül érkezett Tapolcára.
mûélvezetre vágyó embertömegben helyi Hozott viszont valakit, aki bõven kárpótolpolgárt, környékbeli falvak lakóját és ta a közönséget Gabi hiányáért. Serbán
belföldi, külföldi turistát egyaránt találunk. Attilát, a kivételes tehetségû, Ukrajnában
Nagy vonzerõ a gyönyörû tópart, az ingye- született színész, énekes, táncost, aki
nesség és a népszerû, de a szervezõk csodálatosan interpretált musical dalokkal
számára még megfizethetõ elõadók sora. és Queen slágerekkel ajándékozta, sõt hódíViszont korántsem akkora vonzerõ, ám totta meg a tóparti közönséget.
valóság a nézõtértõl túl távoli színpad.
Töreky László

Minden betegségnél a megelõzés a legeredményesebb, a leghatásosabb és a legolcsóbb
Dr. Órai Gyõzõ fül-orr-gégész fõorvossal
már az áprilisi lapszámunkban arról
beszélgettünk, hogy szinte népbetegséggé
lett a halláskárosodás, és hogy ezzel miként
kell és lehet felvenni a harcot azért, hogy az
életminõség ne romoljon. Akkor is és most
is az Amplifon Kft. tapolcai halláscentrumában (a Tavasbarlanggal szemben)
készült a riport, amelyben a fõ hangsúlyt a
megelõzésre helyezte a szakember.
- A cégünk, amely a világ egyik legnagyobb, hallókészüléket forgalmazó cége a
lakosság részére az ingyenes hallásszûrésvizsgálatot tûzte ki fõ céljául. Egy nagyon jó
felszereltségû, olasz gyártmányú mikrobuszt
állított a tesztszûrés szolgálatába, amely járja
az ország nagyobb városait, így jut el hozzánk
is, és Tapolca, Sümeg régi járási területét szûri
meg. A mikrobuszban 2 süketszoba van 2
szûrõ audiométerrel. A vizsgálatokat szakasszisztensnõk végzik. Ha valakinél bármilyen hallásrendellenességet tapasztalnak, a
tapolcai halláscentrumba irányítják. Itt jómagam végzem el a fül-orr-gégészeti vizsgálatokat, a szakasszisztencia pedig a hallásvizsgálatot. Utána eldöntjük, hogy a hallásprobléma milyen jellegû, mivel lehet segíteni rajta:
mûtéttel, gyógyszerrel vagy hallásjavító készülékkel. Amennyiben további szakorvosi
vizsgálatra van szükség, akkor kórházba,
klinikára küldjük a beteget. Ismét csak hangsúlyozni szeretném: nagyon fontos a korai
szûrés. A cégünk által meghirdetettnek olyan
nagy a sikere, olyan nagy az érdeklõdés iránta, hogy az évenként 3-4 alkalomra tervezett
mikrobuszos tesztszûrést napokkal meg kellett toldani. A cél érdekében ez a késõbbiekben is így fog történni. Egy-egy ilyen szûrõvizsgálaton 300-400 ember vesz részt, 10%-a
kerül be további vizsgálatra, és csak 4-5% az
a beteg, akinek hallásjavító készülékre van
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szüksége. A korai diagnózis - a rákbetegségtõl
kezdve a hallásproblémákig - a legfontosabb
eleme a gyógyításnak. Minden betegségnél a
megelõzés a legolcsóbb és a legeredményesebb. Nálunk is az a feladat, hogy korán,
idõben kiszûrjük a legkisebb hallásproblémát
is, ami kezdõdhet halláscsökkenéssel, fülzúgással, szédüléssel, nyaki fájdalmakkal,
nyaki, gégepanaszokkal. Egy fülpanasz gégerák irányába is elfordíthatja a vizsgálatot.
- Mi a tapasztalata: mennyire hanyagolják
el az emberek a hallásukat? Odafigyelnek
idõben az intõ jelekre?

egész iparág épült. A hallással - bár már javul
a helyzet - nem így történik. A betegek szinte
szégyenlik, hogy romlik a hallásuk, úgy tesznek sokan, mintha ez egy rejtegetni való betegség lenne. Errõl a hozzáállásról a társadalom, a közvélemény is tehet. Otromba viccek
születnek a nagyothallókról, kifigurázzák
õket. Ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy még
az idõsek is nehezen szánják el magukat arra,
hogy végére járjanak a hallásvesztés okának.
- Milyen korosztály fordul meg a halláscentrumban?
- A legkisebbtõl a legidõsebbig mindegyik.

Fotó: N. Horváth

Nemcsak az idõseket, de minden korosztályt várnak az ingyenes hallásszûrésre
- Az az igazság, hogy a hallásra, annak
romlására kevésbé figyelnek oda az emberek,
mint a szemükre, a látásukra. Az, akinek romlik a látása, idõben elmegy az orvoshoz,
szemüveget csináltat magának. A szemüveg
alakjának, színének kínálatára szinte egy

Vizsgáltunk már 6 hónapos csecsemõt is.
- Mit javasol azoknak a szülõknek, akikben
felmerül a gyanú, hogy a gyermekük nem hall
rendesen?
- Bár mindegyik korosztálynál mûködik
egy szûrõkapu, de gyanú esetén újabb vizs-
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gálatot javaslok. Van szûrés a szülészeten, a
bölcsõdében, az óvodában, az iskolába íratás
elõtt, de mint mondtam, gyanú esetén a köztes
idõben feltétlenül keressék fel a halláscentrumunkat, hogy kiszûrhessük: veleszületett
problémáról van-e szó, hallóideg-károsodásról vagy átmeneti állapotról.
- Miután megállapították a halláskárosodás fajtáját, mértékét, és kiderült, hogy a betegnek - legyen az fiatal vagy idõs - hallókészülékre van szüksége, milyent tud ajánlani?
- Annak, akinek kismértékû halláscsökkenése van, de szükséges a hallókészülék, fülbe
helyezhetõt kell adni. Ezek esztétikusak és
szinte észrevétlenül viselhetõk, testszínûek általában, de újabban itt is, mint a szemüvegkeretnél, fõleg a fiatalabbak, keresik a színeset.
Természetesen cégünk ilyennel is rendelkezésre tud állni. Súlyosabb probléma esetén már
fül mögötti hallókészülékre van szükség. Az
Amplifon által forgalmazott olasz, holland,
német, dán, amerikai nagyon jó minõségû
készülékekkel a nagyothallás minden ismert
formája könnyen korrigálható. Egyes típusok apró méretük miatt - gyermekek számára is
ideálisak. A cégünk osztrák gyártmányú hallószemüveget is forgalmaz, amelynek a
szárában észrevétlenül helyezkedik el a hallókészülék, praktikus módon összekötve a hallást és a látást.
- Van-e garancia ezekre a hallókészülékekre?
- Igen. A minõségtõl függõen 5-7 éves idõtartamú egy-egy ilyen készülék. De természetesen, ha romlik a hallás, akkor elõbb is
cserélni kell. Azt is meg kell - sajnos jegyeznem, hogy a hallókészülékek - bár TBtámogatással írjuk fel ezeket - nem olcsók.
De a velük visszakapott életminõség, a társadalomból való kirekesztettség-érzés megszûnése meg kell, hogy érje a ráfordítást.
(x)
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Okmányirodai tájékoztató
Útlevél ügyintézésérõl:
A külföldre utazásról szóló 1998. évi
XII. törvény szerint 2009. június 28-tól - az
Európai Unió elõírásainak megfelelve - az
útleveleknek tartalmaznia kell az eddigi
adatokon kívül az igénylõ ujjnyomatát is.
Az ujjnyomat vétele az Okmányirodában
történik az útlevélkérelem elõterjesztésekor, alóla csak a 12 éven aluli gyermekek,
illetve azok a személyek mentesülnek,
akiknél az ujjnyomat vételezése fizikailag
lehetetlen.
A korábban kiadott útlevelek az érvényességi idejük lejártáig ujjnyomat hiányában is használhatóak, azzal a külföldre
utazás biztosított.
Az útlevelek illetéke 2009. június 28-tól
a következõ: 18 év alatt és 70 év felett
2.500 Ft, 18 év és 70 év között 7.500 Ft (5
éves érvényességi idõ esetén), 14.000.-Ft
(10 éves érvényességi idõ esetén).
Az illeték fizetéséhez az Okmányirodában csekket adunk, és azt a postán kell
befizetni.
Az útlevélkészítés határideje 30 nap, a
sürgõsségi ügyintézés 5 munkanap, de
ekkor a fizetendõ illeték, az alapilleték két-

Évfordulók
1851. július 1.
158 éve
Megkezdi mûködését az elsõ intézményes postai
szerv (postaexpedition) Tapolcán.
1926. július 1.
83 éve
Autóbusz-közlekedés Pápa-Devecser-TapolcaHévíz között.
1957. július 1.
52 éve
A halimbai és nyirádi bányák összevonásával
megalakul a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat.
1987. július 1.
22 éve
A Mûvelõdésügyi Minisztérium Mk(d)32. sz.
mûködési engedélyével területi (táj-) jogkörû
múzeum létesült Tapolcán a volt „Kántorház”ban, Városi Múzeum néven.
2004. július 1.
5 éve
Fodor Renáta a felnõtt vívó EB-n a magyar csapat tagjaként ezüstérmet szerzett.
1817. július 2.
192 éve
Megérkezik Linzbe Batsányi János, életének
utolsó állomására.
1984. július 2.
25 éve
A Városi Múzeum munkatársai megkezdték a
régészeti kutatást a Templom-dombon.
1994. július 2.
15 éve
Országos Mozdonyvezetõ Találkozó Tapolcán.
1937. július 5.
72 éve
A Bacsányi-cserkészcsapat kéthetes olaszországi
körútra indul Nagy Jenõ dr. középiskolai tanár,
cserkészparancsnok vezetésével.
1896. július 8.
113 éve
Nagy tûzvész Tapolcán. Három utcában 67 lakás
hamvadt el. 120 család maradt fedél nélkül. A
tûzkárosultak megsegítésére széleskörû gyûjtés
indult.
1907. július 13.
102 éve
A Batsányi utca csapadékvíz csatornázásáról
határozott a képviselõ-testület. A háztulajdonosok a költségek 1/3-át kötelesek viselni.
1872. július 16.
137 éve
Szépészeti Bizottság választása. Feladata a városi
építkezések rend- és szépészeti szempontból
történõ elbírálása.
1741. július 19.
268 éve
Zala megye közgyûlésén „elrendeltetik, hogy a
tapolcai járásban a külsõk tizenkettedet, a belsõk
tizenegyedet” kapjanak.
1839. július 24.
170 éve
Elhunyt Baumberg Gabriella osztrák költõnõ,
Batsányi János felesége.
1952. július 24.
57 éve
Csermák József 60,34 m-es olimpiai és világcsúccsal lett olimpiai bajnok Helsinkiben.
1999. július 30.
10 éve
Raffay Béla Petõfi-fülkeszobrának avatása (a
Petõfi utcában, a Galéria épületén).
1956. július 31.
53 éve
Új tûzoltó gépkocsit kapott a tapolcai tûzoltóság.
Eddig csak 2 db targonca fecskendõjük volt.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

szerese, ugyanúgy, mint az elveszett,
megrongálódott, megsemmisült érvényes
útlevél pótlása esetén.
A Személyazonosító igazolványról:
Életkortól függetlenül, az a Magyarországon élõ magyar állampolgár, aki nem
rendelkezik érvényes, személyazonosságot
igazoló más hatósági igazolvánnyal (útlevél, vagy kártyaformátumú vezetõi engedély), köteles személyazonosító igazolványt igényelni.
Kiskorú (születéstõl - 18 éves korig)
részére, a személyazonosító igazolványt a
törvényes képviselõ kérelmére kell kiadni.
14 éves kor alatt a személyazonosító
igazolvány nem tartalmazza a kiskorú
aláírását, és illetékmentesen igényelhetõ.
14 éves kor felett a személyazonosító
igazolvány akkor érvényes, ha tartalmazza
az igénylõ aláírását is, és 1.500.-Ft az
eljárási illeték (csekken, postai úton).
A Lakcím-igazolványról:
A lakcím-igazolvány közhitelûen igazolja a polgár személyazonosítóját, és bejelentett lakcímét.
A 14. évet be nem töltött kiskorú
esetében a törvényes képviselõ kérheti,
hogy a kiskorú lakcím-igazolványa tartalmazza a törvényes képviselõinek nevét, és
a kiállítás idõpontja szerint telefonszámát.
Az eljárás illetékmentes, a lakcím-igazolvány kiállítása az Okmányirodában
kérhetõ.
A részletes ügyintézésrõl, a benyújtandó
okmányokról célszerû információt kérni az
Okmányirodában az ügyintézés megkezdése elõtt.
Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a magyar állampolgárok,
személyazonosító igazolvánnyal is (régi
típusú füzet, és új típusú kártya) az EU.
országaiba, valamint Izland, Norvégia,
Liechtenstein, Svájc, Andorra, Horvátország területére utazhatnak.
Ughy Jenõné irodavezetõ

Gratulálunk!
A XII. Köztisztviselõ Napon Szencz
Lajosné, a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulás elnöke a Köz Szolgálatáért érdemjel aranyfokozatát kapta.
A rangos kitüntetést Varga Zoltán önkormányzati miniszter adta át az elnökasszonynak, aki több mint negyven éve teljesít a szó
legnemesebb értelmében közszolgálatot,
mindenkor figyelembe véve a köz érdekeit.

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Eljárás indult kisebb kárt okozó rongálás
vétsége miatt ismeretlen tettes ellen, aki a
Dobó-lakótelepen található kõgarázsok garázskapujait ismeretlen festékkel locsolta le.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétsége
miatt indult eljárás ismeretlen személy ellen,
aki a Keszthelyi úton található MOL-benzinkút bejárati ajtaja elõtt lévõ személyautó
akkumulátoros polcára elõzõleg kirögzített 1
db akkumulátort eltulajdonította. A bûncselekménnyel okozott kár 26.800. Ft.
- Közúti jármû ittas vezetése vétsége miatt
indult eljárás helyi lakos ellen, aki a Viszló
utcában úgy vett részt a közúti forgalomban
a tulajdonát képezõ személygépkocsival,
hogy a vezetés megkezdése elõtt szeszesitalt
fogyasztott.

Érettségi vizsga után
Tapolca két középiskolájában, a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban, valamint a Széchenyi István Szakképzõ Iskolában a 2008/2009-es tanévben 212 tanuló tett érettségi vizsgát.
A gimnáziumban 95 tanuló jelentkezett
rendes érettségi vizsgára. Elõrehozott
érettségit tett 19 tanuló. A kétszintû érettségi 2005-ös bevezetése óta ez utóbbi népszerû az iskolában. 16 tanuló tett emelt
színtû vizsgát. A választható tantárgyak
között vezetõ helyet foglalt el a földrajz,
informatika, de többen választották az
ének-zenét, a rajz és vizuális kultúrát is.

Harmadszor Malmöben

Fotó: Szász Márton-iskola

Jövõre vendéglátók lesznek a tapolcai
Felejthetetlen hetet töltöttek a svédországi Malmöben a Szász Márton-iskola
sportoló fiataljai június közepén.
Horváthné Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ
országos alelnöke és Bognár Ferenc, a Szász
Márton Általános Iskola igazgatója szervezésében június 14-19-ig ismét egy felejthetetlen
hetet tölthettek az iskola fiataljai Malmöben,
az integrált sporttáborban. Ez már a harmadik
alkalom, amikor a tapolcai gyerekek egy
héten át részt vesznek a rendhagyó táborban,
ahol különbözõ nemzetiségû (litván, lengyel,
svéd) élsportoló és fogyatékkal élõ együtt,
egymást segítve sportol.
A mieink is összemérhették rátermettségüket úszásban, kajakozásban, kézilabdában és futballban.
Ez a hét ismételten bizonyította, hogyha a
fogyatékkal élõk lehetõséget kapnak, akkor õk
is a társadalom teljes értékû tagjaivá válnak.
A szervezõk elmondták, hogy a svéd kapcsolat már négy éve él. A táborban a szállást
és a napi négyszeri étkezést térítésmentesen

EB-bronzérmes
Boczkó Gábor
A bulgáriai Plovdivban rendezett vívó
Európa-bajnokságon Boczkó Gábor
bronzérmet szerzett.
Gábor magabiztosan vívott egészen az
elõdöntõig, ahol a francia Robeiritõl
szenvedett 15:12 arányban vereséget. Rédli
Andrásnak, a Balaton Isover Vívóklub felnõtt EB-n újonc párbajtõrözõjének az
egyéni versenyen nem ment jól a vívás, õ a
legjobb hatvannégy között zárta a kontinensbajnokság egyéni küzdelmeit.
AE

Házasságot
kötöttek:
Barcza János és Kereszturi Hajnalka
Csikós Zoltán és Németh Andrea
Sidlovits Levente és Hajdu Anita
Gratulálunk!

Biológiából, fizikából, kémiából azok
érettségiztek, akiknek az adott tantárgyra
szükségük van a továbbtanuláshoz.
A SZISZI-ben 3 osztály 117 tanulója tett
érettségi vizsgát. 6 szakmai csoportban 120
szakmai érettségit. Az emelt szintû érettségire 4 tanuló vállalkozott: 1 matematikából, 3 informatikából. Az iskola specialitása, hogy vannak ún. szakmai érettségi tantárgyak is. Közgazdaság marketingbõl 1 tanuló vizsgázott, a vendéglátás alapismereteibõl pedig 3 fõ. A választható tantárgyak között ebben az intézményben is a földrajz és
az informatika tölti be a vezetõ helyet. NHE

fiatalok
a vendéglátók biztosították. A repülõjegyek
árát Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõnek, a megyei közgyûlés elnökének,
Császár Lászlónak, Tapolca város polgármesterének és Bognár Ferencnek, a
Szász Márton-iskola igazgatójának támogatásával és az ÉFOÉSZ-bál bevételének
egy részébõl sikerült biztosítani
Terveikrõl elmondták, hogy jövõ nyáron
nagy feladat áll elõttük. 25 fõ sérült svéd
fiatalt szeretnének vendégül látni sporttáborban a Balatonnál. Svéd vezetõk már
két alkalommal is jártak városunkban, de
fiatalok még nem.
Antal Edit

Közgyûlést
tartottak a tûzoltók
A Tapolcai Önkormányzati Tûzoltó
Köztestület június 17-én tartotta közgyûlését a Városháza tanácstermében.
A közgyûlés elsõ napirendi pontja a
köztestület új elnökének megválasztása volt.
Az alapszabály értelmében ezt a tisztséget a
mindenkori polgármester tölti be. Az Ács
János halála miatt megüresedett helyre a
tûzoltók Császár László polgármestert
választották meg elnöknek. Az ehhez szükséges okirat-módosítás kérelmét a Veszprém
Megyei Bírósághoz benyújtják.
A közgyûlés további részében Sárközi János
alelnök a 2008-ban végzett tevékenységrõl
tartott beszámolót, majd a 2009-es év feladatairól, terveirõl tanácskoztak a résztvevõk.
A közgyûlés után Császár László polgármester jutalomban részesítette és vendégül látta az áldozatos tevékenységet folytató
köztestületi és önkéntes tûzoltókat.
NHE

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Tóth Gábor és Decsi Krisztina
gyermekük: Titanilla
Vaskó Zsolt és Rinkó Csilla
gyermekük: Zsolt

Új Tapolcai Újság

Gratulálunk!
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Korszerûen, takarékosan
Az áprilisi próbaüzem után hivatalosan
és ünnepélyesen is átadásra került a 35
fejes új, korszerû öntözõrendszer a
Városi Sporttelepen július 2-án.
Az átadási ünnepségen megjelent városi
vezetõket, beruházásban részt vevõket és
érdeklõdõket Rédli Károly, az üzemeltetõ
cég vezetõje köszöntötte. Hivatalos köszöntõt mondott Császár László, Tapolca
polgármestere és Lasztovicza Jenõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke.

Így kizárja a túlöntözést, vagyis nem engedi a pálya felázását. A rendszer éjjel fél
egytõl 50 percenkét öntöz mind a hét szektorban. A víznyomás emeli ki a talajszint
alól az öntözõfejeket, 20-at a pályán kívül,
15-öt pályán belül a program szerinti sorrendben. Ezáltal az egész területen biztosítva van a zöld gyep vízigénye. A talajszint
alá süllyesztett rendszer nemcsak a centerpálya hosszú távú, már ismert kiváló
minõségét garantálja, de fontos szempont

Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
Népmûvészeti Vásár - augusztus 19-23.
AUGUSZTUS 19. (SZERDA)
Kisfaludy utca:
18:00 - Ünnepélyes felvonulás. A rendezvényt megnyitja: Császár László polgármester
Borvidéki Borverseny eredményhirdetése.
19:00 - Szép város Kolozsvár - a Batsányi
Táncegyüttes és Lovas Kinga mûsora
20:00 - Team for music
21:00 - Utcabál a Fantasy-együttessel
22:00 - Sztárvendég: Demjén Ferenc

AUGUSZTUS 20. (CSÜTÖRTÖK)
08:00 - Zenés ébresztõ a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekarral.
Szent István-szobor:
11:30 - Kenyérszentelés. Közremûködik:
Batsányi Táncegyüttes
Kisfaludy utca:
15:00 - Szívbõl szeretni - a Tapolcai Musical
Színpad mûsora
15:45 - Rosta Géza énekes-gitáros gyerekmûsora
17:00 - Süsü, a sárkány - gyerekmûsor
22:00 - Hello Kids
Víziszínpad:
20:00 - Ünnepi köszöntõt mond: Császár
László polgármester.
Jöjj el napfény - a Vörösmarty Színház mûsora
Zenés tûzijáték

Fotó: Szíjártó

Az érdeklõdõk mûködés közben is megtekinthették az öntözõrendszert
Rédli Károlytól, az üzemeltetõtõl megtudtuk, hogy valóban egy 21. századi technológiáról van szó, ami teljesen elektronikus vezérlésû. Tulajdonképpen maga az
öntözõrendszer figyeli a lehulló csapadék
mennyiségét is, s amikor szükségesnek
tartja, elindítja, illetve leállítja a rendszert.

volt a beszerzésénél a takarékos mûködtetés is.
A fejlesztéshez a TIAC-Honvéd VSE
pályázaton 1 millió 800 ezer forintot nyert.
Az 1,7 milliós önkormányzati támogatással
így a bekerülési költség 3,5 millió forint.
Antal Edit

Felhívás gyommentesítésre
Az elmúlt idõszakban városunk belterületén is megnõtt azon gyomnövények rohamos terjedése, amelyek
nagy pollentermelésük miatt „járványszerû” allergiás kötõhártya-gyulladást
és szénanáthát okozhatnak. Mentesítsük környezetünket, lakóházunk udvarát, telkünket a gyomnövényektõl, irtsuk a legveszélyesebbet, a parlagfüvet is.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény
és a végrehajtására kiadott kormányrendeletek lakosságot érintõ rendelkezései a
következõk:
- A földhasználó köteles volt az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû
virágzását megakadályozni, majd ezt
követõen ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végéig folyamatosan fenn kell tartania.
1. A kötelezettség elmulasztása esetén
külterületen a Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény
és Talajvédelmi Igazgatósága, belterületen
a jegyzõ rendelheti el a parlagfû elleni
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közérdekû védekezést.
2. A helyszíni ellenõrzést, illetve a
közérdekû védekezést a hatóság a lezárt
terület felnyitásával, az ott tartózkodó
személyek akarata ellenére is megtarthatja, illetve elvégeztetheti.
Felhívom Tapolca Város lakosságának
figyelmét, hogy 2009. július 01-tõl a külterületi ingatlanokat a Földhivatal, a belterületen található ingatlanokat pedig
Tapolca Város jegyzõje folyamatosan
ellenõrzi.
Növényvédelmi bírságot kell kiszabni
azzal szemben, aki a közegészségügy
védelmét szolgáló növényvédelmi intézkedéseket, illetve beavatkozásokat elmulasztja. A bírság legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb összege tizenötmillió forint.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy
közös összefogással állítsuk meg a
gyomnövények elszaporodását, teremtsünk tisztább, kulturáltabb környezetet.
Dr. Imre László
jegyzõ

AUGUSZTUS 21. (PÉNTEK)
Kisfaludy utca:
Cigány nemzetiségi mûsor
17:00 - Csobánc Népdalkör
17:30 - Kerekes Gyuri énekes-táncos mûsora
18:00 - Farkis Zoltán népi cigányzenekara.
Közremûködik: Lehoczky Judit Nemzetközi

Szemle-díjas operett és magyar nóta énekesnõ
Német nemzetiségi mûsor
21:00 - Hevesi Tamás koncert

AUGUSZTUS 22. (SZOMBAT)
15:00-19:00 - Gyermekprogramok a Köztársaság téren, a Kisfaludy utcában.
Városi Sporttelep:
16:00 - XI. Tapolca-kupa nemzetközi nagypályás öregfiúk labdarúgó torna
Kisfaludy utca:
15:00 - Acro Dance SE bemutatója
15:30 - Aranyló Színház: Terülj, terülj
asztalkám
16:45 - Acro Dance SE bemutatója
17:00 - Bohóc mûsor
17:45 - Csobánc Népdalkör mûsora
18:00 - Jaramine hastánccsoport mûsora
19:00 - Operettparádé - a Tihanyi Vándorszínpad mûsora
21:15 - Korál élõ koncert

AUGUSZTUS 23. (VASÁRNAP)
Köztársaság tér:
10:00 - XI. Tapolcai Pörköltfõzõ Verseny
Tûzgyújtás
11:00 - Gyermekóra Rudi bohóccal
12:00 - Jó ebédhez szól a nóta - Nádházi
József „Kis Zamek”
14:30 - Virágos Tapolcáért mozgalom eredményhirdetése
Pörköltfõzõ verseny eredményhirdetése.
Kisfaludy utca:
17:00 - Resignation együttes
18:00 - Kinizsi Táncegyüttes mûsora
19:00 - Slágeróra Gergely Róberttel
21:00 - Váczi Eszter és a Kalimutu Jazz Band
koncert

Felejthetetlen élmény
Az ÉFOÉSZ helyi szervezete már tizedik
alkalommal szervezett nyári tábort
Horváthné Somogyi Ildikó elnök vezetésével a sérült gyerekek és szüleik részére.

nem hiányozhatott a kerékpártúra, Eger és
Szilvásvárad megtekintése sem. A felnõttek
az esti elfoglaltságról is gondoskodtak:
bográcsban fõzött plusz vacsorával ked-

Fotó: ÉFOÉSZ

Együtt a nagy csapat
Ebben az évben július 6-tól 12-ig
Egerszalókon nyaralt a kiscsapat, amelyben
nemcsak az autista gyerekek, középsúlyosés enyhén fogyatékosok vettek részt, de
azok a felnõtt sérültek is, akik a Napközi
Otthonban csökkentett munkaidõben dolgoznak.
A 27 fõ mellett 25 felnõtt - köztük családtagok - vett részt a programban, amelybõl
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veskedtek a résztvevõknek. A gyerekek
gyöngyöt fûzhettek, festegethettek is.
- Példaértékûnek tartom ezt az önfeláldozó, a gyerekek felhõtlen nyaralásáról való gondoskodást - mondja Bognár Ferenc, a
Szász Márton-iskola igazgatója, aki elõször
vett részt ilyen nyári programon. Csak köszönet illeti Horváthné Somogyi Ildikót és segítõtársait a nagyszerû szervezésért. NHE

KULTÚRA

Baranyay László mesterkurzusa
Mûvészeti képzést folytató iskolának
tekintélyét, de a hallgatók mûvészképzésének a folyamatosságát is biztosítja,
ha nyári szünetekben megbízható, elismert, koncertezõ mûvész tartja kézben
õket. A technikai tudás az alap, erre építi
fel a fiatal zenész egyéni stílusát. De
akkor minek a mesterkurzus, kérdezhetnénk. Mert a zenélés nemcsak technika!
A mesterkurzus a technika finomságaira
és a zenei kifejezés olyan árnyalataira hívja
fel a leendõ mûvész figyelmét, ami csoportos oktatás keretében elérhetetlen. Véletlenül fogtam el Daniel Barenboim mesterkurzusának közvetítését a televízióban. Megcsodáltam, micsoda kifejezésbeli mélységekre hívta fel a figyelmét tanítványainak,
Beethoven d moll, Vihar szonátájának
elemzésében és elõadásában. Csak ámultam, egy ilyen klasszikus mûben mennyi
újszerû kifejezés hozható felszínre. És még
valami. Oldalt, ahol jelenlétük nem zavaró,
idõs hallgatók ültek és figyeltek. A kamera
néha átsuhant átszellemült arcuk felett.
Régtõl foglalkoztat a technikai tudás és a
muzikalitás viszonya. Kezdõ zongorista
megtanulja az ujjrendet, futamokat, akkordfogásokat, tehát a zongorázás technikai
elemeit. Amikor kezében és fejében a technika, gondot fordíthat a mûvek megszólal-

tatására, a zeneiség szépségeire. Közben
ezzel is fejlõdik elõadói készsége. De rendszerint mindezzel elégedetlen, mûvésziségre áhítozik, és erre ott a mesterkurzus. De
újabb cél következik, a virtuozitás. Ez már
a technika gyorsaságának fokozása és a
gépiesség tökéletessége. Minden érzékszervünk képes az egymást követõ ingereket
külön értékelni, de bizonyos határon belül.
A zenei hangok dallamokká állnak össze,
megadott tempónál. A gyorsaság ennek
ellensége. Mikor Banda Edétõl, világhírû
gordonka mûvészünktõl kérdeztem, mi a
helyes tempó feltétele, azt mondta, a leggyorsabb hangot is ki kell tudni játszani. A
virtuóz játéknál, különösen a virtuóz
elõadásra írt daraboknál a technika maga
alá gyõri a muzikalitást, elsikkadhat a dallam. Ennek elkerülését mutatta be az utolsó
elõadó a záró hangversenyen. A könnyebb
Mendelssohn-dal áhítatos elõadását fergeteges Rossini tarantella követte, ahol a
tempó megkímélte a dallamot. A komoly
felkészültségû elõadó erre képes. Mert elsõ
a dallam.
De hallhattunk már virtuozitást,
felfoghatatlan dallam nélkül is. Errõl majd
máskor. Baranyay tanár úr jubilált,
huszadik mesterkurzusán új, csillogó tehetségeket indított útnak.
Dr. Sáry Gyula

Hagyományõrzés felsõfokon
Csobánc õsi várának falai ma már
messzirõl is jól láthatók. Az elképzelt
rekonstrukcióhoz vezetõ út legfontosabb
és egyben legszebb állomása, színfoltja a
Gyulaffy-napok Csobáncért végvári
hagyományõrzõ rendezvénysorozat. A
háromnapos, középkort idézõ turisztikai
programot július 17-e és 19-e között,
immár hatodszor rendezte meg a
Gyulaffy László Hagyományõrzõ Bandérium Csobánc Váráért Alapítvány.

megnyitón Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ, a megyei közgyûlés elnöke,
Czaun János Veszprém város alpolgármestere, gyulafirátóti önkormányzati képviselõ és Hangodi László történész is szólt a
rendezvény látogatóihoz és a felvonult lovas
és talpas középkori hagyományõrzõkhöz.
Mindhárman a hagyományõrzés, a múlt
értékeinek megbecsülését helyezték beszédük középpontjába. Hangodi László történész ezen kívül beszámolt a Csobánc-vár-

Lobogó zászlók, büszke lovasok, szép
A program helyszínei idén is Gyula vezér
(Németh Gyula) gyulakeszi lovasbirodalma,
Tapolca és Gyulakeszi település voltak.
A végvári hagyományõrzõk legnagyobb
hazai seregszemléjének szervezõi igyekeztek rendkívül színes programkínálatot biztosítani, remek szórakozást nyújtani a kilátogatóknak. A hagyományos vásári forgatagon, fegyver-, lovasbemutatókon, haditornákon, vártámadásokon kívül most is számos koncert, táncmûsor, humoros elõadás
fûszerezte a rendezvényt péntek délutántól
vasárnap napnyugtáig. A vendégfellépõk
névsora impozáns volt, többek között Berecz
András, Dörner György, az Elsõ Emelet, a
Regõs Együttes, a Kormorán-együttes és a
Magma tûzszínház elõadói szórakoztatták a
látványos harcokban megfáradt közékori
vitézeket és csodálóikat. Az ünnepélyes

paripák
rom rekonstrukciójának jelenlegi állásáról, a
jövõbeni tervekrõl is. A jelenlévõk megtudhatták, hogy a várrom több falszakasza
már megújult, számos állagmegóvó, feltáró
munka készült el az elmúlt idõszakban. A
beszédeket istentisztelet követte, amelyet
Tóth László erdélyi református lelkész tartott
a végvári hõsökért. A szombati viharos szél
és a vele érkezõ esõ a rendezvényt sem
kímélte, ám emiatt legfeljebb csak csúszott,
de a programok egyike sem maradt el, azaz
egy késõbbi idõpontban pótolták õket. A
Gyulaffy Napok Csobáncért rendezvény
nagyságára jellemzõ, hogy tizennégy, az
ország több vidékérõl érkezett, hagyományõrzõ csoport mutatkozhatott be, negyven hagyományõrzõ elõadás, igényes koncertek hívogatták a belépõjeggyel rendelkezõket.
Töreky László

Fotó: Töreky

Isten áldásával

Mûvészet és a giccs
A személyes találkozás ihlette szobor mellett dr. Márfi Gyula veszprémi érsek
és az alkotó áll
A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola március 24-ei ünnepén
áldotta meg azt a II. János Pál pápáról
készített szobrot dr. Márfi Gyula veszprémi érsek a templomban, amelyet a
készítõje, Horváth Róbert szobrász
ajándékozott az iskolának.
A szobor elkészítésének ötlete már 10
évvel ezelõtt megfogalmazódott a fiatal
alkotóban. A Katolikus Hivatásgondozó
Intézet „Ki nekem a pap?” és „Találkoztam
Isten emberével” címekkel rajzpályázatot

hirdetett, amelyen a III. korcsoportban
induló, akkor még körmendi fiatalember I.
díjat, egy külföldi zarándokutat nyert. Ezen
a zarándokúton találkozhatott II. János Pál
pápával is. A találkozás mély lelki nyomot
hagyott benne, és hazatérte után azonnal
elkészítette a pápa szobrát. A fiatalember
néhány éve Tapolcán él, így nem véletlen,
hogy ezt a mûvét a tapolcai iskolának ajánlotta fel.
Nemcsak szobraiból, de festményeibõl is
több alkalommal nyílt már kiállítás. NHE

Látványtári programok
Augusztus 7. (péntek) 19:00
FÁBRY SÁNDOR elõadóestje, közremûködik TÓTH BENEDEK.
Augusztus 8. (szombat) 19:00
JAZZKONCERT: GRENCSÓ INSTANT KOLLEKTÍV.
Augusztus 21. (péntek) 09:00
BIOGAZDÁK TERMÉKBEMUTATÓJA - a környék biogazdáinak találkozója és
termékbemutatója a Látványtár udvarán lévõ Falukemencénél, gyereklovagoltatás,
gyerekjátékok, és 11 órától GRYLLUS VILMOS gyerekmûsora.

Elsõ Magyar Látványtár július 4-én egybekapcsolva három más-más tárgyú kiállítást mutatott be egy tanulságos tárlat
keretében. Minden ember boldog akar lenni, a Tunning és A rendszerváltás 20 éve.
Mivel mindhárom bemutatót összekapcsolja, ami bennük közös, hogy a valódi
mûvészet perifériájáról hoznak híreket, helyhiány miatt rájuk közösen reflektálni talán
egyszerûbb. Ha e mûvészeti lim-lomban
értéksorrendet állítanék fel, azt mondanám,
semmiképpen nem tetszenek az utóbbi évek
erõltetetten semmitmondó termékei, akkor
inkább a giccs válogatva, vagy annál is
inkább a boldogságra törekvõ ember. A tartalmas megnyitóján, Závada Pál író, már
pedzette, hogy a giccs fogalma mennyire korfüggõ. Elrohant mûvészeti irányzatok stílusai
- bár ma már közérthetõk - mégsem gyömöszölhetõk bele a giccs igen tág fogalmába.
Még akkor sem, ha érzelmileg túltelítettek,
mint a szecesszió, ha kompozíciójuk nem
követi a modern távlatok törvényeit, mint a
romantika, ha szenvedélyesek, mint a romantika. A giccs az infantilis, éretlen érzelemvilág gyatra kifejezõje, akár technikailag
jó fokon, ezért kortalan.
Ortega könyve, a Tömegek lázadása
elemzi az újkor embereinek mentalitását, ami
az ipari proletáriátus életigényét is magába
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foglalja. A munkás, magas mûvészeti szépre
felkészületlen tömegek szépigényét kívánja a
közérthetõ, egyszerû érzelemvilágú giccs
kielégíteni. Ezért képvilága szertelen tartalmú. Látható jó kompozíció mellett hamis,
érzelgõs színvilágú kép, mûkedvelõi utánzatok nagy alkotókra, sokszor felhasznált
témák egyre szimplább feldolgozásai, kétségbeejtõ állat- és madárképek, fõleg hattyú,
szarvas, bárány, cica, huncutkodó szerelmesek, virágos rétek és kifacsart végtagú aktok.
A giccs-piktor fõ hibája a technikai tudás
hiánya, és ezt talán maga is érzi. Helyette a
zsíros, mély színekkel fedné el a képzettség
hiányát. A kétségbeejtõ boldogságkeresés
minden giccshez rokon mûalkotás mélyén
fellelhetõ. Belefeledkezni a gondok elõl a
mûbe! Nemcsak a nézõ, a giccsfestõ is keresi a boldogságot. Dvorák, híres cseh mûvészettörténész szerint, a mûvészet a mûvészet
akarásával, a Kunstwollen érzéssel indul.
Giccset festõ nagyon-nagyon akar, de képtelen értelmét és érzelmét magas teljesítményre összefogni fogyatékos technikájával. Alkotássá, ami egyedülállóan old meg egy témát.
Egy zseniális giccset ??? azonban láthattunk,
ami tézisemet igazolja, a Jaguár-t. Teljes, igényes technikai tudással megfestette, azonban
a téma részleteiben elveszett a mûvész. De ez
már a giccs másik oldala.
Dr. Sáry Gyula
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Sikeresen pályázó diszeli fiatalok
Az Európai Unió „Fiatalok Lendületben”
elnevezésû programján a Tapolca-diszeli
TIED-egyesület több mint 2,4 millió forintot nyert. A pályázatról Mohos Nikolettet,
az egyesület elnökét kérdeztük.
- Nagyon örülünk a sikernek - mondja
riportalanyom. - A TIED a múlt, jelen, jövõ
elnevezésû projektünk ötlete az egyesület
tagjaié. Az összefogás eredményeként született program célja, hogy a fiatalok elfogadottságának növelésén túl a helyi értékeket
is bemutassuk a modern technika felhasználásával. Nagyon fontos eleme a pályázatnak, hogy a gyökereinket keresve sok idõs
emberrel beszélgettünk, fotókat, filmeket,

riportokat készítettünk. A felvett anyagból az
egyesület tagjai kiadványt szerkesztenek,
illetve a fotókat kéthavi rendszerességgel a
„Diszel ezer arca” nevû rendezvényen
mutatjuk be a közönségnek. Honlapot és
multimédiás DVD-t is készítünk. A
témaválasztás legfõbb oka az volt, hogy
bizonyítsuk, az idõsek tudása, tapasztalata a
fiatalok számára értékes és megõrzendõ. A
pályázat megírásában nagy szerepet vállalt az
alelnök, Laukó Zoltán is. A projekt szeptemberben kezdõdik 20 helyi fiatal bevonásával.
Bízunk benne, hogy kezdeményezésünk
ösztönzõleg hat a helyi közösségekre és megmozgatja Diszel több generációját is. NHE

Életmentõ táska a mentõknek
Közel másfél millió forintot érõ, úgynevezett Traumatáskát vehetett át az
Országos Mentõszolgálat Alapítvány
munkatársaitól a tapolcai mentõszolgálat. A nagyértékû ajándékot július 10én adták át az érintetteknek a Tapolcai
Mentõállomáson.
A speciális eszközöket tartalmazó
táskából jelenleg mindössze négy van az
országban, és a jövõben gyalogõrségi,
mozgóõrségi feladatok ellátásánál vehetik
hasznát a tapolcai mentõsök.
Az eszközátadó ünnepség résztvevõit, a
vendégeket Szalai József, a Tapolcai Men-

tõállomás vezetõje köszöntötte.
Kalmár Klára, az Országos Mentõszolgálat Alapítvány irodavezetõje mutatta be
az alapítványt, az alapítvány munkáját és
nem utolsósorban a speciális orvosi táska
jelentõségét és tartalmát a jelenlévõknek.
Elmondta: sok-sok magánszemély és vállalkozó pénzbeli adományából tudták
megvásárolni a speciális életmentõ eszközt, amelyre a mentõsöknek és természetesen a segítségre szorulóknak
akkor lesz szükségük, amikor a mentõautó
bármilyen okból nem lehet a helyszínen.
Töreky László

Karbantartások az iskolákban
Míg az iskoláskorú gyerekek a nyári
szünidõt töltik, addig sem állt meg az élet
Tapolca oktatási intézményeiben. Ilyenkor van lehetõség arra, hogy a karbantartási munkálatokat, az iskolák tisztasági meszelését elvégezzék.
- Tervszerûen folynak a nyári karbantartási munkálatok, festések az iskolákban tudtuk meg Császár László polgármestertõl. - Nagyobb volumenû beruházásra
csak a Széchenyi István Szakközép Isko-

lában került sor. A megkezdett karbantartási
munkálatok során derült ki, hogy a vizesblokkot alapjaiban kell felújítani, mert az
elmúlt évtizedek alatt elhasználódott a
rendszer. A felújítás bekerülési összege
mintegy 8 millió forint. Szükség volt a
csõrendszer teljes cseréjére, emiatt a burkolatot is meg kell újítani. A munkálatok az
elõírtak szerint haladnak, tanévkezdésre a
szakemberek elkészülnek vele.
N. Horváth Erzsébet

Kutyatulajdonosok figyelem!
Városunkban elmúlt idõszakban 10 db
kutyaürülék-gyûjtõt helyeztünk ki az alábbi közterületekre: Rendezvénycsarnok fõbejáratával szemben; Alkotmány u. /ABC
elõtt/; Hõsök tere /a parkban a járda mellett/; Fõ tér 6. sz. épület belsõ udvara;
Templom-domb /a lépcsõ mellett/; Alsómalom tó mellett /a Városi Múzeum épülete
alatt/; Egry J. úti járda mellett /2db/;
Köztársaság tér /a Hotel Pelion bejárata
elõtt/; Kisfaludy u. /pizzéria elõtt/.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy az egyes szabálysértésekrõl szóló

218/1999. /XII.28./ Korm. rendelet 7. §.(1)
bek. b. pontja alapján „aki a felügyelete alatt
lévõ állat közterületen okozott szennyezésének megszüntetésérõl nem gondoskodik, ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.”
A gyûjtõzsákokat Tapolca Város Önkormányzata ingyen bocsátja az ebtartók rendelkezésére. A kutyaürülék a környezetre
káros anyagokat tartalmazó hulladék, ezért
kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyûjtõedényeket rendeltetésszerûen használják, ezzel teremtsünk tisztább, kulturáltabb környezetet.
Tapolca Város Önkormányzata

Fotó: Töreky

Segítség, hogy segíthessenek

Tour de Region II.
Tour de Region II., avagy idén is túrd a régiót! - elnevezésû kerékpáros tanulmányút
résztvevõi június 26-án Diszelbe látogattak.
A program során három napot töltöttek a
településrészen, különbözõ szabadidõs prog-

ramokon vettek részt, találkoztak a helyi fiatalokkal és a város vezetõivel. A kezdeményezéshez szükséges források jelentõs
részét az Európai Unió Fiatalok Lendületben
programja biztosította.
NHE

2009. augusztus 7. (péntek) 16 órától
Városi Rendezvénycsarnok

A Tamási Áron
Mûvelõdési Központ
augusztusi programjai

Tapolcai Nyár 2009

Várjuk utcák, terek, lakóközösségek, baráti társaságok vegyes csapatainak (nõi, férfi,
gyermek) jelentkezését, melyek létszáma 5+1 fõ.
A játékidõ alatt a pályán kell tartózkodnia 1 fõ 14 év alatti vagy 1 fõ nõi játékosnak.
A tavalyi csapatokra is számítunk, mérkõzzenek meg újra a vándorkupáért!
Nevezés: augusztus 4. 12 óráig a Városi Rendezvénycsarnokban és a Moziban
kapható és ott leadott nevezési lapokkal.
Érdeklõdni: 06-30/869-62-90
Szurkoljunk együtt a versenyzõ csapatoknak!

15. 19.30: Kováts Kolos Kossuth-díjas
operaénekes és Teleki Miklós orgonamûvész hangversenye a Nagyboldogasszony Római Katolikus templomban.
18. 18 óra: D. Fekete József makett kiállítás megnyitó. 19 óra: Kolop József szobrászmûvész kiállításának megnyitója.

VII. Tapolca Grundfoci Kupa

10 hasznos tipp kullancsok és szúnyogok ellen
Bolygónk felmelegedése a kullancsok és
szúnyogok egyre nagyobb mértékû
elszaporodását eredményezi. Mivel
irtani õket nem tudjuk megfelelõ
hatékonysággal, egyre nagyobb szerepet
kap az egyéni védekezés.
Az alábbi 10 hasznos tanács betartásával
minimálisra csökkenthetjük a fertõzésveszélyt.
1. Idõben oltassuk be magunkat agyhártyagyulladás ellen.
2. A szabadban ügyeljünk a megfelelõ
ruházkodásra!
3. Húzzunk karimás kalapot! Ez különösen kisgyermekek esetében hasznos,
mivel az alacsony ágakról támadó kullancs
egyenesen a fejükre pottyanhat. A karimá-

8

2009. július

ból nem tud kimászni a rovar.
4. A megfelelõ öltözet mellett használjunk testre (és a ruhára) permetezhetõ
riasztószereket!
5. Vásárlás elõtt olvassuk át a vásárlói
tájékoztatót, nézzük meg, milyen hatóanyagokat tartalmaz a készítmény!
6. Pontosan tartsuk be a riasztószerek
használati utasítását!
7. A 12 év alatti gyermekek védelmérõl
nekünk kell gondoskodnunk.
8. Szúnyogok ellen hatékony kiegészítõ
védekezés kültéren a riasztó spirálok,
illetve beltéren a szúnyogháló vagy elektromos szúnyogirtók használata.
9. Természetjárás, séta, kerti munkák
után mindig kérjünk meg valakit, hogy ala-

posan vizsgálja át bõrünket, nem bújt-e
meg rajta valahol egy kullancs!
10. Ha kullancsot találunk magunkban:
Késlekedés nélkül távolítsuk el az állatot!
Erre bármilyen eszköz használható, de
külön céleszközök is kaphatóak (ilyen
például a kullancseltávolító kanál). Ne
kenegessük olajos krémekkel vagy vegyszerekkel a kullancsot, mert fuldokolni
kezd, és a potrohában lévõ fertõzött nyálat
szervezetünkbe üríti. A tévhittel ellentétben egyáltalán nem baj, ha a kullancs feje
beszakad, azt szervezetünk mint idegen
testet, rövid idõn belül természetes módon
kilöki magából. A csípés helyét legalább
egy hónapig figyeljük, és ha elváltozást
tapasztalunk, azonnal forduljunk orvoshoz.

Új Tapolcai Újság

Helyszín: Víziszínpad
AUGUSZTUS 2.
„Cintányéros cudar világ”
Operettmûsor
AUGUSZTUS 9. Szûcs Judith
AUGUSZTUS 16.
Sipos F. Tamás és az Exotic
Esõ esetén az elõadások a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban kerülnek
megrendezésre.
A rendezvények kezdési idõpontja: 20 óra.

Végy 5 kiló
szürkemarhát…
Hagyományteremtõ szándékkal rendezte
meg a Tanúhegyek Egyesület július 18-án
az I. Országos Szürkemarhapörkölt-fõzõ
versenyt Salföldön.
A megmérettetésen részt vevõ 17 csapat a
szervezõk által biztosított 5 kg szürkemarhahúsból készítette el „remekét”.
Domonkos Miklós, a Veszprém Megyei
Gasztronómiai Egyesület elnöke vezette
zsûri kilenc arany- és nyolc ezüstminõsítést
osztott ki a csapatok között. A versenyt színesítette a Bíró József által kidolgozott borfelismerõ bajnokság, amelyen a környék borai voltak a fõszereplõk.
NHE

VENDÉGVÁRÓ TAPOLCA

Elkészült a Déli Vendégváró Városkapu
Hírvivõk
Sokan, sokféleképpen vihetik hírünket a világba. A gyönyörû vidék, a
csodálatos Tópart, a szépen karbantartott, virágos parkok is a hírvivõink
közé tartoznak.
A pályázati támogatással most
elkészült, 25 milliós összköltségû DÉLI
VÁROSKAPU PARKOT nagy örömmel adjuk át a tapolcaiaknak és a hozzánk látogató turistáknak. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk rá együtt, védjük
és óvjuk. Szeretnénk megkérni az ott
lakókat, hogy vállaljanak védnökséget
az új létesítmény fölött.
Szándékaink szerint a városunkba
látogatók egy része ezen a vendégváró
kapun érkezik majd hozzánk, nem
mindegy, hogy milyen az elsõ benyomása rólunk, a környezetünkrõl.
A rendõrség és a polgárõrség is
kiemelt figyelmet fog fordítani - a
Tóparttal együtt - erre a területre. A
hamarosan kihelyezésre kerülõ térfigyelõ kamerák mindkét helyen nagy
segítséget nyújtanak majd a vandálok,
a szándékosan rongálók megtalálásához, felderítéséhez.
Köszönet illeti mindazokat, akik
lehetõvé tették, hogy Tapolca egy ilyen
kedves és szép színfolttal gazdagodott.
Óvjuk együtt, legyen ez a hely találkozások, rendezvények szép, új színtere.
Császár László
polgármester
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület az
EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott, „A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának
ösztönzése a környezetvédelem területén a
Balaton régióban” felhívásra VENDÉGVÁRÓ TAPOLCA címmel 2008 júliusában pályázatot nyújtott be.

fõtanácsadó vezetésével dolgozó pályázatkészítõ csapatnak. Profi munkát végeztek,
köszönet érte. Az eredmény jelentõségét
növeli az a tény is, hogy rajtunk kívül csak
három város - Siófok, Balatonalmádi,
Balatonfüred - nyert 30 millió forint felett
- mondja dr. Zsiray Ferenc, a Tapolcai
Városszépítõ Egyesület elnöke. - A pályázathoz az önrészt Tapolca Város Önkormányzata biztosította. A VENDÉGVÁRÓ
TAPOLCA elnevezésû projekt legjelentõsebb eleme a Déli Városkapu Park létesítése volt. Itt nemcsak az illegális szemétlerakó szûnt meg, de a város jelentõs zöldfelülettel is gazdagodott. Akár ki is tehetnénk a Fûre lépni szabad táblát, mert a céljaink között az is szerepelt, hogy a fûben
önfeledten játszhasson, szaladgálhasson az
itt tartózkodó gyermek. Bízom benne, hogy
a padok, a sétányok pihenésre, sétára csábítanak majd sok városlakót, de az autóval,
autóbusszal érkezõ kirándulók is itt állnak
meg elõször, itt pihenik ki az utazás fáradalmait. A pályázat segítségével egy szelektív
hulladékgyûjtõ sziget is létesült a parkban.
Egyesületünk fontos feladatának tartja a
településképi értékek megõrzését, valamint
helyreállítását. A tervezett parképítés során
figyelembe vettük az õshonos növényfajokat, egynyári virágok helyett díszbokrokat, díszcserjéket, örökzöldeket ültettünk.
A pályázaton keresztül vállaltuk a Tapolca
Város és Tapolca-Diszel városrész közötti
kerékpárút és a csapadékcsatorna-rendszer
rendszeres karbantartását, a parlagfûmentesítésben való részvételt. A projekt megvalósításához együttmûködési megállapodást kötöttünk Tapolca Város Önkormányzatával, a Tapolcai Épített és Természeti
Környezetéért Közalapítvánnyal. A projekt
fenntartásába bevontuk az ÉFOÉSZ helyi
Közhasznú Egyesület tagjait, pártolóit is. A
feladatok elvégzéséhez természetesen gépparkra is szükség van. Ezek beszerzése és
üzembe helyezése is megtörtént. A mûködtetést, a fenntartást Tapolca Város

A pihenõpadok bazaltkõbõl készültek
csak egy szakmai ismeretekkel rendelkezõ
projektmenedzsmenttel és az önkormányzat
anyagi támogatásával tudta elérni - hangsúlyozta Parapatics Tamás projekt menedzser.
- A pályázat legfõbb eleme a mintegy 5000
m2 felületû Déli Városkapu Park kiépítése
volt, amelynek fõútvonalát két, 2,5 méter
széles, térburkolattal ellátott gyalogút jelenti. Az egyik a parkot középen kettészelve
köti össze a Déli Városkapu parkolóját a
Batsányi János utcával, a másik a Tapolcapatakot követi. A park közepén pedig egy
ivókút van. A gyalogút mentén lévõ padok,
hulladékgyûjtõk, kandeláberek, a kerékpártároló, asztal paddal, információs táblák,
bazaltkõbõl épített ülõkõ mind-mind a Park
komfortfokozatát növelik. A meglévõ fák
mellé majdnem kétszer annyi új került, de a
központi terület fátlan maradt, hogy városi
rendezvények (pörköltfõzõverseny, bányásznap, majális stb.) részére helyet
lehessen biztosítani. A terveken még nem
szerepel, de a késõbbiekben várható, hogy a
Parkban egy kis étterem, vagy fagyizó is
épül, amely még kedveltebbé, komfortosabbá teheti majd. A projekt teljes összhangban
van Tapolca Integrált Városfejlesztési
Stratégiájával, a Belváros rehabilitációjával. Az ingyenes autó- és autóbuszparkolók
igénybevétele és a pihenõ után a kirándulók
néhány perces sétával elérhetik a Belvárost.
A projekt másik eleme a Tapolca és a Di-

szel-városrészt összekötõ, mintegy 2,7 km
hosszá kerékpárút fenntartásába való
besegítés a projekt idõszakában. A pályázat
eredményeként itt már két pihenõhely
létesült, a harmadik befejezéshez közeledik.
Ez az új temetõ mellett lesz, ide ivókút is
kerül. Jelentõs projektelem volt a közel 81
ezer m2 terület gyommentesítése, kaszálása
is. Folyamatosan szükség volt a csapadékelvezetõ árkok tisztítására, a lefolyó árkok
karbantartására. Ennek a fontos és kiemelt
aktualitását a rendkívüli idõjárási viszonyok is alátámasztják. A projekt megvalósítása során 1 fûnyíró traktor, 4 motoros kasza, 2 lombszívó, 1 hómaró, valamint az ezek mûködtetéséhez szükséges
védõfelszerelések beszerzése is megtörtént.
Nagyon fontos megjegyezni, hogy a 37
millió forint összköltségû fejlesztés túlnyomó többsége Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában álló területeken
valósult meg, és a munkálatokat szinte
kivétel nélkül helyi vállalkozók végezték a
közbeszerzési, illetve ajánlattételi eljárást
követõen. Köszönet illeti a projekt megvalósításában résztvevõket és a helyi médiumokat - Új Tapolcai Újság, Városi
Televízió -, amelyek rendszeresen tudósítottak a tervek, a célok megvalósításának szakaszairól.
Az összeállítást és a fotókat készítette:
N. Horváth Erzsébet

A kerékpárút mellett is pihenõket építettek, fákat ültettek
A sikeres pályázat eredménye, hogy a 37
milliós beruházással lehetõség nyílt (10%
önrész, a többi nyert támogatás) Tapolca
természeti és épített környezetének minõségi javítására. A projekt kezdési ideje 2008.
október 1-je volt, a befejezés idõpontja
2009. július 31.
- Abban, hogy a pályázatunk sikeres lett,
jelentõs szerepe van a Polgármesteri Hivatalban Parapatics Tamás önkormányzati

Önkormányzata vállalta fel a városban lévõ
parkfenntartó cégen keresztül. Nagy öröm
számunkra, hogy a pályázatban megfogalmazottak, a tervek, a célok megvalósultak
- hangsúlyozta az elnök.
- Örömmel tájékoztatjuk Tapolca polgárait, hogy a Városszépítõ Egyesület
VENDÉGVÁRÓ TAPOLCA címû pályázatának megvalósítása a befejezéshez közeledik. Nyilvánvaló, hogy ezt az Egyesület

Csak néhány perc séta innen a Belváros
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„Vége jó, minden jó”

Szólj, síp, szólj ! . . .

Nyári tábor a Gyermekrészlegben
Könyvtárunk Gyermekrészlege ebben az
évben is megszervezte hagyományos bejárós táborát az alsó tagozatosok számára.
Ebben az esztendõben Benedek Elek
születésének 150. évfordulójáról emlékeztünk meg, a magyar mese- és mondavilággal
ismerkedve.
A tábor ideje alatt neves vendégeket
köszönthettünk körünkben:
- Paulovkin Boglárkát, akivel a Furulyás
Palkó címû mese illusztrációját készítettük
el, Ábrahámhegyen kerestük fel.

zsolt el bennünket a magyar népmesék segítségével.
Kirándulásaink során sok szép helyre látogattunk el, többek között Magyarország legnagyobb szarvasfarmjára, Bõszénfára. Itt
traktortúrán vettünk részt, az állatsimogatóban pedig közvetlen közelrõl vehettük
szemügyre és simogathattuk a szarvasokat.
A Balatonban is megmártóztunk, a badacsonytomaji strandon élvezhettük a hûs hullámokat. Az utolsó nap Nemesvitán felnõttek
és gyerekek egyaránt részesei lehettek a

Tartsd meg a rendet, és a rend megõriz téged.
E - gyermekkoromban talált - mondás egész életemben jó útravalónak bizonyult.
A gyermekben még ritkán tudatosul a rendszeretet; rá kell nevelni. Különben elelhagyogatja holmiját, nem teszi állandó helyére. Az élet olykor csúfos bosszút áll:
nehezen jóvátehetõ helyzetet teremt, a hanyagság alig pótolható értékek hiányát okozza. Célzott nevelés az annak engedelmeskedõ egyénbõl rendhez szokott, rendszeretõ felnõttet formál. Ez jó kísérõ lesz a nagyon kusza élethelyzetekben is, s fõleg majd az
öregkorban, amikor az érzékszervek, az erõ, emlékezet s minden egyéb testi, lelki érték
- a természetes kopástól is sújtva - csak abból a „tõkébõl” él, amit korábban összegyûjtött.
Dr. G. T. G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Kiss István plébános

Fotó: Vasáros

Csodálkozó tekintetek, simogató kezek
- Kiss Ottóval a Csillagszedõ Márió címû
könyve kapcsán beszélgettünk a könyvtárban.
- Pálfalvi Dorottyával Vindornyalakon
találkoztunk, a „Mesék falván”, ahol A
repülõ kastély címû mesét hallgathattuk meg.
- Boldizsár Ildikó Balatonrendesen vará-

mesebeli hétpróbának: volt mesehõs-keresés,
célbadobás babzsákkal, vízgyûjtés kiskanállal - mindenki remekelt valamiben. Délután
közös szalonnasütéssel zárult a program. Idei
táborunkról is elmondhatjuk: minden jó, ha a
vége jó…
Vasáros Ferencné

Hasznos tanácsok kánikula idejére
A meteorológiai elõrejelzések szerint a
héten rendkívüli hõség várható. Kánikula
idején fokozott óvatossággal, nagyobb
odafigyeléssel csökkenthetõ a szervezet
megterhelése, megelõzhetõk a rosszullétek.
Különösen nagy odafigyelést igényelnek a
csecsemõk, a kisgyermekek, az idõsek és a
betegek. A következõ tanácsok betartása
hasznos lehet mindenki számára a forró
napokban:
Forró nyári napokon az idõsebbek ne a legmelegebb órákban tartózkodjanak a szabadban.
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat
(például kutyát) zárt, szellõzés nélküli
parkoló autóban!
Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy
a folyadékvesztés jelentõsen megnõ.
Figyeljünk a megfelelõ ásványianyag-tartalommal rendelkezõ folyadékok bevitelére
Könnyû, világos színû, bõ szabású, pamut
alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon!
Csecsemõket, kisgyermekeket árnyékban
levegõztessünk! A babák különösen sok
folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is,
mindig kínáljuk õket tiszta vízzel, vagy pici
sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás

után! Sose hagyjunk gyermeket zárt, szellõzés nélküli parkoló autóban, még árnyékban sem, mert pár perc alatt is 50-60°C-ra tud
felmelegedni az autó belseje, és a benne
lévõk hõsokkot kapnak.
A hõguta tünetei a vörös, forró és száraz
bõr, a szapora pulzus, lüktetõ fejfájás,
szédülés, émelygés, zavartság vagy tudatvesztés. Ha valakinél a fentieket tapasztaljuk,
hívjuk a mentõket. Addig is, vigyük árnyékba, permetezzünk rá hideg vizet.
A nagy kánikula a jármûvezetõk szervezetét is nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetõk még inkább türelmetlenebbek, indulatosak. Ha hosszabb utat kell
megtenni, érdemes két-három óránként, vagy
szükség szerint pihenõt tervezni és tartani.
Napozás után testét zuhanyozással, vagy
más módon hûtse le, felhevült testtel soha
nem menjen a vízbe!
Szív és érrendszeri-, légzõ-, továbbá
mozgásszervi betegségben szenvedõk egyedül soha ne fürödjenek!
Aki nem tud úszni, mély vízben ne
használjon felfújható fürdõeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon lehetõleg ne aludjon
el!
Polgári Védelmi Iroda

Ficamos szólások, mondások
- A türelem búzát terem.
- Sok lúd malacot gyõz.
- Minden lében egy kanál és villa.
- Olcsó húsnak sós a leve.
- Nem eszi meg a kutya a tavaszt.
- Utólag ittak a medve bõrére.
- Aki a virágot szereti, az a bort is.
- Lassú víz inget mos.
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- Késõ bánat, kutya gondolat.
- A vak szem is talál tyúkot.
- Szél ellen nehezen lehet futni.
- Vak vezet vakot.
- Kelj fel és fuss!
- Hajléktalan: Kukából nem lesz szalonna.
- Itt van a macska eltemetve.
Dr. Töreky László

(Csabrendek, 1889. augusztus 19. Tapolca, 1948. november 10.)
Édesapja takácsmester volt. Az elemi iskolát szülõfalujában,
a középiskolát Sümegen, Veszprémben és Budapesten végezte.
1911. december 24-én szentelték pappá. Ekkor lett káplán
Zalapetenden (a mai Vigántpetenden). 1913. március 14-tõl
Zalamerenyén, 1914. október 10-tõl Kisgörbõn, 1914. november 15-tõl Tapolcán teljesített kápláni szolgálatot. 1915-tõl hitoktató Veszprémben. 1917. január 12-én újra Zalapetendre helyezik, immár plébánosnak. Zsinati vizsgát 1918. május 23-án
tett. 1927. április 20-tól a monostorapáti kerület helyettes esperes tanfelügyelõje. Itt 1933. március 6-tól a kerület esperese, 1934. június 26-tól tanácsadó plébános. 1935. augusztus 7-én
került újra Tapolcára plébánosnak és egyúttal a kerület esperesének. 1942-ben tiszteletbeli
kanonoki címet kapott. Egyházszervezõ, lelkipásztori munkája itt teljesedett ki. Modern gondolkodására jellemzõ az, amit tapolcai beiktatásán Halpert Salamon köszöntõ szavaira válaszolt: „A krisztusi gondolat nem exclusiv gondolat, hanem egyetemes gondolat. Ez a gondolat pedig nem engedi meg azt, hogy különbözõ világnézetet valló emberek között a
világnézet válaszfalakat emeljen, amely válaszfalak mögött a meg nem becsülés és gyûlölet
érzései húzódjanak meg. Én ezt a krisztusi gondolatot akarom érvényre juttatni mûködésemmel és megcsúfolnám ezt a gondolatot akkor, ha embertársaimat világnézeti különbözõségük
miatt osztályoznám a megbecsülésben és tiszteletben” Tevékeny életet élt. 1946-ban helyreállíttatta a háborús harcokban megrongálódott tapolcai templom tetõzetét, majd a következõ évben a tornyát is. 1947-ben helyrehozatta a romossá lett apácazárdát és a Katolikus
Kör helyiségét. Bakonyi Piros József és Moór József budapesti iparmûvészekkel 1948-ban
kifesttette a templomot és tornyába 10 mázsás harangot szerzett. Papi hivatásának gyakorlása mellett részt vett a város közéletében. Még monostorapáti plébánoskodása idején részt
vett a Tapolcai Újság létrehozásában és késõbb rendszeresen írt a lapba. 1941-tõl 1943-ig
felelõs szerkesztõje volt a Tapolca és Vidéke c. hetilapnak. Sírja a tapolcai temetõben van.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Grillezett tarja tejszínes gombás kuszkusszal (couscous)
Hozzávalók: 4 szelet tarja 80 dkg,
flekken fûszer, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd
fokhagyma, 1 db paprika, 1 db paradicsom,
olívaolaj, só, bors, 25 dkg gomba, 2 dl
tejszín, zöldségzöld, 20 dkg couscous
(kuszkusz)
Elkészítés: A tarját bevágjuk az inas részeknél, és megfûszerezzük a flekken keverékkel, majd grillen megsütjük. A maradék
olajban megfonnyasztjuk a megtisztított
apróra vágott vöröshagymát, és hozzáadjuk
a felszeletelt gombát. Sózzuk, borsozzuk, és
hozzáadjuk az áttört fokhagymát, felszeletelt
zöldpaprikát, paradicsomot és megpároljuk.
Idõnként kevés vízzel felengedjük. Amikor a

gomba elkészült, akkor felengedjük a
tejszínnel, és hozzáadjuk a felvágott petrezselyemzöldet és a megsütött húsokat. Pár
percig egybepároljuk, majd a mártás felét és
a húsokat kivesszük. A kuszkusz mennyiségének megfelelõ vizet adunk a mártáshoz,
(ha szükséges, akkor sózzuk, fûszerezzük)
amikor forr, akkor hozzáadjuk a kuszkuszt,
majd lefedve kb. 5 percig, fõzzük (lásd
használati útmutató a dobozon!). Majd
lefedve állni hagyjuk 10 percig, majd a hússal és a mártással együtt forrón tálaljuk.
A recept megtekinthetõ videóban is a
www.receptbazar.hu weboldalamon.
Halász János gasztronómus

Felettünk a csillagok

26. rész
„Zöldborsó” galaxisok

Amatõr csillagászok segítségével fedezték
fel kisméretû galaxisok egy új csoportját,
amelyek segíthetnek megérteni a kutatóknak, hogy a fiatal univerzumban a galaxisok hogyan formálták a csillagokat.
A felfedezés a Galaxy Zoo névre hallgató
projekt keretein belül született. Ennek lényege, hogy önkéntesek segítik a kutatókat
azzal, hogy az interneten keresztül osztályozzák a galaxisokat a róluk készült képek
alapján. A felfedezésre akkor derült fény,
amikor egy csoport önkéntes egy internetes
fórumon vitát kezdeményezett a szokatlan,
zöld objektumok csoportjáról.
A „Zöldborsók” névvel illetett galaxisokban tízszer gyorsabban születnek a csillagok,
mint a mi galaxisunkban, a Tejútrendszerben,
annak ellenére, hogy méretük tízszer, tömegük pedig százszor kisebb a mi „csillagvárosunkénál”. „Ezek a legszélsõségesebb,
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aktív csillagformáló galaxisok közé tartoznak, melyeket valaha találtunk” - nyilatkozta
Carolin Cardamone, az ezzel kapcsolatban hamarosan megjelenõ tanulmány vezetõ szerzõje.
A felfedezõ önkéntesek kérték, hogy finomítsanak a képeken, valamint küldjék el õket
laborba színképelemzésre. Az eredmények
igazolása után a kutatók elemezték a galaxisok fényét, amibõl meg tudták állapítani a
bennük lezajló csillagkeletkezés fokát.
A képadatbázisban található egymillió galaxis között csak 250 „Zöldborsót” találtak a
kutatók. Kevin Schawinski, a Galaxy Zoo társalapítója szerint ezek a galaxisok mindennaposnak számíthattak a korai univerzumban,
de ma már nem láthatunk ennyire aktív galaxisokat. „A Zöldborsók megismerése elárulhat valamit arról, hogyan formálódtak a csillagok a korai univerzumban és hogyan fejlõdnek a galaxisok” - mondta Schawinski. HL

SPORT

Érmekkel tért haza John András az EB-rõl és a Világjátékokról
A Norvégiában rendezett strandkézilabda EB-rõl bronzéremmel, a Tajvanban
rendezett Világjátékokról ezüstéremmel
érkezett John András, a magyar felnõtt
válogatott újonca.

-Milyen célokat tûzött elétek Vártok Ákos
szövetségi kapitány az EB-i szereplést
illetõen?
-A célkitûzés a 6. hely elérése volt, hogy
kijussunk a jövõ évi világbajnokságra.
Ehhez képest a 3. hely mindenki számára
kellemes meglepetés volt.
- Hogy kerültél be a felnõtt magyar
válogatottba ifjúsági korú versenyzõként?
-Nagyon nehéz volt. Talán a tavalyi
Magyarországon rendezett ifjúsági EB-n
mutatott teljesítményem-ahol a csapat
Európa-bajnok lett-alapján figyeltek fel
rám, s válogattak be a bõ, 18-as keretbe, s

hívott a kapitány az edzõtáborba. A létszám
hétrõl hétre csökkent, s csak Letenyén, az
edzõtáborban, az indulás elõtti napokban
dõlt el, hogy a 10-ben, vagyis az utazó
keretben vagyok. Ez számomra óriási
megtiszteltetés volt, egy nagy álmom megvalósulása.
- Hány mérkõzést játszottatok Larvikban?
- Összesen tízet. A csoportmérkõzéseken
Olaszországot, Svájcot, Lengyelországot,
Horvátországot vertük meg, kikaptunk a
spanyoloktól, így csoportunkban a másodikak lettünk. A középdöntõben nem bírtunk sem a norvégokkal, sem az oroszokkal.
Ez a csoport 3. helyre volt elegendõ. A
negyeddöntõben a spanyolokat hatalmas
csatában vertük meg, az oroszoktól drámai
küzdelem után kaptunk ki. A bronzmeccsen
Dánia volt az ellenfél, õket 2:0-ra gyõztük
le. Ezzel az eredménnyel a horvát és az
orosz válogatott mögött szereztük meg a
harmadik helyet, s kvalifikáltuk magunkat a
jövõ évi világbajnokságra.
- Beszéljünk a tajvani Világjátékokról!
- A szakmai vezetés a csapat elé a
legjobb négybe kerülést tûzte célul.
Kaohsziungban, a játékokon nyolc nemzet
csapata vett részt két négyes csoportba
sorolva. Mi a világbajnok brazilokkal,
Ománnal és a házigazda Tajvannal kerültünk egy csoportba. A nyitó meccsen a
braziloktól kikaptunk, másik két mérkõzésünket megnyerve a 2. helyen zártuk a
csoportot. A középdöntõben Pakisztánt, az
elõdöntõben Ománt daráltuk be. A döntõben
újra a brazilokkal kerültünk össze, õket nem
sikerült legyõznünk.

- Gondoltatok ilyen szenzációs sikerre?
- Éremért utaztunk Tajvanra, ez teljesült.
Mellesleg a férfi strandkézilabda szakág
eddigi legszebb eredménye ez. Boldog
vagyok, hogy a csapat tagja lehettem, s én is
hozzátettem teljesítményemmel ehhez a
remek eredményhez.
- A játékon kívül jutott másra is idõtök?
- A verseny három napig tartott, ezt
követõen két nap állt rendelkezésre, hogy
ismerkedjünk Tajvan nevezetességeivel,
bepillanthassunk mindennapjaikba, kultúrájukba. Nagyon kedves, vendégszeretõ emberekkel találkoztunk.
- Csapattársaid, akikkel az MKB
Veszprém gárdájában edzel teremkézilabdában, hogyan fogadták az eredményeidet?
- Sokan felhívtak és gratuláltak az EB és
a Világjátékok után, néhány társammal
személyesen is találkoztam már azóta,
velem együtt örültek, s ez igazán jó érzés.
- Hamarosan kezdõdik az alapozás, nem
vagy fáradt?
- Kicsit fáradt vagyok, de már nagyon
várom a kezdést, bár tudom, hogy milyen
kemény munka vár ránk. A kézilabda az
életem.

Országos 5. hely
strandkézilabdában
Július közepén Balatonalmádiban rendezték az országos strandkézilabdabajnokság ifjúsági döntõjét.
A Tapolca VSE nõi kézilabda szakosztály
ifjúsági csapata évek óta indul az egyre népszerûbb nyári sportágban. Az idõjárás- a részt
vevõk és a rendezõk nagy bánatára- nem
fogadta kegyeibe az OVB Strandkézilabda
Ifjúsági Kupa mérkõzéseit. A kellemetlen idõ
ellenére színvonalas és küzdelmes
találkozókat vívtak a csapatok.
A tapolcai lányoknak az idei esztendõ szép
sikert hozott, hiszen a 18 csapatos mezõnyben az igen elõkelõ 5. helyen végeztek.
A kétnapos verseny elsõ napján a csoportküzdelmeket bonyolították a szervezõk.
Itt lányaink a 2. helyen zártak két gyõzelemmel és egy vereséggel. A második játéknapon
a helyosztó összecsapások következtek. Az 18. helyért 2:1 arányú vereség a szekszárdi
csapattól, az 5-8. helyért 2:0-s gyõzelem egy
fõvárosi csapat felett, az 5. helyért gyõzelem
a szegediek ellen.
S kik vívták ki ezt a remek eredményt?
John Flóra, Rudolf Krisztina, Földi Hajnalka,
Palugyai Ágnes, Szalai Vivien, Guba Renáta,
Nagy Fanni, Szalai Anna. Edzõ: Antal Edit.

Nemzetközi dobógála
A Dr. Papp Pál-Csermák József Nemzetközi Kalapácsvetõ Emlékversenyt július
26-án rendezték meg a Városi Sporttelepen, mellyel a város dr. Papp Pál edzõ és
Csermák József olimpiai bajnok emlékét
õrzi.

Öt korcsoportban-gyermek, serdülõ,
ifjúsági, junior és felnõtt-mérték össze tudásukat.
A felnõtt nõk versenyét a berlini világbajnokságon is részt vevõ Orbán Éva (VEDAC
Veszprém) nyerte 67,49-cel, melyet a 6.

BL-indulók Tapolcán
Ismét Tapolcára látogat a magyar bajnok MKB Veszprém KC, hogy barátságos
meccsen mérkõzzön meg a lengyel bajnok Kielce Vive KS csapatával.
Mocsai Lajos együtteséhez új játékosok szerzõdtek: Fazekas Nándor, Renato
Sulics, Mirsad Terzics, Milan Mirkovics. A következõ szezonra való felkészülés
elkezdõdött, melyen a távozófélben lévõ játékosok is részt vesznek.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk 2009. augusztus 6-án 18.00-kor a Városi
Rendezvénycsarnokba! Jó szurkolást!

Rövid sporthírek, eredmények
PÁRBAJTÕR:
A Veszprémben rendezett párbajtõr utánpótlás vidékbajnokságon nagyszerû eredményeket értek el a Balaton Isover vívói
csapatban és egyéniben.
A lányok egyéni versenyében a gyõzelmet
Felker Adrienn szerezte meg, 2. lett Siklósi
Enikõ, Szabó Luca az 5. helyen végzett. A
Felker, Siklósi, Szabó Luca, Szabó
Franciska összeállítású csapat a dobogó
legmagasabb fokára állhatott, vidékbajnok
lett.
A fiúknál is teljes tapolcai siker született.
Egyéniben Sáfár Cirill végzett az élen
Kranabeth Regõ és Rozner Marcell elõtt..
Így a csapatverseny gyõztese, a vidékbajnok is a tapolcai Isover gárdája lett.

KÉZILABDA:
A Tapolca VSE utánpótlás leány kézilabdásai szép eredményt értek el július elején
Balatonfüreden.

A Dán-kupa elnevezésû nemzetközi kézilabda tornán az 1994-95-ben született
lányok versenyében az elõkelõ középmezõnyben végeztek a lányok. A magyar
csapatok közül csak az NB I-es Siófok
csapata végzett a mieinknél elõrébb.

LABDARÚGÁS:
A Tapolca VSE Honvéd nõi kispályás labdarúgó csapata megismételve tavalyi teljesítményét, a 2008/2009. évi bajnokságban veretlenül végzett az élen. 28 pontot
gyûjtöttek, 79 gólt lõttek, csak 9-et kaptak.
A bajnokság gólkirálya Gyarmati Renáta
lett (20 gól).

MOTOKROSSZ:
Fazekas Dennis a nyolcéves motorversenyzõ 5 hét alatt egy második, egy harmadik és két negyedik helyet szerzett versenyeken az 50 cc-ben. Így jelenleg a Magyar
Bajnokságban a 2. helyen tanyázik.

Fotó: Antal

Középen a felnõtt nõi dobóverseny gyõztese, Orbán Éva
A rendezvény az idei esztendõben is a
városi Panteon-falnál kezdõdött, ahol a
verseny nevét viselõ mester és tanítvány
emléktáblája elõtt tisztelegtek, s helyezték
el a megemlékezés virágait. A város
nevében Császár László polgármester, a
Városszépítõ Egyesület nevében dr. Zsiray
Ferenc, a Városért Alapítvány nevében
Boczkó Gyula, a Veszprém Megyei Atlétikai Szövetség nevében Stemmer István, a
szövetség elnöke koszorúzott. Ugyancsak
koszorúval emlékezett dr. Nádori László
professzor emeritus, a hálás tanítvány,
Mozsdényi József és a családtagok
A rendezvény a Városi Sporttelepen folytatódott, ahol már a dobóatlétáké volt a
fõszerep. Az idei gálára hatvannégy
versenyzõ érkezett. A magyar sportolók
mellett külföldi dobók is neveztek (USA,
Kuvait, Horvátország).
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sorozatban dobott, ezzel megelõzte az
amerikai Smith Loree-t és a Dobó SE
versenyzõjét, Divós Katalint. A férfiaknál a
kuvaiti Ali Zankawi (78,49) lett a gyõztes,
aki országos csúcsot javított. A dobogó
második fokára a horvát Haklits András állhatott, míg a bronzérem a szombathelyi
Dobó SE versenyzõjének, Németh Kristófnak jutott.
A Horváth László Emlékversenyt az
ifjúságiaknál Pásztor Bence, a VEDAC
versenyzõje nyerte 67,61-gyel, a juniorok
gyõztese a pápai Dobó SE atlétája, Nagy
Gergely (62,24) lett.
A magyar versenyzõktõl országos csúcs
ugyan nem született, de a résztvevõk közül
többen is egyéni rekordot döntöttek.
A dobóverseny méltó emlékezés volt
mesterre és tanítványára.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Vigyázzunk rá!
- Tapolca ékköve a Tópart - mondják
ezt nemcsak azok, akik itt élnek, de
elismeréssel és csodálattal szólnak róla
azok is, akik messzirõl érkeznek ide.
- Védeni, óvni mindannyiunk kötelessége - hangsúlyozza Szõllõsi Pál térfelügyelõ, aki kellõ szigorral és eréllyel
lép fel azok ellen, akik nem tartják be
azokat a „játékszabályokat”, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy a gyönyörû
Tópart szép is maradjon.

Kékszalag vitorlásverseny

keserûen, majd folytatja. - Nehéz a
szemetelõkkel is megértetni, hogy nemcsak a parkot gondozók fáradságos
munkáját teszik tönkre felelõtlen magatartásukkal, de a környezeti értékeinket is
rombolják. Több esetben kellett már
rendõri intézkedést kérnem a szabályokat
megszegõk ellen. De azokkal szemben is
sokszor fel kellett már lépni, akik a
sétányt kerékpározásra használják.
Nehéz tenni a rendbontók ellen, de a

Forrás: Kovács

A verseny rekordszámú mezõnyét Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés
elnöke ágyúdörgéssel indította el a mólónál hatalmas tömeg karéjában
július 3-án, reggel 9 órakor
Összesen 612 hajó indult el Balatonfüreden a 41. Kékszalagon.
A Kékszalag légvonalban 145 kilométer
hosszú, a legrégebbi alapítású és a legna-

gyobb hagyományú verseny egész Európában. Az útvonal szerint a hajók megkerülik a
kenesei és a siófoki bóját, Keszthelynél pedig visszafordulnak Balatonfüredre. NHE

Hurrá, nyaraltunk!
Forrás: N. Horváth

Ugye, gyönyörû?
- Sok probléma van azokkal a kutyasétáltatókkal, akik nemcsak póráz nélkül
hozzák ide a szeretett állatukat, de a
kutyapiszkot sem szedik fel - mondja

következetes ellenõrzés és a büntetés
talán - bízzunk benne - eredményt hozhat
- tette hozzá reménykedve Szõllõsi Pál.
NHE

Hol a határ?!
A kutya az ember leghûségesebb társa,
és mint ahogy az alábbi kép is mutatja, a legvédtelenebbje, a legkiszolgáltatottabbja is az emberi kegyetlenségnek.
Tapolcai gazdája és a rendõrök bejelentés alapján találtak rá július 21-én a
napokkal azelõtt eltûnt német juhászkutya tetemére a Kenyérgyárral szembeni
Haraszton.

Minden jel arra mutat, hogy külsõ
erõszak áldozata lett a szerencsétlen
állat, amely még védekezni sem tudott,
hiszen a gyilkosai szájkosarat tettek rá,
és lekötözték a szörnyû kínzás elõtt. Az
elkövetõk „segítõtársakat” is találtak: a
kutyák csontig lerágták a lábát, a fejét
szinte leszakították a törzsérõl. Az ügyben a rendõrség nyomozni kezdett.
NHE

Forrás: Németh

Jövõre újra, ugyanitt
Az idei évben is nagy létszámmal jelentkeztek 7-12 éves gyerekek a Tapolca
Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
által szervezett Sport- és szabadidõs
táborba.
A 10 nap alatt számos változatos sport
és kulturális programon vehettek részt a
táborozók. A mozgással töltött órákat lovaglás, foci, kosárlabda, tollaslabda,
ping-pong - kézmûvesfoglalkozások, utazás az ajkai és a pápai élményfürdõbe, balatoni kirándulások, sétahajókázás színesítették. A Városi Rendõrkapitányság és a
Tûzoltóság bemutatása, a gépjármûvek meg-

A Tapolca VSE
Természetjáró
Szakosztály
augusztusi túraterve

Forrás: Állatmenhely

Amire nincsen szó…
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8-án Kányavári-sziget
15-én Munkatúra
22-én Porva-Csesznek-Vinye-Alsó-Cuhaszurdok
29-én Alsóörs-Csopak-Balatonfüred
Für Ágnes
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tekintése nagy élmény volt minden résztvevõ számára. A táborzárás után a gyerekek fáradtan, de élményekkel gazdagon
térhettek haza. A szervezõk jövõre is várják az új és a már „rutinos” táborozókat.
Németh Katalin
A következõ lapzárta idõpontja: 2009. augusztus 21.
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